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KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă butilică pentru
izolare

Bandă butilica laminata textil autoadezivă, aplicabilă la rece, pentru
etanşarea marginilor superioare ale membranelor KÖSTER KSK 1.5
mm x 150 mm
Caracteristici
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece este o bandă hidroizolanta laminată
textil, butilica / cauciucata, . Este autoadeziv si aplicabil la rece, de 1,5
mm grosime, cu o folie protectoare de partea adezivă. Materialul poate
fi aplicat direct din rolă. Este extrem de rezistent la rupere, imediat
impermeabil, iar acesta poate fi acoperit cu ipsos datorită partii sale
laminate din partea superioară. Nu este necasara o amorsa inainte de
aplicare a Amorsarea înainte de aplicarea KÖSTER Butyl Fix-Tape
Fleece.

Date Tehnice
Material Butil / Cauciuc
Latime 15 cm
Grosime 1.5 mm
Rezistent la temperatura - 25 °C la + 80 °C
Temperatura de aplicare + 5 °C la + 30 °C
valoarea-value aprox. 135,000
valoare-Sd approx. 203 m

Domenii de Aplicare
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece este destinat pentru etansarea
marginilor membranelor KÖSTER KSK pe substraturi solide,curate,
uscate si fara ulei.

Strat suport
La instalarea membranelor de hidroizolatie KÖSTER KSK, amorsa
trebuie sa fie aplicata pana deasupra marginii superioare a membranei
astfel incat KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece sa fie aplicata ferm pe
suprafata.
Atunci cand utilizati numai KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece, pentru
amorsare sunt adecvate KÖSTER KBE Liquid Film si KÖSTER KSK
Primer BL 

Aplicare
Dupa hidroizolarea cu membranele KÖSTER KSK, KÖSTER Butyl Fix-
Tape Fleece este atasat pe marginea membranei hidroizolante,
eventual acopera marginea membranei si substratul respectiv. In asa
fel se poate face o tranzitie intre hidroizolare si tencuiala. Inainte de
aplicare, folia protectoare de pe partea adeziva a benzii trebuie
indepartata.

Apasati ferm banda aplicata pe substrat folosind KÖSTER Rubber
Hand Roller. Poate fi tencuit datorită laminării textile de pe suprafaţa
superioară in zonele de stropire a fundatiei.

Consum
1.5 mm x 150 mm.

Curatare
Curatati instrumentele de taiere cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
W 815 015 F 10 m rola

Depozitare
Depozitati materialul uscat la temperaturi cuprinse intre + 5 °C si + 30
°C. Poate fi depozitat pentru cel putin 1 an.

Produse inrudite
KÖSTER KSK ALU Strong Numar articol R 817 105 A

S
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă
lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU - Bandă fixare
10 ALU

Numar articol W 810 AL

KÖSTER KSK ALU 15 - Membrană
hidroizolantă bitum/cauciuc

Numar articol W 815 096 A
L

KÖSTER KSK SY 15 - Membrană
hidroizolantă la rece bitum/cauciuc

Numar articol W 815 105

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro



KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă butilică pentru izolare 1/1

http://www.tcpdf.org

