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TEKNISK DATABLAD

Fugebånd

Ljungdahl CL 442 Butyl/Alu
Ljungdahl CL 442 Butyl/Alu er et extruderet butylbånd med alufolie.
Anvendelse
• Til tagrenovering (mindre reparationer af utætheder i tagrender).
• Til metal konstruktioner.
• Til glasfacader og glastage.
Påføring, for- og efterbehandling
• Overfladen skal være ren, tør, fedt- og støvfri.
• Ljungdahl CL 442 Butyl/Alu påføres manuelt direkte fra rullen.
• Fjern dækpapiret og anbring båndet med et kraftigt tryk på overfladen.
Kan påføres i temperaturer over 5 °C.

Farver og pakning
Basis

Emballage

Egenskaber
• Kraftig klæbeevne til de fleste
byggematerialer ex. metal, glas,
træ og beton.
• Indeholder ingen opløsningsmidler eller andre sundhedsskadelige stoffer.
• Tørrer ikke ud – bevarer elasticiteten.

Butylgummi.

Lagerføres i dimensionerne: 0,8x40mm (160m/kt),
1x25mm (210m/kt) og 1,5x75mm (50m/kt).
Andre størrelser/farve (grå) kan hjemtages på bestilling.

Farve

Sort.

Lagerholdbarhed

Mindst 2 år efter produktionsdato ved opbevaring ved normale
lagringsforhold.

Rengøring
Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner eller MEK Cleaner.
Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe
Sikkerhed
Mal-kode: Ej relevant.

• Smitter ikke af på fingre eller
monteringsflade.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

• Meget lang holdbarhed.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

En tæt forbindelse...
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Tekniske data
Basis

Butylgummi
PET belagt alufolie, 70my

Alufolie
Type
°C

5 og derover

Specifik vægt

g/cm³

1,58

Nåle penetration

v/23°

75 dmm

Temperaturbestandighed

°C

-30 til +80

Tørstofindhold

%

> 99

Anvendelsestemperatur

Vandabsorption

Version: 2005-02-01

Plastisk

Ubetydelig

UV-bestandighed

God

Ældningsmodstand

God

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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