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ALU/BUTYL on kleepuv stabiilse mahupüsivusega 
alumiiniumiga kleeplint, mis põhineb butüülkummil. 
Kleeplint on valmistatud kleepuvast elastomeersest 
survetundlikust liimist ja kaetud lamineeritud 
alumiiniumfoolium polüteleenist tugikangaga ning mis on 
omakorda kaitstud silikoniseeritud pruuni paberiga. 
Tänu oma silmapaistvalt heale kleepuvusele on märgumatu 
ALU/BUTYL tihenduslint sobiv liitekohtade, pragude ja 
ülekatete töökindlaks ning kauakestvaks tihendamiseks 
kõikides ehitusvaldkondades. 

Toote eelised
• Hüdrofoobne
• Ei põhjusta korrosiooni
• Lahustite vaba
• Bituumeni vaba, kuid kokkusobiv bituumeniga
• Vastupidav vananemisele, ilmastikule ja UV-kiirusele
• Toimib koheselt
• Püsivad liimumisomadused
• Lihtne kasutada

Kasutuskohad
ALU/BUTYL kleeplint on ideaalne ülekattetihend kruviühenduste katmiseks järgmistes kohtades:

• Jahutus- ja õhukonditsioneerimise seadmed
• Mootorsõidukite konstruktsioonid
• Laeva ja konteinerite ehitus
• Fassaadi konstruktsioonid
• Sanitaartehnilised- ja elektripaigaldised

ALU/BUTYL alumiiniumiga kleeplint sobib ideaalselt konstruktiivsete ja ühenduvate liitekohtade katmiseks 
ehitistes ja tööstuses ning nii sisemiste kui välimiste liitekohtade ning ülekatete tihendamiseks (metallitööd, 
konteinerite ehitus, kasvuhooned, õhu konditsioneerid ja ventilatsioon). 
ALU/BUTYL kleeplint on ideaalne akende ja fassaadide ühenduskohtade tihendamiseks, kui on vajalik 
gaasi- ja difusioonikindlus.

Tehnilised andmed

Omadused Kirjeldus
Materjal Butüülkumm, alumiinium/polüteleenist tugikangas
Värvus alumiinium
Tihedus DIN ISO 10563                                                ≥ 1,30 g/cm3
Temperatuurikindlus -40 C kuni +80 C
Käsitsemise temperatuur 0 C kuni +35 C
Tõmbetugevus ≥ 2 N/mm2
Pikenemine ≥ 10%
Haardetugevus   ≥ 120 N/50 mm
Rulli laius  50mm
Rulli pikkus 20 m
Paksus 0,5 mm (+3%)
Kogus kastis    18 rulli
Ladustamine kuivas jahedas 24 kuud
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Kasutamine
• Paigaldatavalt pinnalt eemalda niiskus, tolm, lahtised osakesed, õli, määrdeained ja muu mustus. 
      NB! Niiskus vähendab haardumist märkimisväärselt.
• Rulli lint lahti ja lõika vajalik pikkus. 
• Paigaldamisel ärge venitage linti, eemaldage paber ning vajutage lint kindlalt tihendatavale pinnale. 

Vajuta lint kinni näiteks rulliga.
• Kleeplindi lahtirullimisel ja kinnisurumisel väldi kortse ja volte. 

Lisateave
Käesoleval tootelehel sisalduva teabe aluseks on tootja poolt läbi viidud katsete tulemused ja praktilised 
teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Tulenevalt materjalide ja substraatide 
erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest ning kohapealsetest töötingimustest, mida me ei saa 
kontrollida, ei kanna müüja mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Kasutaja ülesandeks on tutvuda töö-
juhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega ning toote sobivusega antud olukorras. Soovitav on viia 
läbi eelnevad sobivuskatsed.


