
 

Alubutil tömítő (0315) 

Alumínium fóliával borított butil 

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat 

 

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel 
vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. 
Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, 
általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely 
gondos vizsgálatokon alapul. 
 

 
Forgalmazó:  Tel.:  +36 23/427-470 
F A R I X  K F T   Fax:  +36 23/427-427 
2040 Budaörs   e-mail:  tapes@farix.hu 
Kamaraerdei út 5.  web:  www.farix.hu 

 

 

Tömítőanyag:     Kaucsuk alapú, extrudált tömítő szalag, melynek egyik oldala alumínium fóliával  
     borított 

Méret:  0,8 mm vastag x 50 mm széles x 20m / tekercs 
 Cséve átmérő: 54 mm 

Szín:  Szürke 

Műszaki adatok:  
Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Dinamikus nyírás N/cm2 12 H15 

Lefejtési erő (90°-ban) N/cm 8 H48 

Lefejtési erő (180°-ban) N/cm 9 H41 

Sűrűség g/cm3 1,6 H6 

Pára átbocsátási tényező g/m2/24h/mm 0,14 
ISO 9932  

BS ISO 15106 

Felviteli hőmérséklet °C +5°C és +40°C között  

Hőmérséklet tartomány °C -40°C és +90°C között  

Felhasználás:   
- üvegfalak (függönyfalak), üvegtáblák vízmentes tömítésére 
- csatornák (vápacsatorna), ejtő vezetékek, csatornák tömítésére 
- szivárgások gyorsjavítására 
- tetőablakok, tetőkibúvók tömítésére 
- lakókocsik, könnyűszerkezetes házak, mobil házak gyártásánál víz elleni 

tömítésre 

Előnyös tulajdonságok:  
- kiváló a tapadása a legkülönbözőbb felületekhez 
- rugalmasan alakítható 
- a fóliaréteg miatt szakítószilárdsága, nagyon kedvező 
- teljesen bitumen mentes 
- teljes élettartamában rugalmas marad.  
- kiváló az UV állósága 
- könnyen, pontosan, kevés hulladékkal dolgozható fel 

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 

A termék cikkszáma:  Alubutil (0315) (szélesség megjelölésével) 
A termék beazonosítási adatai:  0,8 mm vastag, 50 mm széles, 20  fm / tekercs 
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az 
 eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető. 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31. 


