
VONKAJŠÍ ROH BUTYL
lepí, drží, tesní, voda hnevom besnie

VONKAJŠÍ ROH BUTYL sa používa na napojenie SAMOLEPIACEHO TESNIACEHO PÁSU
v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality
vykonávaného diela.
SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS, ROHY BUTYL a PRUŽNÉ PRIECHODY tvorí ucelený tesniaci
systém, ktorým vyriešite všetky rizikové miesta v hydroizolácii pre dokonalé a trvalé utesnenie.
So všetkými prvkami sa pracuje rovnakým spôsobom.
VONKAJŠÍ ROH BUTYL je prvok tesniaceho systému z butylu, s vrstvou netkanej textílie na
povrchu, vytvarovaný do konkrétneho produktu.

je vysoko pružný
odoláva širokému rozpätiu teplôt
zaisťuje dokonalé utesnenie aktívnych aj neaktívnych trhlín
vykazuje vysoký difúzny odpor voči radónu
odoláva alkalickému prostrediu
je hygienicky aj ekologicky úplne neškodný
vhodný pre interiér aj exteriér

PRÍPRAVA PODKLADU
Vhodným podkladom pre aplikáciu je väčšina stavebných materiálov, murivo, PVC, drevo, kovy a
pod. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest,
otvorených trhlín a hrán. Poklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka,
povrchových vyplavením a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Na zaistenie
dobrej priľnavosti k betónu, pórobetónu a pod. je vhodné podklad upraviť pomocou STAVLEPU
alebo HLBOŇA.
PRÍPRAVA MATERIÁLU
Pri VONKAJŠOM ROHU BUTYL musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej
difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Je potrebné pracovať s rozvahou, pretože odstránenie a
očistenie butylového tmelu je veľmi pracné.
POUŽITIE
Po odstránení krycej fólie sa rukou pritlačí na požadované miesto a uhladí sa v smere od stredu
ku okrajom, aby došlo k vytlačeniu vzduchových bublín. Čím viac sa pritlačí, tým lepšie
k podkladu priľne. Na inštaláciu postačí PRÍTLAČNÝ VALČEK 4 CM. Okamžite po prilepení sa
VONKAJŠÍ ROH BUTYL celoplošne prekryje izolačným náterom LEPENKA VO VEDRE,
LEPENKA V PRÁŠKU alebo KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA.
TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikačná teplota +5 °C až do +40 °C
farba šedá
odolnosť proti teplu -30 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí ≥ 50 %
skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením

Jednotky balenia

balenie   v kartonu
120×120 mm 25 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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