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Glava Bastion Tettlett
Butyltettbånd med en armert og kreppet
aluminiumsfolie. Til tetting av gjennomføringer i
vegger og tak, utvendig og innvendig. Kan også
brukes ved skjøting av Oldroyd Radontett RMB
sammen med Oldroyd Butyltape eller Oldroyd
Fugemasse.

INNHOLD PR. RULL
Dimensjon/ beskrivelse

stk m
NOBB-nr NRF-nummer Varenr

90 x 10000 mm 1 10 57651580 449204

MONTERING / UTFØRELSE

Tettlett brukes til tetting av gjennomføringer som el.rør, piper, kanaler, etc. i vindsperrer og
kombinerte undertak og vindsperre. Butylbåndet kleber meget godt til Bastion-produktene og
til Glava Dampsperre, og for øvrig også til de fleste andre materialer og kan blant annet også
brukes innvendig på gjennomføringer i Glava Dampsperre.
Tettlett har en strekkutvidelse på over 70%. Produktet har to-delt dekkpapir på baksiden for
enkel montering.

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Butyl fester til flere materialer og underlag. Prøv
hvis usikker.
Fjern dekkpapiret på ene siden, trykk og form godt mot og rundt underlaget. Ta deretter av det
andre dekkpapiret og trykk og form godt mot gjennomføringen. Vi anbefaler at produktet
lagres varmt innendørs når det er under 5 °C ute.
Er det under 5 °C, kan varmluftspistol være nødvendig.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet må fjernes mekanisk.
For fjerning av søl, rester eller lignende kan White spirit benyttes.
Produktet kan kappes med kniv eller klippes med saks.
Butyl er svært aldringsbestandig og beholder sin fleksibilitet over tid.
Produktet er damptett.
Produktet kan ha behov for priming før festing mot belagt/asfaltimpregnert underlag.
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DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Butyl belagt med kreppet aluminium, forsterket med polyester komposittmateriale
og belagt med to-delt dekkpapir.
Farge: Grå for butyl og kreppet aluminium.
Monteringstemperatur: +5 °C til +40 °C
Temperaturstabilitet: -2 °C til –80 °C
Lagringstemperatur: -20 °C til +30 °C
Lagring: 3 år.
Aldringsbestandighet: Varig
UV-bestandighet: Aluminiumsoverflaten gir produktet god UV-bestandighet.
Dekkpapir: Silikonbelagt, melkehvitt dekkpapir som er to-delt for enkel montering.

MILJØPÅVIRKNING

Se eget sikkerhetsdatablad.

HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatablad.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Se eget sikkerhetsdatablad.

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E- post: post@glava.no
Web: glava.no
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