
Kaubit FA NV GZ Yalıtım Bandı

Keçe ile takviye edilmiş, NBR- kauçuktan mamul elastik yalıtım bandı. 

Tanımı :

Kaubit FA NV GZ Yalıtım Bandı, keçe ile takviye edilmiş NBR kauçuktan üretilen ve keçenin iki
kenardan dışarı taştığı esnek bir yalıtım bantıdır. İyi bir elastikiyete sahiptir ve silikonla uyumludur.

Uygulama Alanları :

Kaubit FA NV GZ Yalıtım Bandı banyo ve 
terasların iç köşelerinde ve yapısal derzlerde 
sızdırmazlık sağlar.
 
Teknik Özellikler :

Malzeme : NBR Kauçuk
Renk : Gri
Kalınlık : 1,5 mm
En : 240 ve 300 mm

Yüzey Hazırlığı :

Yüzey hazırlığı planlanan yalıtım uygulamasına ve yüzeyin yapısına göre değişir. Yapıştırmadan
önce uygun astar ile yüzey astarlanmalıdır. (Uygulama Tablosuna Bakınız) Astar kuruduktan sonra,
bandın her iki tarafından yaklaşık 5 cm taşırarak, yalıtım harcı ile yapıştırılır.

Kullanılışı :

Bandı  yeteri  boyutlarda  kesip,  yapıştırılacağı  zemine  sürdüğünüz,  henüz yaş  olan  yalıtım harcı
üzerine serip bastırınız. Ek yerlerinde en az 5 cm bindirme yapılmasına dikkat ediniz. Kabarık ve
düzgün olmayan yerleri mala yardımı ile düzeltiniz. Sonra uygulama üzerine 2-3 kat daha yalıtım
harcı sürerek bandın tamamen örtülmesini sağlayınız.

Sarfiyat :

Ek yerlerinde 5 cm lik bindirme yapılacağı hesaplanmalıdır.
 

Uygulamala tavsiyeleri :

Hammaddesinden dolayı polimer dispersiyonları, çimento esaslı esastik yalıtım harçları ve epoksi
esaslı montaj harçları ile uyumludur, bu tip malzemeler ile yüzeye çok iyi yapıştırılabilir. Üzerine
başka ürünler de yapıştırılacaksa, uygulamadan önce uyumlu olup olmadığını test etmeniz önerilir.



Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra su ile temizlenmelidir. 

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orjinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 12 ay saklanabilir.
 
Ambalaj :

50 m rulo
1 rulo / karton kutu
60 karton / palet
 

Güvenlik Bilgisi :

Tehlikeli bir madde içermez.
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