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Ficha Técnica / Número do Artigo W 815 015 F

Editado: AM-07-18KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece
- Classificação industrial "Bikuplan" registada no registo de patentes alemão, 3955 6699

Banda butílica auto-adesiva para selagem de topos de membranas
Características
O KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece é uma fita de impermeabilização
laminada baseada em butilo/borracha. É auto-adesiva de aplicação a
frio, com 1,5 mm de espessura com um papel de separação no verso
na parte inferior. O material pode ser aplicado directamente do rolo, é
altamente resistente a rasgões, imediatamente impermeável e pode
ser revestida com argamassa devido ao seu lado superior laminado.
Não é necessária a aplicação de primário antes da aplicação da
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece.

Dados Técnicos
Material Butilo/Borracha
Largura 15 cm
Espesura 1,5 mm
Resistência à temperatura - 25 °C to + 80 °C
Temperatura de aplicação + 5 °C a + 30 °C
Valor µ aprox. 135.000
Valor Sd aprox. 203

Campos de aplicação
O KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece foi concebida para a união superior
segura de membranas KÖSTER em substratos sólidos, limpos, secos
e livres de pó e óleo, para posterior aderência na aplicação/
sobreposição das telas com rebocos, argamassas e betão.

Aplicação
Após a impermeabilização com membranas KÖSTER, a KÖSTER
Butyl Fix-Tape Fleece é colada à extremidade superior da
impermeabilização onde a fita é colada de forma que metade dela
cobra a membrana e a outra metade cubra o substrato; desta forma,
constrói-se uma união onde se pode aplicar todo o tipo de argamassas
e rebocos. Antes da aplicação, o papel protector no verso na parte
inferior da fita deverá ser removido. Devido ao velo laminado na parte
superior da fita, pode ser coberto com argamassas e rebocos, ex. em
áreas de base. Após aplicar, pressione firmemente com um rolo de
borracha KÖSTER Rubber Hand Roller.

Limpeza
Limpar as ferramentas de corte usadas com KÖSTER Universal
Cleaner.

Embalagem
W 815 015 F rolo de 10m; 1.5 mm x 150 mm

Armazenamento
Armazenar o material num local seco a temperaturas entre + 5 °C e +
30 °C; pode ser armazenado durante um período mínimo de 1 ano.

Produtos relacionados
KÖSTER Special Joint Tape Número do artigo J

870 010
KÖSTER KSK ALU Strong Número do artigo R

817 105 AS
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU Número do artigo W

810 AL

KÖSTER Fix-Tape 15 DS Número do artigo W
815 020 DS

KÖSTER KSK ALU 15 Número do artigo W
815 096 AL

KOSTER KSK SY 15 Número do artigo W
815 105

KÖSTER KSK DS 15 Número do artigo W
815 105 DS

KÖSTER Universal Cleaner Número do artigo X
910 010
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As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos
sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em
consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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