
2/
20

11

Popis
Oboustranně lepící a těsnící páska na bázi 
butylkaučuku vhodná pro:

vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi  • 
 fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí

lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a  • 
 kámen
Další oblasti využití: výroba karavanů, chla-
dící a klimatizační technika, výroba přístrojů, 
automobilový průmysl, kuchyně a koupelny.

Materiál
Objemově stálá, samolepící butylkaučuková 
těsnící páska neobsahující rozpouštědla.

Barva
černá, šedá• 

Provedení
Oboustranná samolepící páska navinutá do 
role opatřená silikonizovaným papírem.

Přednosti
dobrá přilnavost na mnoho podkladů• 
odolná vůči stárnutí, povětrnostním vlivům  • 

 a UV záření
kompatibilní se širokým spektrem běžných  • 

 podkladů ve stavebnictví a průmyslu

Balení
Tloušťka pásky (mm): 1 / 3
Šířka pásky (mm): 10 / 15

illbruck 
Butylová páska

illbruck Butylová páska

Norma Hodnota

Objemová hmotnost
DIN EN 
ISO 10 563

1,6 g/cm3

Tvrdost dle Shore 00 DIN 53 505 cca 55
Parotěsnost DIN 53 122  0,13 g/m2/den    
Teplotní odolnost (dlouhodobá) -40°C až +100 °C
Aplikační teplota +5°C až +30 °C
Skladovací teplota +5°C až +25 °C
Doba skladování 12 měsíců
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Pokyny k aplikaci

Zpracování
Podkladní plochy musí být suché, únosné, 
bez prachu a volných částic. Savé povrchy je 
doporučeno impregnovat ME901 Butyl a Bi-
tumen Primerem. Na jedné straně pásky se 
odstraní ochranná vrstva, páska se položí na 
podkladní plochu a přitlačí. Poté se odstraní 
krycí vrstva na druhé straně pásky. Společný 
tlak obou podkladních ploch na pásku způso-
bí bezchybné utěsnění a málo nerovností.

Zlepšení přilnavosti
Po použití illbruck ME901 Butyl a Bitumen Pri-
meru při běžné teplotě je nutno nechat zavad-
nout podklad 40 minut. Vydatnost impregnace 
je cca. 60 – 80 m při šířce pruhu 4 cm. Záleží 
však na savosti a pórovitosti podkladu.

illbruck 
Butylová páska

Servis
V případě potřeby dalších informací nás kon-
taktujte.

Dodatečné informace 
Výše uvedené informace jsou poskytnuty 
podle našich nejlepších znalostí. Po celou 
dobu si vyhrazujeme právo na změnu 
receptury našeho produktu. Kupující by si 
měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše 
zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i pod-
mínky během aplikace, nemáme pod kon-
trolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. 
Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto 
technického listu. Dodávky se řídí výlučně
našimi všeobecnými dodacími a platebními 
podmínkami.


