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Ljungdahl             
Butylbånd 
Selvklæbende bånd m/u alufolie og fleece 
 

 Tætning af samlinger og sprækker. 

 Høj UV- og vejrbestandighed. 

 Enkelt og let montage.

 

ANVENDELSE 

Butylbånd er ekstruderede og selvklæbende tætningsbånd 
til samlinger og sprækker i facader, tage, vinduer og andre 
bygningselementer. 
Butylbånd tilbydes i flere tykkelser som enten ren butyl, 
eller med alufolie og fleece en af siderne. 
Butylbånd har et godt klæb, tørrer ikke ud, beholder 
elasticiteten og har ingen afsmitning på andre materialer. 
Det klæber til de fleste byggematerialer som glas, 
metaller, beton, træ og mange flere. 
Butylbånds levetid er ofte op til 50 år. 

CL441 Butyl er et bånd af ren butyl, ideelt til montage af 
vinduesglas i vinduesrammer. Godt klæb og velegnet til 
montage både på byggeplads og fabrik. 

CL442 Butyl er et bånd af ren butyl, der klæber på begge 
sider. Det anvendes til tætning af overlægssamlinger i bl.a. 
tag- og metalkonstruktioner så som i containere, kølehuse, 
campingvogne og mange andre pladesamlinger. 

CL442 Butyl/Alu er et selvklæbende butylbånd med 
alufolie på den ene side. Det anvendes typisk til 
tagrenovering, metalkonstruktioner samt til glasfacader og 
-tage. 

CL442 Butyl/Alu/Fleece er et butylbånd med alufolie på 
den ene side og fleece på den anden. På fleecesiden er 
den midterste tredjedel af båndet ren butyl uden fleece. 
Båndet anvendes typisk til facader og ved isætning af 
vinduer. 

 

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING 

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens 
evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner 48. 
Båndet trykkes godt fast på overfladen, så der sikres en 
god vedhæftning. 
 

 

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en 
større opgave påbegyndes. 
 

FARVER 

Butylen er sort og fleecen hvid. 

 

TEKNISKE DATA 

 

Størrelser 

 
 
 
 
 

Basis  Buytlgummi 

Tørstofindhold  >99 % 

Vægtfylde  CL441: 1,24 g/cm3 
CL442: 1,58 g/cm3 

Nåle penetration v. 23 ˚C  CL441: 30 dmm 
CL442: 75 dmm 

Anvendelsestemperatur  >5 ˚C 

Temperaturbestandighed  CL441: -30 - 70˚C 
CL442: -30 - 80˚C 

Vandabsorption  Ingen 

Holdbarhed  Min. 2 år ved tør og kølig 
opbevaring 

CL441 Butyl  3 x 10 mm 
4 x 10 mm 

CL442 Butyl  2 x 30 mm 
Ø 6 mm 

CL442 Butyl/Alu  0,8 x 40 mm 
0,8 x 50 mm 

CL442 Butyl/Alu/Fleece  1 x 40 mm 
1 x 45 mm 
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BEGRÆNSNINGER 

Anbefales ikke til overflader med PE, PP, teflon, voks, 
neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved 
påvirkning af kemikalier, høje temperaturer og sollys. 
Anbefales ikke til steder som er konstant under vand.  
 

SIKKERHED & MILJØ 

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i 
Forordningen (EF) nr. 1272/2008. 
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt 
tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende 
produkter.   
Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende 
regler og love.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti og ansvar                                                                                                                                                                              
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med 
anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne 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. 
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