
BUTYL HT

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Vysoce kvalitní, jednosložková, plastická - elastická 
těsnící hmota na butylové bázi.

� Dobrá přilnavost k většině podkladů – široké spektrum aplikací.

� Produkt vytváří vzhled suché pokožky – neváže na sebe prach.

� Může být přelakován – snadné maskování.  

� Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí.

� Trvalé těsnění při vnějších aplikacích.

� Neobsahuje aromatická rozpouštědla – bezpečné použití.

KENT Butyl HT přilne k čistému, suchému, odmaštěnému substrátu bez prachu včetně hliníku, nerezové oceli,

pozinkované oceli, zinku, mědi, mosazi, práškem lakovaným kovům, většině lakovaným kovovým povrchům,

sklu, PVC, polyesteru (GRP), natřenému a lakovanému dřevu, atd. Není vhodný pro polyethylen, propylen a PTFE.

Typické aplikace pro Butyl HT jsou:

� Těsnění drážek, spojení hrana na hranu.

� Těsnění v karavanech, autobusech, kempinkových vozech a nákladních vozech.

� Těsnění překrytých a propojovacích spojení ve stavebním průmyslu.

� Těsnění kovových spojení ve větracím systému, motorech aut, kontejnerů a strojových konstrukčních sektorů.

� Pro podezdívku a těsnění mezi rámy oken (kov dřevo) a zdivem.

� Těsnění mezi stavebnicovými komponenty.

� Pro upevnění kovového blyštícího se oplechování komína.

� Pro instalaci a zasklívací práce a pro všechny typy stavebních komponentů.

Návod na použití:
1. Povrch musí být čistý, suchý odmaštěný a bez prachu.

2. Aplikujte Butyl HT použitím KENT ruční nebo vzduchové těsnící pistole. 

3. Velkoryse naplňte drážky a body, které mají být těsněny. Mírné smrštění může nastat následkem odpaření

rozpouštědla.

4.       Butyl HT může být zarovnána použitím špachtle.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Butyl HT Black BHTB 12 x 310ml - kartuše 84582

Butyl HT Ivory BHTI 12 x 310ml - kartuše 84580



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

BUTYL HT

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.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře.

R 10 Hořlavý.

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

S 23 Nevdechovat páry

S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Číslo: 84580, slonová kost, 310 ml kartuše / 84582, černý, 310 ml, kartuše

Název: Butyl HT

Životnost: 24 měsíců

Základní materiál: butylová pryž, syntetické pryskyřice, minerální plniče a rozpouštědla

Konzistence: pasta

Celní kód: 27150000

VOC: 255,2 g/l

Způsob tvrzení: vypařování rozpouštědla

Specifická hmotnost:  cca. 1,5 g/cm3

Viskozita při 20 °C: přibližně 2500 mPa

Teplotní odolnost: -30 °C až +180 °C

Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C

Povrchové utváření: 1-2 hod.

Tvrzení: 2-3 dny v závislosti na objemu a drážce

Obsah rozpouštědel: cca 16%

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz


