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INSTRUKCE

BUTYL TAPE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Butyl Tape 6 BTW6 6 mm x 4,5 m role 

(výška pásky 5mm)
20130

Butylová páska je ideálním pomocníkem při 
dotěsňování a pro lepení drobných prvků na 
velké plochy.

✓ Vynikající přilnavost na různé druhy podkladů – těsní širokou škálu různých látek.

✓ Rozměrová stálost při vysoké teplotě – neteče.

✓ Nízká teplotní ohebnost a přilnavost - může být použit v širokém rozsahu teplot.

✓ Odolný vůči vlivům způsobených prostředím - mimořádná dlouhodobá výkonnost.

Butylová páska je pryž připravená pro lepení / těsnění, která přilne k různým podkladům a vytváří stálou 
uzávěru proti vlhkosti, prachu a vzdušnému proudění.

Páska vykazuje dobrou přilnavost na sklo, kov, dřevo, zdivo, keramiku a jiné stavební substráty a je extrémně 
odolná proti vnitřním i vnějším podmínkám prostředí.

Páska zůstává flexibilní při - 30°C, rozměrovou stabilitu udrží při 102°C a nezpůsobuje skvrnitost na skle 
posunováním. 

Všechny povrchy, které budou těsněny nebo lepeny 
musí být čisté, suché a bez znečišťujících látek.

Čištění:
• Pro odstranění ihned po montáži, uchopte pásku a stáhněte ji rychle pryč z povrchu.
• Všechny butylové zbytky mohou být odstraněny použitím Acrysolu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

BUTYL TAPE

N-tek, s.r.o., 
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Kód produktu: 20130

Název: Butyl Windscreen Tape

Životnost: 12 měsíců od data výroby
MSDS: ano

Kód cel.sazebníku: 3919 10 39

Prodejní jednotka: role

Pevnost v tahu: 20 PSI ASTM D412-C

Pružnost: 300% ASTM D412-C 

Tvrdost: 20 Shore A (ASTM C681)

Hustota: 1,17 g/cm3

Barva: černá
Teplotní odolnost: -40°C až +120˚C
Aplikační teplota: -7°C až +48°C

Konzistence: pevná
VOC: < 0,2%


