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TECHNISCHE FICHE

Butalu Crepe
ZELFKLEVENDE BUTYL AFDICHTINGSTAPE OP EEN UITREKBARE ALUMINIUM FILM

Gemakkelijk een betere pasvorm.

Vermijd het gebruik van nagels en nieten.

Gebruik

• Beschermfilm verwijderen.
• Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond.
• Aandrukken met rol.
Op zeer poreuze materialen eerst een laag Butaseal of Seal & Bond PH Butyl aanbrengen zodat die de oneffenheden vult en 
zodoende de afdichting garandeert.

Product

Karakteristieken

Butalu Crepe is een zelfklevende butyl afdichtingstape op een 
uitrekbare film van versterkt aluminium. De speciaal gefronste 
aluminiumlaag kan tot 60% uitgerokken worden. Butalu Crepe is 
ontwikkeld voor het luchtdicht maken van woningen, passend in het 
concept van passieve woningbouw. Butalu Crepe past zich perfect 
aan aan alle onregelmatige vormen en structuren.

Toepassingen

Butalu Crepe wordt onder andere gebruikt voor afwerking van 
dakranden, hoeken en schouwen en  is ook een ideaal membraan 
voor het afdichten van  aksteunpunten. Butalu Crepe past zich 
perfect aan aan alle onregelmatige vormen en structuren zoals van 
daken, dakkapellen, lichtkoepels, goten, leidingen, ... , en is 
compatibel met de meeste bouwmaterialen, metalen en 
synthetische materialen.

Verpakking

Butalu Crepe antraciet - rol 250mm / 5m 603825000

Technische Eigenschappen

• Dikte: 1,2 mm.
• Kleur van butyl: grijs.
• Kleur van de aluminium toplaag: anthraciet.
• Lengterek: 60%.
• Treksterkte: 150N / 50 mm.
• Breukrek: 20 % ( in de lengte na 60% rek).
• Solventgevoelig: ja.
• Soortelijk gewicht: 1,4 g/cm³.
• Pelkracht: >70N.
• U.V. bestendigheid: zeer goed.
• Toepassingstemperatuur: +3°C tot + 40°C.
• Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C met 

pieken tot +140°C gedurende 24 uren.
• Stockage 12 maanden op een droge, 

beschermde plaats bij temperaturen tussen +5°C 
en +30°C.

• Vriestemperaturen kunnen het product niet 
beschadigen, bij temperaturen hoger dan +30°C 
kan de beschermfolie moeilijker te verwijderen 
zijn.
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