Bostik Evo-Stik Flashband
Самозалепваща битумна лента
Описание на продукта :
Bostik Evo-Stik Flashband Original е самозалепваща се битумна лента която незабавно осигурява
постоянно уплътнение във всички климатични условия. Прилага се лесно само с натискане на
ръката, без изискване за специална техника за рязане, формиране или фиксиране.
Области на приложение:
- За повечето строителни материали, включително и тухла, зидария, плочи, бетонови керемиди,
дърво, метал, покриви, твърди пластмаси, стъкло и т.н.;
- Запечатване на улуци;
- Ремонт на парници;
- Кърпене и ремонт на течове по водосточни тръби и улуци,
- Изолация на тръби и резервоари;
- Ремонт на покриви и фуги на плоски покриви.
Характеристики :
- С отлични характеристики за успешно представяне и при ниска и висока температура;
- 4 нива на защита, лак, фолио, мембрана и битумно лепило;
- Бързо и лесно прилагане, не са необходими специални инструменти;
- Уплътнява и запечатва широка гама от строителни материали;
- Евтин и ефективен метод за уплътняване, запечатване и ремонт;
- Осигурява дълготрайна защита във всички климати;
- Безопасна в приложение, съхранение и транспорт;
- Дълготрайна защита, най-малко 15 години.
Технически данни:
Цвят
Химически тип
Специфично тегло (kg/m2)
Якост на опън (N/mm2)

Сиво
Модифицирана със смола
битумна маса
~ 1,6
~ 1,6

Температурна устойчивост

Между -10°C и +100°C

Температура на полагане

Между +5°C и +35°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :
Предварителна: Подготовка на повърхността:
- Повърхностите трябва да са чисти и без прах, мазнини, насипни материали и локви.
- Пропуски, дълбоки вдлъбнатини и отвори по-големи от 3 mm трябва да бъдат запълнени с
подходящ пълнител.
Прилагане на грунд:
- За по-добра адхезия на порести или неравни повърхности, приложете Bostik AquaRoll Bitum
Primer.
- Не оставяйте грунда за повече от 24 часа и обработете само площ достатъчна за покриване в
рамките на работния ден.
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- повърхности като текстурирани тухла може да изискват два слоя; прилагайте втория, когато
първият е изсъхнал.
Приложение :
- Премахване на около 50 милиметра от подложката като освобождавате и внимателно
поставете уплътнителната лента.
- За да се избегне биговане, когато се прилага Flashband, задръжте освобождаването подкрепя
твърдо и го премахнете стабилно от уплътнителната лента, както се полага на продукта.
- Изгладете като леко притискате в позиция, използвайки само натиск с ръка.
- С помощта на валяк или парче заоблено дърво изглаждайте лентата, за да се осигури добър
общ контакт и се изгони въздуха, особено при припокриване и при ръбове.
- При полагане на съседни ролки, Flashband трябва да се припокриват от минимум 25mm за
перфектно уплътняване.
- При ниски температури (под 15°С) може да се направи полагането по-лесно чрез затопляне на
повърхностите и съхраняването Flashband на топло място, или загряването и при полагане.
- Винаги внимателно затопляйте повърхностите, така че те да не са твърде горещи, за да се
докоснат.
- Никога да не се затопля от страната на фолиото Flashband.
Важна забележка:
- Flashband може да стане чуплива, ако бъде затворен в циментови смеси.
- Flashband не е устойчив на въздействие от киселинни и алкални течности и следователно
трябва да се избягва контакт.
- Избягвайте да използвате Flashband където тя ще влезе в редовен контакт с разтворители и
масла.
- Да не се използва Flashband над силиконови уплътнители, гъвкаво PVC или винил.
- Да не се полага в зони където ще се стъпва върху лентата или ще има трафик на колелца.
Опаковка:
100 мм широки, на 10 м дълги ролки, 3 броя в кутия (30 м)
150 мм широки, на 10 м дълги ролки, 2 броя в кутия (20 м)
Съхранение :
- Ролките трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и неблагоприятни атмосферни
условия.
- Те трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети между +5°C и +30 °C.
- Откритите продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени един върху друг.
- Срока на годност е 1 година при спазването на посочените по-горе условия за съхранение.
Информация за безопасност и здраве.
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за
обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.
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