
  
 

 BUTIL BAND 
 

Telalı Butil Pah Bandı 

 
Teknik Veriler  
 
Gerilme Kuvveti  (N.10mm.) 51 
Uzama  (%) 35 
Yoğunluk 1,4 gr/cm3 
Sınıflandırma  SE (Pass) 
Su Buharı Difüzyon Direç Faktörü 223787 
Su Buharı Difüzyonuna Eşdeğer Hava Tabakası Kalınlığı m 463,61 
Sıcaklık Dayanımı (-30°C) - (+90°C) 

Ebat (toplam/kaplama) 120 mm / 70 mm 
150 mm / 100 mm  

Görünüm Gri renkli 
 
 
Saklama Koşulları 
Kuru ve serin ortamda, güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 24 ay süreyle depolayınız. 
 
 
Güvenlik Bilgileri 
Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. 
 
 
 

 
 
Ürün Tanımı 
BILIZO® BUTIL BAND Yüksek performanslı, hava şartlarına 
dayanımlı,esnek, kendinden yapışkanlı, astarsız olarak 
kolaylıkla kullanılabilen, uygulandığı yüzeyde leke 
bırakmayan,asit vb. kimyasallara dirençli, yüksek ve düşük 
ısılarda bile iyi netice veren, bağlantı yerleri ve binilerde 
gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla, 
duvar ve zemin birleşim yerleri ile yapısal derzlerin 
yalıtımında kullanılan butil-kauçuk esaslı süper elastik su 
yalıtım bandıdır. 
 
Kullanım Yerleri 
• Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,  
• Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde,  
• Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde,  
• Perde duvar ve döşemelerdeki soğuk derz ve genleşme 
derzlerin yalıtımı için uygulanır. 
 
 

 
 
Avantajları 
• Seyreltik asidik ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.  
• UV dayanımına sahiptir.  
• Yüksek elastikiyete sahiptir.  
• Su basıncına karşı dayanıklıdır.  
• Kolay uygulanır. 
 
 
 
 
 
Ambalaj Şekli  
1 kutu / 8 rulo  
1 rulo / 25 m 
1 kutu / 200 m 
 

Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz teknik bilgiler, iyi niyetlerle verilmiştir. Ürünlerimizle ilgili mevcut bilgi ve deneyim seviyemizi yansıtmaktadır. Ürünlerimizi kullanırken söz konusu ürün veya uygulama 
teknolojisinin, özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak amacıyla her bir kullanım durumu için ayrı olarak detaylı amaca yönelik ve yetkin bir inceleme yapılması gerekmektedir. 
Sorumluluğumuz, yalnızca ürünlerimizin hatasız olması yönündedir. Bu nedenle ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamınızda yer almaktadır. Biz tabi ki Genel Satış 
ve Teslimat Şartlarımız kapsamında tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanıcılar, yerel kanunlara uymak ve gerekli resmi izinleri almaktan sorumludur. Bu teknik bilgi sayfasında verilen değerler, 
örnek olarak verilmiştir ve spesifikasyon olarak algılanmamalıdır. Ürün spesifikasyonları için Ar-Ge bölümümüze müracaat ediniz. Teknik veri sayfasının yeni baskısı, önceki teknik bilgilere göre üstünlüğe 
sahiptir ve önceki bilgiler geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle, daima geçerli kullanım koduna sahip belgeyi elinizde bulundurmanız gerekmektedir. 


