
illbruck
Taœma butyl vlies duo

Norma Klasyfikacja

Krótki opis

Materia³

Kolor

Zalety produktu

Forma dostawy

Wymiary

Taœma butyl vlies duo sk³ada siê z plastyczno
-elastycznej warstwy kauczukowej o du¿ej
przyczepnoœci, laminowanej elastyczn¹
w³óknin¹ z tworzywa sztucznego. Dodatkowo
jest wyposa¿ona w samoprzylepny pasek
mocuj¹cy po stronie w³ókniny.

Taœma butyl vlies duo jest przeznaczona do:
• uszczelniania po³¹czeñ okienno-murowych
  w systemach illbruck "i3" a tak¿e wykañ-
  czania wewnêtrznych dolnych po³¹czeñ
  podparapetowych
• uszczelniania po³¹czeñ konstrukcji elewacji
  szklanych wewn¹trz budynku tam, gdzie
  wymaga jest wysoka paroszczelnoœæ
  po³¹czenia
• przy obróbce po³¹czeñ i uszczelnianiu
  segmentów konstrukcji metalowych
• uszczelnianie po³¹czeñ w konstrukcjach
  dachowych
• uszczelnianie po³¹czeñ w konstrukcjach
  murowych

Taœma uszczelniaj¹ca na bazie kauczuku
butylowego, jednostronnie laminowana ela-
styczn¹ w³oknin¹ z tworzywa sztucznego
oraz wyposa¿ona w dodatkowy samoprzy-
lepny pasek od strony w³ókniny.

• szary

• 10-letnia gwarancja funkcjonalnoœci
   illbruck i3
• du¿a przyczepnoœæ butylu do wielu
  powierzchni, bez potrzeby stosowania
  podk³adu
• mo¿liwoœæ po³o¿enia na taœmê tynku lub
  pomalowania farb¹ dyspersyjn¹
• nie przepuszczalna dla pary wodnej i gazów

Taœma samoprzylepna ( butyl ) nawiniêta na
rolkê, z bocznym wystêpem.

D³ugoœæ rolki 15 m.

Dane techniczne illbruck Taœma butyl vlies duo
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Klasa palnoœci materia³u budowlanego

Podstawowy sk³adnik chemiczny masy

uszczelniaj¹cej

Wspó³czynnik oporu na dyfuzjê pary

wodnej

Dyfuzyjnie równowa¿na gruboœæ

warstwy powietrza

Izolacja akustyczna

Temperatura w trakcie monta¿u

Odpornoœæ na temperaturê

Okres magazynowania

Temperatura magazynowania

DIN 4102

DIN 52 615

DIN 4108-3

B2 (normalnie zapalny)

Kauczuk butylowy

m ok. 960 000

S  ‡ 1 500 md

58dB

+5°C do +40°C

-40°C do +80°C

1 rok

+10°C do +25°C

Szerokoœæ x 

gruboœæ 

w mm

Iloœæ

 rolek 

w kartonie

m/karton

75 x 1,5

100 x 1,5

150 x 1,5

4

3

2

60,00

45,00

30,00

inne szerokoœci i gruboœci taœmy na zamówienie

*na warunkach producenta, przesy³anych na ¿¹danie

„i3“ system izolacji okiennych
System izolacji okiennych z 10-letni¹ gwarancj¹
funkcjonalnoœci, w ca³oœci skontrolowany
na podstawie i zgodnie ze stanem
techniki ift*; spe³nia wymagania
rozporz¹dzenia dotycz¹cego
oszczêdzania energii
(EnEV) w odniesieniu
do szczelnoœci produktu. 
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Przygotowanie pod³o¿a

Monta¿

Uwaga

illbruck Primer do taœm butylowych
i bitumicznych

Pod³o¿e musi byæ suche, noœne, odt³u-
szczone, niezapylone i niezakurzone, bez
cz¹stek mog¹cych mieæ negatywny wp³yw
na przyczepnoœæ. Powierzchnie porowate
(beton, gazobeton, tynk) nale¿y wstêpnie
posmarowaæ preparatem illbruck Primer do
taœm butylowych i bitumicznych w celu
poprawienia przyczepnoœci.

• Rozwin¹æ taœmê butyl vlies duo i odci¹æ
  odpowiedni fragment z zachowaniem 5 cm
  zapasu. Usun¹æ warstwê ochronn¹ z samo-
  przylepnego paska mocuj¹cego. Dok³adnie
  docisn¹æ taœmê do grzbietu okna (rys. 1).
• Wszystkie strony okna, które maj¹ byæ izo-
  lowane, nale¿y okleiæ taœm¹ butylow¹
  (rys. 2).
• W celu wykonania zewnêtrznej izolacji
  okiennych fug przy³¹czeniowych, chroni¹-
  cych przed zacinaj¹cym deszczem, zaleca-
  ne jest zastosowanie specjalistycznych taœm
  izolacyjnych illbruck illmod . Nastêpnie nale-
  ¿y zamocowaæ ramê okna. Pustki pomiêdzy
  ram¹ okna a œcian¹ nale¿y wype³niæ za po-
  moc¹ materia³ów izolacyjnych, np. pianka
  pistoletowa illbruck 1K-P.
• Po utwardzeniu i obciêciu nadmiaru pianki
  dokleiæ taœmê do muru, a nastêpnie dok³ad-
  nie docisn¹æ za pomoc¹ rolki dociskowej
  (rys. 3).
• Laminowan¹ stronê taœmy z w³óknin¹,
  mo¿na nastêpnie pokryæ warstw¹ tynku,
  wzgl. pomalowaæ budowlan¹ farb¹ dysper-
  syjn¹ (rys. 4).

W celu zastosowania systemu izolacji okien-
nych illbruck „i3” pod³o¿e noœne nale¿y poma-
lowaæ podk³adem butylowo-bitumicznym
illbruck.  
Taœmê butyl vlies duo nale¿y montowaæ
w sposób wykluczaj¹cy jej nadmierne napiê-
cie. W zwi¹zku ze zmiennymi warunkami
monta¿u taœmy w czêœci pionowej, zaleca siê
wykorzystanie dodatkowych œrodków mocu-
j¹cych.

Czas schniêcia oko³o 10 - 40 min. Zale¿ny
od temperatury otoczenia. Zu¿ycie przy pasie
szerokoœci 4 cm. oko³o 200 m. z puszki 1
litrowej ( zale¿y od rodzaju i porowatoœci po-

2d³o¿a ) lub 125 ml/m .
Karton zawiera 12 puszek 1 litrowych.
Primer jest równie¿ dostarczany w opakowa-
niach 5 litrowych.

illbruck
Taœma butyl vlies duo

Informacje dodatkowe
Powy¿sze informacje mog¹ byæ tylko ogólnymi wskazówkami. Ze wzglêdu na to, ¿e nie mamy wp³ywu na
warunki obróbki i zastosowania, jak równie¿ z powodu ró¿norodnoœci stosowanych materia³ów, nale¿y
przeprowadziæ odpowiednie próby we w³asnym zakresie, aby sprawdziæ materia³ pod k¹tem dopasowania siê
do konkretnego zastosowania.

Stan informacji producenta na 12/06. Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian technicznych.
Najnowsz¹ wersjê znajdziecie Pañstwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Asortyment Tremco illbruck
•  illbruck taœmy uszczelniaj¹ce do spoin
•  illbruck pianki poliuretanowe
•  illbruck butylowe taœmy uszczelniaj¹ce
•  illbruck folie
•  illbruck produkty specjalne
•  illbruck narzêdzia 
•  Materia³y uszczelniaj¹ce Perennator
•  Kleje Festix 

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

Serwis
Na ¿yczenie klienta firma Tremco illbruck
udostêpnia w ka¿dej chwili fachow¹ pomoc
techniczn¹.
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