
Butyl Windscreen Tape 

Samolepilni trakovi

Butilni trak za vetrobransko steklo Butyl Windscreen Tape se uporablja pri zamenjavi starejših 
vetrobranskih in stranskih stekel. Dodatno ojača sklop vetrobranskega stekla in prepreči vibriranje stekla.

Koda:  20130 / 20115 / 20125 

Lastnosti Prednosti 

Uporaba Navodila za uporabo 
Vse površine, ki jih je potrebno zatesniti 

morajo biti čiste, suhe in brez nečistoč.

Odstranjevanje

Če želite butilni trak odstraniti z 
površine, primite trak in ga hitro 
potegnite stran od površine.
Vse ostanke butilnega traku lahko 
odstranite z čistilom KENT Acrysol.

• Odličen oprijem na različne podlage

• Visoka temperaturna dimenzijska stabilnost

• Visoka temperaturna fleksibilnost

• Odporen na dejavnike iz okolja

• Tesni veliko različnih materialov

• Ne steče s površine

• Uporablja se lahko v širokem temperaturnem območju

• Izjemno dolotrajno delovanje

Butilni vetrobranski trak je lepilo/tesnilna 
masa na osnovi butilne gume, ki se veže 
na različne podlage in ustvari trajno 
tesnilo, ki ščiti pred vdorom vlage, prahu in 
zraka. Ima dober oprijem na steklu, 
kovinah, lesu, zidanih, keramičnih in 
drugih gradbenih površinah. Je izjemno 
odporen na notranje in zunanje okoljske 
pogoje.

Izdelek ostane fleksibilen pri -30°C. Pri 
temperaturi 102°C  ohranja dimenzijsko 
stabilnost.



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

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda: 20230 – 20130 – 20115 - 20125 

Naziv:  Butyl Rubber Tape 

Rok uporabe: 12 mesecev 

Prodajna enota: Posamezna 

Deklaracija: 08 

Tarifna številka: 3919 10 39 

Varnostni list: Da 

20 Shore A (ASTM C681) Trdota: 

Raztezek: 

Natezna trdnost: 

Specifična teža:

300% ASTM D412-C 

20 psi ASTM D412 C  

1.17g/ml ASTM D71 

Temperaturna odpornost: - 40oC do 120oC 

- 

Se ne krči (ASTM C771) 

VOC: 

Skrček: 

Temp. delovanja:  - 400C do 880C 

Temp. nanosa:          - 70C do 480C 

Odličen oprijem na kovino, les, steklo 
in zidane površine (ASTM C908) 

Lepljivost: 

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.
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