
 

 

 

 
 
DELTA®-FLEXX BAND FG 80 / 150 – Műszaki adatlap 
 
 
 

Termék megnevezés DELTA-FLEXX BAND FG 80 / 150 

Méret  
szélesség/hossz/vastagság 

FG 80: 80 mm/6 m/2 mm 
FG 150: 150 mm/10 m/2 mm 

Csomagolási egység FG 80:   3 tekercs/karton, 96 karton/raklap 
FG 150: 4 tekercs/karton, 30 karton/raklap 

Anyag Extrém nyújtható, hidegen heggedő butilkaucsuk ragasztóanyag, 
hossz- és keresztirányban egyaránt nagy nyúlóképességű PE 
filmen 

Tulajdonságok Egyoldalán tapadó, nyújtható ragasztó- és tömítőanyag, kül- és 
beltéri felhasználásra egyaránt 

Felhasználás A DELTA fóliák és a fóliákhoz hasonló nedvszívó képességű 
alapok, úgy mint kemény műanyag, fém, gyalult fa, rétegelt-
ragasztott faszerkezet csatlakoztatásaihoz, áttörésekhez, 
épületszerkezetekhez 

Szín (fólia / butil) fekete / fekete 

Raktáron tartható min. 2 év, az eredeti csomagolásban, fénytől és nedvességtől 
védett helyen tárolva 

Tárolási hőmérséklet + 5°C és + 30°C között 

Feldolgozási hőmérséklet + 5°C-tól (temperált tárolás mellett) 

Működőképes - 40°C-tól + 80°C-ig 

Szabadon hagyási idő max. 24 hét, ezt követően az UV-sugárzástól védeni, át- vagy 
lefedni szükséges 
 

Felhasználási információk A DELTA ragasztóprogram útmutatójában foglaltakat vegye 
figyelembe 
 

Általános javaslatok  · a felület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és fagymentes, 
valamint kellően hordozóképes 
 · a nem kellően hordozóképes – pl. kipergő – felület DELTA-HF 
Primer-rel történő alapozása szükséges 
 · az alap felületi feszültsége legyen nagyobb, mint 36 mN/m  
 

Speciális információk  · a végleges ragasztóerő kialakulásának időtartamát a tárolási, 
felületi- és környezeti klíma befolyásolja  
 · a DELTA-FOXX alátétfedést ragasztás előtt DELTA-HF Primer-
rel (vagy DELTA-Pren-nel) kell alapozni 
 · mechanikai rögzítésként nem alkalmazható 
 · olajoknak, szerves oldószereknek nem áll ellen 
 · az alapból kivándorló adalékanyagok, mint pl. az OSB lapokbó a 
hexánsav befolyásolhatja a ragasztóerőt.  
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Ezen Műszaki adatlap tartalma jelenlegi (a kiállítás dátuma szerinti) ismereteinket tükrözi, a teljesség igénye nélkül. A megadott 

adatok nem mentesítenek az egyéni felelősség alól. Ezen Műszaki adatlap megjelenésével minden korábbi verzió 

érvénytelenné válik. Gépelési és helyesírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 

 

 

 

 

 

 
 


