
Materiaal
Een rondom gesloten, vervormbare en zelfklevende lucht en

vochtdichte afdichting.

Leveringsvorm
Kleur Verpakking diameter Stuks/doos Stuks/pallet
zwart 21 meter rol 4,8 mm 24 900
zwart 17,1 meter rol 6,4 mm 20 900
zwart 13,1 meter rol 7,9 mm 20 900

Andere afmetingen op aanvraag.

Technische informatie
Eigenschappen Normen Specificaties
Densiteit ASTM D-1667 112 kg/m³
Hardheid, Shore 00 ASTM D-2240 60
Kracht te comprimeren ASTM D-1667 31,7 kPa
Compressie doorbuiging ASTM D-1667 10,3 kPa
Treksterkte NTP-7 552 kPa
Waterdichtheid AAMA 810,0 100%, geen lekken
Brandbaarheid FMVSS 302 - <100 mm/min 25,4 mm/min
Temperatuurbestendigheid -25°C tot +70°C
Verwerkingstemperatuur +10°C tot +50°C
Houdbaarheid minimaal 1 jaar

Voorbereiding
De ondergronden dienen schoon, stof en vetvrij te zijn.

Verwerking
Tijdens het aanbrengen van illbruck TN413 Butyl Coated

Foam moet er druk uitgeoefend worden om er zeker van

te zijn dat het product goed hecht op alle ondergronden.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Cerfificate

TN413

Butyl Coated Foam

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a.

dakaansluitingen, systeemwanden tussen

stapeldorpels (meer dan 600 pascal

permanent lucht- en waterdicht) en als

dichting tussen glas en draaideel (kozijn) aan

de glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en

waterdicht te realiseren).

Productvoordelen

Makkelijk te verwerken

Past zich aan ongelijke oppervlakken aan

Na compressie en hechting in staat meer

dan de oorspronkelijke diameter aan krimp

af te dichten

Perfecte hechting op de meest

voorkomende bouwmaterialen

weerbestendig



Butyl Coated Foam

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.

tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
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