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TECHNISCHE FICHE

PH Butyl
BLIJVEND SOEPELE EN KLEVERIGE BOUWAFDICHTING

Voor passieve woningbouw.

Makkelijk aan te brengen en te verwijderen.

Hecht ook op vochtige ondergrond.

Water-, lucht- en geurdicht.

Gebruik

• Passive House Butyl hecht zonder voorbehandeling op propere ondergrond. 
• PH Butyl aanbrengen tussen de materialen en aandrukken. 
• Overtollige PH Butyl kan na enkele minuten makkelijk weggedept worden met een propje PH Butyl. 
• Materiaal kan indien nodig gereinigd worden met Safety Clean. 
• PH Butyl blijft licht kleverig na verdamping van de solventen.

Product [PHB]

Karakteristieken

Passive House Butyl is een UV-en waterbestendige afdichtingskit 
voor water-, lucht- en geur dichtmaken van toepassingen in de 
bouwwereld, en is blijvend demonteerbaar. Hecht op de meeste 
bouwmaterialen en metalen, lood, EPDM, poedercoating, lak, verf, 
glas, PVC, polyester, hout, ook tussen polyethyleen en polypropyleen.

Toepassingen

• Voorkomen van thermische bruggen.
• Afdichten van overlappende delen zoals waterkeringsfolie, 

onderdak en isolatiemateriaal, tochtbanden, ... .
• Schroefverbindingen, electrische componenten zoals 

verdeelkasten, verlichting, .... .
• Dichten van ankerbouten op daken bij montage van o.a. airco’s en 

zonnepanelen.
• Bij raam- en deurinstallatie, zonnedaken, koepels, veranda’s, ... .

Verpakking

PH Butyl zwart - patroon 310ml 604007000

Technische Eigenschappen

• Basismateriaal: poly-isobuteen, synthetische 
harsen, minerale vulmiddelen en solventen.

• Vorm: pasta.
• Geur: karakteristiek.
• Kleur: zwart.
• Stabiele vorm: na verdamping van de solventen.
• Soortelijk gewicht: 1,4 g/cm³.
• Open tijd (20°C/ 50% relatieve vochtigheid): 

ongeveer 3 uur.
• Percentage solvent: ongeveer 11%.
• Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C.
• Toepassingstemperatuur: van +5°C tot +35°C.
• UV bestendigheid: hoog.
• Weerbestendigheid: hoog.
• Overschilderbaar: neen.
• Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele 

verpakking, droog, koel en vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.


