
Butylit ALU FR

0,6 mm x 75 mm x 10 m

FI SE EN Standard Arvo / Värde / Value

Materiaali Material Material - Butyl – Alum./PET

Paksuus Tjocklek Thickness - 0,60 mm

Paloluokka Brandtekniskt

beteende

Reaction to fire EN 13501-1 B-s1, d0

Vesitiiveys Vattentäthet Resistance to water 

penetration
- Tiivis / Tät / Tight

Vetolujuus MD/CD Draghållfasthet Tensile strength EN 12311-1 185 / 200 N/50mm 

Venymä MD/CD Töjning Elongation EN 12311-1 10 / 20 %

180° Peel adhesion 180° Peel

adhesion

180° Peel adhesion ASTM D 1000 20 N / cm

Probe Tack Probe Tack Probe Tack ASTM D 2979 7 N

Lämmönkestävyys Värmemotstånd Service 

temperature range
- -30 °C – +90 °C

Asennuslämpötila Appliceringstem-

peraturområde

Application 

temperature range
- 0 °C – +40 °C

UV-kestävyys UV-stabilitet UV Stability - Hyvä

TVOC TVOC TVOC ISO 16000-6 30 μg/m³ 

Vesihöyryn 

diffuusiovastus-

kerroin (μ)

Faktor för 

motstånd mot 

vattenångdiffusio

n (μ)

Factor of resistance

to the water vapor

diffusion (μ)

UNI EN 1931 2.720.000

Annetut tekniset tiedot ovat mitattuja keskiarvoja. 

Ohjeistamme testaamaan materiaalin soveltuvuutta 

aiottuun käyttötarkoitukseen. Yritys (2842430-7) 

säilyttää oikeuden kehittää ja parantaa tuotteita, 

joka voi vaikuttaa muutoksiin ominaisuuksissa ja 

tuotetiedoissa. V08/2022

All the technical data are average values. We advise

to test the material required to ensure the

suitability of intended application. The company

(FI28424307) reserves the right to improve products 

and change specifications which may alter

performance.    V08/2022

Alumiini-butyyli-tiivistysnauha rakenne- ja taloteknisiin liitoksiin

Butyyli-liimapinta | Paloluokka B-s1,d0 | Erinomainen liimautuvuus myös alhaisessa lämpötilassa | 

Vesitiivis ja itseliimautuva

Alu-butyl band for sealing of structural and HVAC joints

Butyl based adhesive | Fire classified B-s1, d0 | Excellent adhesion also at low temperatures | 

Waterproof and self-sealing

Alu-butylband för tätning av genomföringar och konstruktionsfogar

Butylbaserat lim | Brandklassad B-s1, d0 | Utmärkt vidhäftning även vid låga temperaturer | 

Vattentät och självtätande

Butylit ALU FR

Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data

Tuotekuvaus: 

Butylit ALU FR on alumiinipintainen butyylinauha käytettäväksi rakenteiden ja talotekniikan 

tiivistyksiin rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Tuote on vesitiivis ja kestää hyvin UV-säteilyn 

sekä lämpötilojen vaihtelun aiheuttamaa ikääntymisrasitusta. 

Tuotteen paloluokka on B-s1, d0, joten Butylit ALU FR soveltuu myös liitoksiin, joissa 

vaatimuksena on vähäinen osallistuminen palamiseen. 

Asentaminen ja varastointi: 

Butylit ALU FR soveltuu butyylisen liimapinnan tartunnan puolesta käytettäväksi useiden eri 

rakennusmateriaalien yhteydessä, mm. teräksen, alumiinin, betonin, puun, lasin, 

polykarbonaatin sekä PVC-muovin. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi suosittelemme 

testaamaan työmaalla liitosnauhan tarttuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseen ennen 

varsinaista työsuoritetta. 

Asentamisen jälkeen butyyliliimapinnan tulee antaa tasaantua ja tarttua alustaansa noin 

vuorokauden ajan, jolloin tartunta on vakiintunut. Alusrakenne on aina puhdistettava 

huolellisesti pölystä, öljystä ja muusta tartuntaa heikentävästä aineksesta. 

Suositeltu asennus- ja varastointilämpötila on välillä +5°C – +40°C. 

Säilytys yli 50°C lämpötiloissa voi johtaa ongelmiin liimaa suojaavan muovin irrottamisessa.

Tuotekoodi Leveys x Pituus rll./ltk. 

A2113 75 mm x 10 m 8 


