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BUDAX TOP Enkelzijdige butylrubberband

Technische gegevens
Stof

Drager Polypropyleen-vlies

Lijm Butylrubber

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Eigenschap Normering Waarde

Kleur blauw / grijs

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot 35 °C; 's nachts vorstvrij

Temperatuurbestendigheid bestendig tot +80 °C

Opslag koel en droog

Toepassingsgebied
Buiten: watergeleidende onderlinge verlijming van voegen in onderdaken van houtderivaatplaten. Verkrijgen van aansluitingen op gladde en
minerale ondergronden.

Binnen: luchtdichte aansluitingen van luchtdichte houtderivaatplaten op gladde en minerale ondergronden. Deze voldoen aan de vereisten van
DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

Leveringsvormen
Artikelnummer Lengte Breedte Lagereinheit Colli Gewicht

10126 20 m 6 cm Rollen 5 1,7 kg

10127 20 m 7,5 cm Rollen 4 1,9 kg

10128 20 m 15 cm Rollen 2 4 kg

Voordelen

Waarborgt een vochtbestendige verlijming, max. 3 maanden volledig weersbestendig

Onder warmte-inwerking zelfsealend

Veilige verlijming ook op minerale ondergronden

Leverbaar in breedtes 6, 7,5 en 15 cm

Compleet systeem met oplosmiddelvrije TESCON PRIMER AC/RP
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Ondergronden
Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden afgeveegd. Verlijming op
bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of
siliconen). De materialen moeten voldoende dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten). Bij de
verlijming van houtvezel-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER AC of TESCON PRIMER RP vereist.
Aansluitingen zijn mogelijk op gladde minerale ondergronden na voorbehandeling met primer.

De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Draagvermogen en
verlijmbaarheid van ondergrond controleren. Bij niet-dragende ondergrond, evt. TESCON PRIMER RP gebruiken.

Er dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd, of de ondergrond geschikt is. Proefverlijmingen zijn aan te bevelen.

Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.

Om te kunnen worden verwerkt, moet de dag- en nachttemperatuur > 5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de
band op de grijze butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenzine) worden losgeweekt. Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het
butylrubber bij lage temperaturen.
De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.


