
 
Fișă tehnică 

ISOMAT BUTYL TAPE 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 26.5.20 

 

Bandă butilică autoadezivă 
 

Descriere 
 
ISOMAT BUTYL TAPE este o bandă de sigilare 
autoadezivă, alcătuită dintr-un adeziv butilic 
acoperit cu un material textil nețesut. 
Partea cu adeziv este protejată cu o folie 
detașabilă. 
 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT BUTYL TAPE este folosită în spații 
umede, pentru hidroizlarea sub plăci, în 
special în locuri unde există fisuri, rosturi, etc. 
Poate fi acoperită cu adeziv pentru plăci sau 
hidroizolații pensulabile. 
 

Caracteristici tehnice 
 
Natura fibrelor: 100% poliester 

Grosime:    0,9 mm 

Masa per m²:   50 g/m² 
(D 45 1012) 

Rezistență la rupere: Longitudinal 90N/5 cm 

 Perpendicular 65N/5 cm 

Hidrofobă:   Da 

Temperatura  
de aplicare:   de la +5°C  
 până la +40°C 
Temperatura  
de exploatare:  de la -30°C  
 până la +80°C 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de 
praf, materiale friabile, etc. 
 
2. Aplicarea 
Se va îndepărta treptat folia de protecție, pe 
timpul aplicării. Se va presa cu o rolă, pentru a 
se evita formarea de bule de aer oclus. La 
îmbinarea a două benzi, acestea se vor 
suprapune pe 5 cm. 
 
 

Ambalaj 
 
Role de 8 cm x 10 m. 
 

Timp de viață - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricației, în ambalajul 
original, sigilat, în spații protejate de 
umiditate. Produsul se va depozita într-un 
spațiu bine ventilat, la o temperatură de 
maxim +30°C. 
 

Observații 
 

 Suportul nețesut poate fi vopsit. Cu toate 
acestea, din cauza faptului că sigilantul 
este moale, vopseaua care îl acoperă 
poate fisura, sigilantul fiind mai flexibil 
decât vopseaua.  

 Materialele care acoperă banda, precum 
adezivi sau vopseluri, trebuie să fie 
compatibile.  

 Sigilanții butilici sunt sensibili la solvenți. 

 Este interzisă utilizarea de către copii. 

 De evitat contactul cu pielea. 

 Se recomandă consultarea Fișei Tehnice 
de Securitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOMAT S.A. 
PRODUSE CHIMICE ŞI MORTARE PENTRU CONSTRUCŢII 
Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios 
C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03 
Tel: 2310 576 000   Fax: 2310 722 475 
Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11 
Tel: 22620 56 406   Fax: 22620 31 644 
www.isomat.ro   e-mail: info@isomat.ro 


