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TIOELAST

BUTMELT®
Tioelast Butmelt je termoplastična
1-K tesnilna masa na osnovi
poliizobutilena za primarno tesnjenje
termoizolacijskega stekla.

LASTNOSTI
• Odlična oprijemljivost na steklo, aluminij, inox ali galvanizirano jeklo.
• Ne vsebuje topil.
• Zelo nizka plino- in paroprepustnost.
• Kompatibilna s tesnilnimi materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi termoizolacijskega
stekla in ne vsebujejo topil.
CERTIFIKATI
• EN 1279 del 2,3 in 4 TŰV Rheinland
UPORABA
• Za primarno tesnjenje termoizolacijskega stekla.
• Primerna za proizvodnjo dvo- ali troslojnih stekel.
• Nanašamo jo pri temperaturi med 120 °C in 140 °C.
TEHNIČNE LASTNOSTI
Osnova
Barva
Temperatura nanašanja
Gostota
Priporočena poraba

polizobutilen
črna termoplastična masa
120 °C–140 °C
≈ 1,15 g/cm3
2–4 g/m na stranico distančnika

NAVODILA ZA UPORABO
Površina, na katero nanašamo Butmelt, mora biti suha, čista in nemastna. Za čiščenje
površin priporočamo uporabo čistila Teka Cleaner. Butmelt nanašamo pri temperaturi
med 120 °C in 140 °C. Priporočeno količino butmelta na tekoči meter (2–4 g/stranico
distančnika) uravnavamo s hitrostjo pomikanja distančnika mimo šobe, s temperaturo
in pritiskom. Primarno tesnjenje je najboljše, kadar dobimo pri obojestranskem
nanašanju na distančnik 6 g/m in je linija kitanja kontinuirana in enakomerno debela
po celotni dolžini stranice distančnika. Posebno pozornost velja nameniti kitanju na
vogalih, na katerih mora biti nanos butila prav tako brez prekinitev.
Ne priporočamo daljših prekinitev med nanosom butmelta na distančnik in lepljenjem
distančnika na steklo, saj se v tem času butmelt lahko ohladi na temperaturo, ko postane
ponovno plastičen in ne bo več imel potrebne lepljivosti (to še posebej velja v hladnejših
dnevih).
PAKIRANJE
• kolut 7 kg
• sod 200 kg
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SKLADIŠČENJE
Najmanj 36 mesecev v suhem, hladnem prostoru pri temperaturi od +5°C do +25°C, v
originalno zaprti embalaži. NE SME SE SKLADIŠČITI NA SONCU – kolut se lahko
deformira.
ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi
ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.
OPOZORILO
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih
pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.
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