
illbruck
Taœma butylowa

Norma Klasyfikacja

Krótki opis

Materia³

Kolor

Zalety produktu

Forma dostawy

Wymiary

Taœma butylowa jest dwustronnie samoprzy-
lepnym pasem uszczelniaj¹cym, na bazie
masy butylowo kauczukowej o w³aœciwoœ-
ciach elastoplastycznych, nadaj¹ca siê do:
• uszczelniania i ograniczenia dyfuzji, two-
  rzenia zapór dla pary na po³¹czeniach folii
  okiennych przy monta¿u okien i elewacji,
• przyklejania folii okiennychdo innych
  elementów z metalu, drewna, tworzyw
  sztucznych, betonu i kamienia,
• dalsze zakresy u¿ycia: budowa przyczep
  kempingowych, uszczelnianie po³¹czeñ
  w ch³odnictwie i klimatyzacji, uszczelnienia
  w budownictwie, przemyœle samochodowym.

Taœma uszczelniaj¹ca o trwa³ej objêtoœci,
nie zawieraj¹ca rozpuszczalników, samo-
przylepna.

• szary

• wysoka si³a przyczepnoœci na wielu
  pod³o¿ach,
• odporna na proces starzenia i dzia³anie
  warunków atmosferycznych,
• tolerancja materia³owa ze wszystkimi
  foliami wystêpuj¹cymi w handlu.

Dwustronnie samoprzylepna taœma nawiniêta
na rolkê.

D³ugoœæ rolki 25 m.

Dane techniczne illbruck taœma butylowa
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Klasa palnoœci materia³u budowlanego

Temperatura w trakcie monta¿u

Odpornoœæ na temperaturê

Magazynowanie

Okres magazynowania

Temperatura magazynowania

DIN 4102

DIN 52 455/T4

B2 (normalnie zapalny)

+5°C do + 30°C

 ok. -30°C do + 130°C krótkotrwale do +180°C

rolki sk³adowaæ w pozycji le¿¹cej , w miejscu suchym,

zabezpieczyæ przed kurzem

przy temperaturze +20°C praktycznie bez ograniczeñ

+10°C do + 25°C

Szerokoœæ x 

gruboœæ 

w mm

Iloœæ

 rolek 

w kartonie

m/karton

10 x 1,5

15 x 1,5

20 x 1,5

22

18

14

550

450

350

Inne szerokoœci i gruboœci taœmy na zamówienie.
Tolerancja rozmiarowa zgodnie z DIN 7715 P3



Tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 13
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Telefon: 012 – 665 33 08
Telefax:  012  –  665  33  09
e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl
www.tremco-illbruck.com

Wykonanie

illbruck Primer do taœm butylowych
i bitumicznych

Serwis

Pod³o¿e musi byæ suche, noœne, odt³uszczo-
ne, niezapylone i niezakurzone, bez cz¹stek
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na przy-
czepnoœæ. Powierzchnie porowate nale¿y
wstêpnie posmarowaæ preparatem illbruck
Primer poprawiaj¹cym przyczepnoœæ. 
Taœmy butylowe po³o¿yæ na jedn¹ z powierz-
chni i docisn¹æ delikatnie rolk¹. Usun¹æ pa-
pier przeciwadhezyjny. Dociœniêcie drugiej
powierzchni ³¹czonych elementów spowoduje
skuteczne uszczelnienie po³¹czenia. Spowo-
duje te¿ wyrównanie niewielkich nierównoœci.

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

2pod³o¿a ) lub 125 ml/m .

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

illbruck
Taœma butylowa

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 
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