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Instrukcja techniczna W 815 015 F

Data: 2019-09-06KÖSTER Taśma butylowa Fix-Tape

Samoprzylepna, pokryta włókniną taśma butylowa 1,5 mm x 150 mm
Właściwości
Taśma butylowa KÖSTER Fixband-Vlies jest taśmą hydroizolacyjną
pokrytą włókniną na bazie kauczuku butylowego. Taśma jest
samoprzylepna, jej grubość wynosi 1,5 mm, z jednej strony jest
zabezpieczona za pomocą papieru ochronnego. Taśma butylowa może
być klejona bezpośrednio z rolki, charakteryzuje się wysoką
odpornością na rozrywanie, jest natychmiast wodoszczelna. Zaraz po
przyklejeniu taśmy na stronę pokrytą włókniną można nakładać
zaprawy hydroizolacyjne lub tynki mineralne.

Dane techniczne
Materiał Butyl/kauczuk
Szerokość 150 mm
Grubość 1,5 mm
Odporność temperaturowa - 25 °C do + 80 °C
Temperatura stosowania + 5 °C do+ 30 °C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego
(µ)

ok. 135.000

Opór dyfuzyjny tasmy (Sd) ok. 203

Zastosowanie
Taśma butylowa KÖSTER Fixband-Vlies stosowana jest do
uszczelnienia zakończeń izolacji z samoprzylepnych membran
bitumicznych KÖSTER KSK. Taśma nadaje się również do wszelkich
uszczelnień na połączeniu różnych materiałów budowlanych.

Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, nośne, bez zabrudzeń i kurzu.
Podłoże należy zagruntować przy pomocy preoparatów
przeznaczonych do gruntowania podłoża pod samoprzylepne izolacje
KÖSTER KSK czyli KÖSTER KBE- Flüssigfolie lub KÖSTER
Voranstrich BL. 

Sposób wykonania
Po wykonaniu hdroizolacji samoprzylepnej KÖSTER KSK należy
zabezpieczyć zakończenia hydroizolacji przez przyklejenie taśmy
butylowej. Należy ją kleić w podłowie na izolacji samoprzylepnej KSK,
a w połowie na podłożu. Przed przyklejeniem taśmy nalezy odwinąć
papier ochronny. Powierzchnia włókniny na taśmie butylowej wykazuje
bardzo dobrą przyczepność do zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB
Elastik, może być także pokrywana za pomocą tynków i zapraw
mineralnych lub mas bitumicznych.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia nalezy czyścić przy użyciu preparatu KÖSTER
Universalreiniger.

Opakowania
W 815 015 F 10 m rolka

Przechowywanie
Składować w suchych warunkach, w temperaturze od + 5 °C do + 30
°C, okres składowania min. 1 rok.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER KSK ALU Strong Art. nr R 817 105 AS
KÖSTER KSK Voranstrich BL Art. nr W 120 015
KÖSTER KBE Flussigfolie Art. nr W 245
KÖSTER KSK ALU 15 Art. nr W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15 Art. nr W 815 105
KÖSTER Universal Reiniger Art. nr X 910 010
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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