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Instrukcja techniczna

ASO-Butylband Objekt

Nr art.2059370
Nr art.

Tasma uszczelniająca samoprzylepna
Właściwości:
Elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, nie przepuszczająca wody taśma z kauczuku butytowego
do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych
w połączeniu z z systemami uszczelniającymi
SCHOMBURG .
Samoprzylepna, odporna na działanie zasad,
czynników atmosferycznych i wody. Kauczuk butylowy charakteryzuje się optymalną przyczepnością
do podłoża i doskonałym uszczelnianiem. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Zastosowania:
Jako element systemu uszczelnień zespolonych
przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod
płytkami ceramicznymi, w obszarach szczególnie
obciążanych typu baseny, obiekty przemysłowe
i handlowe oraz w miejscach krytycznych m.in.
na fugach dylatacyjnych, na styku ściana-ściana,
ściana-podłoga, przy ościeżach drzwi balkonowych, przy obróbkach blacharskich itp.

Wydłużenie przy zerwaniu:
Wydłużenie w poprzek:
Temperatura montażu: 		
Odporność na temperatury:

* 66% *
około 107% *
+12 ° C
-35°C do + 80°C

*(włóknina nośna ulega rozerwaniu, wysoka
rozszeżalność wzdłużna)
Sposób użycia:
Taśmę ASO-Butylband Objekt należy przykleić
do wcześniej przygotowanego podłoża dokładnie docisnąć, a nastepnie pokrć dokładnie materiałem uszczelniającym w taki sposób, aby na
środku pozostał pas niepowleczony o szerokości
ok. 10mm. (w celu ułatwienia można naklejać
taśmą lakierniczą, którą po naniesieniu matriału
uszczelniającego na świeżo należy usunąć).

Dane Techniczne:

Kolor: 			
biały / szary
Szerokość: 		
100 i 150 mm (pokryty
			papierem silikonowym)
Długość rolki:		
30m
Całkowita grubość:
około 0,80 mm (+ / -0,15 mm)
Materiał nośny:
60g włókniny 			
			polipropylenowej / m²
Wodoodporność:
0,2 bar
Maksymalna siła
rozciągająca wzdłuż: 		
* ok. 29N/15mm
Maksymalna
rozciąganie poprzeczne:
* ok. 23N/15mm

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania,
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci
swą ważność. 											09.13 KB/PS

