
Butyl HT 

Lepilno tesnilne mase

Eno komponentna, plasto-elastična tesnilna masa proizvedena na osnovi butila. Tesnilna 
masa ne vsebuje aromatičnih topil. 

Koda:  
84582- Butyl HT - Črna 
84580- Butyl HT - Slonokoščena 

Uporaba 

Tipična uporaba tesnilne mase Butyl HT: 
tesnjenje utorov, spojev; tesnjenje pri prikolicah, 
avtobusih, avtodomih in tovornjakih; tesnjenje 
povezovalnih spojev v gradbeništvu, kovinskih 
spojev v prezračevalnih sistemih, motornih 
vozilih, zabojnikih in strojih. Primerna je tudi za 
tesnjeje med okenskimi okvirji, posteljnimi 
okvirji, za tesnjenje pločevine okrog dimnika. 
Tesnilna masa je uporabna pri montaži in 
zasteklitvi različnih gradbenih elementov.

Navodila za uporabo 

1.

2. Nanesite tesnilno maso Butyl HT s pomočjo ročne ali
pnevmatske pištole KENT. Pnevmatsko pištolo 
nastavite na delovni tlak 3-5 bar.

3. Izdatno napolnite utore oz. nanesite na površino. Pazite
na zračne mehurčke. Lahko pride do rahlega 
skrčenja tesnila zaradi izhlapevanja topila.

4. Butyl HT se lahko zgladi z uporabo lopatice, ki je
navlažena z milnico. Čas formiranja skorje  -  1 do 
2 ur. Končno sušenje traja od 2 do 3 dni, odvisno 
od debeline nanosa.

Lastnosti in prednosti

* Dober oprijem na večini površin - enostavna za uporabo pri številnih aplikacijah
* Tesnilna masa formira suho skorjo - ne privlači prahu in umazanije
* Masa se lahko prebarva - kakovosten rezultat, ki je enakovreden originalnemu izgledu
* Zelo dobra odpornost na UV žarke in staranje - zagotavlja trajno tesnjenje na zunanjih površinah
* Brez aromatičnih topil - varna za uporabnika

Površina tesnjenja mora biti čista, suha, brez 
prahu in maščob.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk 
na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

84582-80 
Črna, slonokoščena 
Pasta 
Kartuša
310 ml 
2715 00 00 
24 mesecev 
269 g/L 

Koda izdelka: 
Barva: 
Oblika: 
Pakiranje:  
Velikost: 
Tarifna številka:
Rok uporabe: 
VOC: 
Varnostni list: Da 

Osnovni material: Butilni kavčuk, sintetične smole, 
mineralna polnila in topila 

Mehanizem utrjevanja: Izhlapevanje topila 
Specifična teža:      1.5 g/cm3

Odstotek topila:     16% cca 

  < +27oC Plamenišče: 

Temp. odpornost:

Temp. nanosa:
- 30oC do +100oC       

+5oC do +35oC 
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