Produktblad

Icopal Butyltape & Geobutyltape
Icopal Butyltape och IcopalGeobutyltape är
åldringsbeständiga dubbelhäftande skarvband av butyl.
De används för att få fukt- och lufttäta skarvar vid
montering av tex ångspärr, vindskydd, fuktskyddsmattor,
membraner och underlagsdukar.

Andra användningsområden kan vara lagning eller skarvning av
presenningar och ställningsskydd. Produkten har bra vidhäftning mot
polyeten, trä och betong. Den är åldringsbeständig och fungerar även
för utomhusbruk.
Förvaring
Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus i max 25ºC. Tejpen bör
användas inom 12 månader från tillverkningsdatum.

Produktbeskrivning
Icopal Butyltape och Geobutyltape är ett skarvband av butyl med
mycket goda klisteregenskaper. Färgen är svart med vitt
releasepapper.
Produkten är P-märkt och typgodkänd med godkännandebevis
SC0964-11.

Montering
Ytorna där skarvbandet appliceras ska vara rena och torra d.v.s. fria
från olja, fett, damm, smuts, vatten och is.
För bästa vidhäftning bör allt material ha samma temperatur vid
appliceringen så att kondens undviks. Butylbandet har bra vidhäftning
inom hela temperaturintervallet +5-30 ºC.
Dra bort ett par centimeter av releasepappert. Tryck till skarvbandet
när det kommer i kontakt med ytan. Släta ut det under appliceringen.

Användningsområde
Skarvbandet används för att få fukt- och lufttäta skarvar vid montering
av ångspärr (t.ex. Akvaden), vindskydd (t.ex. Windy/Windy Plus),
fuktskyddsmattor (t.ex. FONDA Special), membraner (t.ex. RAC 800,
RMB 400) och underlagsdukar (t.ex. Monarfol).
Produktdata
Artikelnr.

Benämning

Tjocklek

Format

Rullvikt

Förpackning

192527
192536

Icopal Butyltape

1,0 mm
1,0 mm

30 mm x 10 m
30 mm x 20 m

0,4 kg
0,8 kg

20 rullar
1 rulle

Dimensionen rekommenderas för följande
Icopal-produkter:
Akvaden/Akvaden Säkerhetsväv, Windy/Windy
Plus, Monarvap Sd5, FONDA Special, FONDA
Universal, Monarperm PRO, Monarfol samt
Monarflex ställningsskydd

192545
192554
192563

Icopal Butyltape

1,5 mm
1,5 mm
2,0 mm

50 mm x 10 m
50 mm x 20 m
30 mm x 25 m

1,0 kg
2,0 kg
1,8 kg

10 rullar
1 rulle
1 rulle

Som ovan utom de tre sistnämnda
produkterna
Gas och radonmembran RAC800 samt RMB 400

Icopal Geobutyltape

Tekniska data (samtliga artikelnr.)
Egenskap
Brottöjning *
Brottöjning efter åldring *
Skjuvhållfasthet *
Skjuvhållfasthet efter åldring*

Värde
≥ 600 %
≥ 600 %
>1500 N/m
>1500 N/m

* Testat enligt SP-metod 1380.
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