
Materiaal
Volumebestendig, oplosmiddelvrij, zelfklevend butylrubber

afdichtingsband.

Leveringsvorm
Verpakking Breedte x dikte in mm
rol 10 x 1,5
rol 15 x 1,5
rol 20 x 1,5

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische informatie
Eigenschappen Normen Specificaties
Basis kleeflaag butyl-gummi (Poly-isobutadieen)
Folie (drager) n.v.t.
Schutfolie PE-folie gesiliconiseerd
Brandklasse DIN 4102 B2 (normaal ontvlambaar)
UV-weerbestendig n.v.t.
Waterdampdoorlaatbaarheid 4108-3 n.v.t.
Dampdiff usieweerstand 52615 n.v.t.
Temperatuurbestendigheid -40˚C tot +130˚C
Vlekvorming op bouwdelen verdraagzaam met vele ondergronden
Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C
Houdbaarheid tenminste 36 maanden
Opslagtemperatuur +5˚C tot +25˚C
Opslag rollen plat en vlak liggend, droog, stofvrij

Voorbereiding
De hechtvlakken moeten droog, stabiel, stof- en

oplosmiddelvrij zijn.

Poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld

met een primer.

Verwerking
Butylstroken op het hechtvlak leggen en aandrukken.

Schutfolie verwijderen.

Het samendrukken van de dichtvlakken zorgt voor een

foutloze afdichting en nivelleert kleinere oneffenheden.

Afluchttijd ca. 20 – 40 min. al naargelang de temperatuur.

Verbruik ca. 6 m² per liter resp ca. 150 m¹/ltr bij 4 cm

breedte (al naargelang de porositeit van de ondergrond).

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

ME403

Butylband DZZK

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op

basis van butylrubber met plasto-elastische

eigenschappen voor: het afdichten van de

overlap tussen o.a. dampremmende-,

dampdoorlatende- en damp-open folies,

folieaansluitingen op kozijnen met gevels en

het verlijmen/monteren van profielen op

metaal, hout, kunststof enz.

Productvoordelen

Grote kleefkracht op vele ondergronden

Verdraagzaam met de meest gebruikelijke

folies

Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden

zelfklevend



Butylband DZZK

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.

tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl
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