Butyl
BUTYLRUBBER INWELKIT

VOORDELEN
- Goed verouderingsbestendig
- Plastisch, vormt geen huid
- Goede hechting zonder primer

PRODUCT
Butyl is een niet-huidvormende, plastisch blijvende inwelen afdichtingskit op basis van butylrubber.
TOEPASSINGEN
Butyl wordt ingezet voor:
- Afdichten van felsnaden in luchtkanalen.
- Inwellen van (glas)panelen, zonnepanelen en
sandwichpanelen, .
- Dichtzetten groef- en veerverbindingen in de houtbouw.
- Inwellen en afdichten van timmerlatten en afdeklijsten.
- Afdichten van profielen, raam- en deurkozijnen in de
caravan- en wagenbouw.
- Tussen metaalplaten van containers, silo´s en
opslagtanks.
- Afdichten van overlappen en aansluitingen van
geprofileerde stalen dak(golf)platen en daklichten.
- Metaalplaten in scheeps-, jacht- en carrosseriebouw etc.
EIGENSCHAPPEN
- Duurzaam plastisch.
- Geen huidvorming. blijvend kleverig.
- Goede hechting zonder primer.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, droog, stofen vetvrij te zijn. Verwerkingstemperatuur: Minimaal +5°C.
Voegconstructie: Butyl in verband met vuilaanhechting niet
in open voegen toepassen. Te diepe afdekvoegen eerst
opvullen met rondschuim. Voegbreedte minimaal 6 mm. Bij
het inwellen van panelen gebruik maken van afgeschuinde
glaslatten.
Aanbrengen: Butyl aanbrengen met hand- of
luchtdrukpistool. In één keer de juiste hoeveelheid op de
juiste plaats aanbrengen.
Afwerken: Butyl heeft een draderige structuur en is
daardoor moeilijk afmesbaar.
Afbinden: Butyl bindt af tot een stevige, plastische
kitmassa. Het oppervlak blijft kleverig.
Reinigen: Met terpetine.

OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge
condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid 12 maanden
na productie. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Basis

butylrubber

Consistentie

gladde, homogene massa

Type

plastisch

Soortelijke massa

ca. 1,53 g/ml

Droge stofgehalte

ca. 92%

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +80°C
Penetratie

130-150 (bij 20°C)

Verspuitbaarheid

goed (bij 20°C)
matig (bij 5°C)

Huidvorming

geen huidvorming, materiaal
blijft plastisch en droogt niet
uit

Vlekvorming

geen

Vuilaanhechting

ja, oppervlak blijft kleverig

Hechting

zonder primer een uitstekende
hechting op vele materialen

Toelaatbare voegbeweging geen
Artikelnummer

30606591

EAN code

8713572034282

Kleur

grijs

Verpakking

310 ml patroon

Verpakt per

12

Pallet

1152 stuks
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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