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                                                                                                                                   Tulkojums no angļu valodas 
Veida nosaukums: 1310B Valoda:  Latviešu  Izmantojums:  visos reģionos 

 
 
 

PRODUKTA APRAKSTS UN IZMANTOJUMS 

Divpusēja butila mastika (sintētiskā gumija) ar papīra starpliku, tādēļ to iespējams 
izmantot ar visām Tyvek® membrānām. Piemērota izolācijas slāņa pienaglošanai zem 
brusām, blīvējošajiem pārlaidumiem, perimetriem, skursteņiem, balstiem un membrānām 
starp jumtu un dzegas balstu. Jo īpaši piemērots Tyvek® membrānu savienošanai ar 
betonu, ķieģeļiem, koku un metālu, kā arī lielāko daļu plastmasas izstrādājumu. 

 
TEHNISKIE PARAMETRI 

Blīvums: apm. 1,30 g/cm3
 

Krāsa: melna 

Biezums: apm. 1,2 mm 

Termiskā izturība: no –30°C līdz + 90°C (neilga pakļaušana augstākai 
temperatūrai nemaina produkta īpašības 

 
 

ĪPAŠĪBAS, IEGUVUMI, IZMANTOJUMS UN UZGLABĀŠANA 

 Produkts ir paredzēts izmantošanai celtniecībā. Tyvek® Butyl ir raksturīga tūlītēja saķere 
(uzreiz pielīp pie balsta virsmas). 

 Butils ir plastiska gumija, tādēļ to nedrīkst izmantot kā saistvielu materiāliem, kas 
pakļauti pastāvīgam mehāniskam spriegumam. 

 Lietotājiem jāpārbauda, vai mastika ir piemērota atbalstam (adhēzija, ķīmiskā 
savienojamība, traipu veidošanās...) 

 Izturība pret novecošanos, ūdeni, mitrumu un sadalīšanās vidē ir nevainojama. 

 Ieteicamā temperatūras amplitūda: no +5°C līdz +40°C. Ieteicams lietot uz sausas un 
tīras virsmas (bez putekļiem, taukvielām, šķīdinātājiem ,...). 

 Nosacījumi: uzglabājiet ruļļus oriģinālajā iepakojumā, guļus, tīrā un sausā vietā. 
Uzglabāšanas temperatūra zem +30°. 

 
 

Derīguma termiņš: 2008.11.24. 
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 Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam Šī informācija neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai 
noteiktu mūsu produktu piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Līdz ar jaunām zināšanām un pieredzi šī 
informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont 
nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā norādīts šeit. Šī 
informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir 
pieejama pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments un tas ir derīgs bez paraksta. 
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