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EMÜLZER BUTİL BANT    
BUTİL ESASLI, KENDİNDEN YAPIŞKANLI YALITIM VE DOLGU BANDI  
 
TANIMI:  
Butil kauçuk esaslı, tek veya çift tarafı yapışkanlı, pek çok yüzeye mükemmel yapışabilen yalıtım ve 
dolgu bandıdır.  
 
KULLANIM ALANLARI: 
İnşaat sektöründe sızdırmazlık amaçlı,  
Havalandırma kanallarında hava sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.  
Metal kiremit ve ondüle levhaların birleşim yerlerinde,   

Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak kullanılır.  
Modüler metal su depolarında su sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.  
Giydirme cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Kimyasal bileşimi :Butil Kauçuk 
Renk   :Gri, Siyah 
Özgül Ağırlık  :1,65 g/cm3 
Koku   :Kokusuz 
Alevlenme noktası :>300C 
Su emme  :İhmal edilebilir.  
Kalınlık   :1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm 

En   :5 – 100 mm 
Boy    :10 m 
 
AVANTAJLARI: 
İhtiyaca göre, bandın tek yüzüne film, alüminyum folyo veya nonwoven kumaş lamine edilebilir.  
Su ve solventlere dayanıklıdır.  
Özelliklerini uzun süre korur.  
-30 ila +80C sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.  
 
YÜZEY HAZIRLIĞI: 
Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.  
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür malzemesi, çimento şerbeti, pas, deterjan, kalıp yağları ve silikon 

gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.  
Sert bir süpürge veya tel fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra, yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir 
temizleme aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.  
 
UYGULAMA: 
Rulodan açılarak bant yüzeye yapıştırılır. Mükemmel yapışma sağlamak için rulo ile bastırılır. Çift tarafı 
yapışkanlı olan tiplerde, silikonlu kağıt çıkartılarak, diğer malzeme bant üzerine bastırılır.  
 
AMBALAJ: 
Karton kutuda 10 metre/rulo 
 

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:  
Serin ve kuru ortamdadepolandığında raf ömrü 12 aydır.  
Rulolar dik depolanmalıdır.  
 
UYARILAR: 
Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15) 
Bu bant taşıyıcı veya tutucu bir bant değildir. Sabit kuvvete maruz kalacak nesneleri çivi, vida v.s. ile 
sabitleyiniz. 
Açık hava şartlarına maruz kalacak alanlarda kullanmayınız.  
Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemez. 
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar. 
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