
BUTYL TAPE

(Băng keo chống thấm gốc nhựa đường)

□ Uses / Ứng dụng:

- Butyl tape is a kind of adhesive tape with strong adhesive and excellent          
sealing effect. It adopts butyl rubber, poly isobutene as major raw material 
blending, and then the surface attached to isolation paper, shape it in roll. 
It has good waterproof performance, so it is also known as butyl              
waterproof  sealing adhesive tape. Mainly used in steel structure roof       
color steel plate, lighting plates lapped, doors and windows, roof concrete, 
ventilation pipe, dust removal equipment and automotive interior             
waterproof sealing.

- Băng dính butyl là một loại băng dính có khả năng kết dính mạnh và hiệu 
quả niêm phong tuyệt vời. Nó sử dụng cao su butyl, poly isobutene làm   
nguyên liệu chính pha trộn, và sau đó bề mặt được gắn với giấy cách ly,  
định hình nó ở dạng cuộn. Nó có khả năng chống thấm tốt nên còn được  
gọi là băng dính chống thấm butyl. Chủ yếu được sử dụng trong kết cấu   
thép tấm thép màu mái, tấm chiếu sáng, cửa ra vào và cửa sổ, bê tông má
i, ống thông gió, thiết bị loại bỏ bụi và niêm phong chống thấm nội thất ô 
tô.

● Excellent self adhesion to substrate
● Solar reflective aluminium surface
● Easy to install cutting and bending to shape on site
● Improved resistance for water and heat
● Good resistance to tear and puncture

● Bám dính tuyệt vời trên nhiều bề mặt (Bê tông, kim loại, gỗ,…)
● Đảm bảo tính liên tục giữa các lớp.
● Bề mặt Nhôm phản xạ lại ánh sáng mặt trời.
● Dễ dàng lắp đặt, cắt và uốn để tạo hình tại nơi thi công.
● Cải thiện khả năng chống thấm nước và cách nhiệt cho công trình.
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