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Technisch merkblad W 815 015 F

Datum update: 11-03-2019KÖSTER Fixband-Vlies Butylband

Koudzelfklevend, met vlies gelamineerd butyl-afdichtingstape 1,5 mm
dik.
Eigenschappen
KÖSTER Butylband is een butyl / rubber, met vlies gelamineerde
waterdichtheidstape. Het is koud zelfklevend, 1,5 mm dik, met een
beschermende folie aan de kleefzijde. Het materiaal kan direct vanaf
de rol worden aangebracht. Het is zeer scheurbestendig, onmiddellijk
waterdicht en kan worden overpleisterd vanwege de met vlies
gelamineerde bovenkant. Voorbereiding vóór het aanbrengen van de
KÖSTER Butylband niet nodig.

Technische gegevens
Materiaal Butyl / Rubber
Breedte 10 of 15 cm
Dikte 1.5 mm
Temperatuur bestendigheid - 25 °C tot + 80 °C
Applicatietemperatuur + 5 °C tot + 30 °C
µ-waarde ca. 135,000
Sd-waarde ca. 203 m

Toepassingsgebieden
KÖSTER Butylband is ontworpen voor het bevestigen van de bovenste
aansluitingen van KÖSTER KSK-membranen op vaste, schone, droge,
stof- en olievrije substraten, en het afdichten van kozijnen op de gevel
of soortgelijke toepassingen.

Ondergrond
Vraag vooraf advies, ruwe of problematische ondergronden eventueel
vooraf wel voorzien van Köster KBE of Köster BL Primer.

Verwerking
De helft van het KÖSTER-vlies op de minerale ondergrond en de
andere helft op de aansluitende objectondergrond. Verwijder eerst de
onderste beschermlaag. Dankzij het fleece-laminaat aan de bovenzijde
kan het KÖSTER vlies met vaste tape worden bepleisterd. B.

Reiniging apparatuur
Vervuild snijgereedschap reinigen met Köster Universeelreiniger.

Verpakking
W 815 015 F 10 m roll

Opslag
Droog, bij temperaturen tussen + 5 °C en + 30 °C minimaal 1 jaar
houdbaar.

Bijbehorende produkten
KÖSTER KSK ALU Strong  Art.-Nr. R 817 105 AS
KÖSTER KSK Primer BL  Art.-Nr. W 120 015
KÖSTER KBE-Rubber Bitumen - Flexibel  Art.-Nr. W 245
KÖSTER Fixband 10 ALU  Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband 15 DS  Art.-Nr. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15 - zelfklevende
afdichtingsmembranen

 Art.-Nr. W 815 096 AL

KÖSTER KSK SY 15  Art.-Nr. W 815 105

KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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