
 
 

 
 
Техническа характеристика 

ISOMAT BUTYL TAPE 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

Самозалепваща бутилова лента 
 
 

Описание 
 

ISOMAT BUTYL TAPE е самозалепваща 
нетъкана запечатваща лента съставена от 
бутилово лепило покрито с нетъкан плат 
Лепилото е защитено от отлепващо се 
фолио.  
 

Области на приложение 
 

ISOMAT BUTYL TAPE се използва във 
влажни помещения за хидроизолация под 
плочки, особено на места където има 
пукнатини, фуги и т.н. Може да се покрива 
с циментови лепила или мазани 
хидроизолационни материали. 

 
Технически характеристики 

 
Вид на фибрите:  100 % полиестер 

Дебелина:                  0,9 mm 

Тегло на m²:             50 g/m² 
(D 45 1012) 
Устойчивост                                                        
на скъсване:      Надлъжно 90 N/ 5cm 

                           Перпендикулярно  
 65N/5cm 
Хидрофобност: да 

Температура на  
полагане:              от +5°C до +40°C 

Температурна    
устойчивост: от  -30°C до + 80°C 

 
Указания за употреба 

1. Подготовка на основата 
Повърхността трябва да е здрава, суха, 
чиста, без прах и други замърсявания. 
 
 
 
 

2. Полагане 
Отстранете защитното фолио 
постепенно по време на полагането. 
Притиснете силно мрежата за да се 
залепи цялостно към основата. При 
свързване на две ленти, те трябва да се 
застъпват поне 5 cm.  
 

Опаковка 
 

Рула 8 cm x 10 m 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки и на места 
защитени от влага. Съхранявайте в добре 
проветрени помещения при температури 
не по високи от 30°C. 
 

Забележки 
 
• Не тъкания плат може да се боядисва, 

но еластичността на лентата може да 
доведе до поява на пукнатини в боята 
тъй като лентата е по еластична от 
боята.  

• Покрития, лепила или бои които се 
поставят върху лентата трябва да са 
подходящи.  

• Бутиловите продукти се чувствителни  
към разтворители.   

• Да се съхранява далеч от достъп на 
деца. 

• Да се избягва контакт с кожата. 
• Консултирайте се с Данните за 

Безопасност.  
 
 


