
 

 

 

 

Лист технічної інформації 
 

BUTYRUB 

загальнобудівельний герметик 

                                                         Сторінки: 1 iз 1 

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів 
і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані 

результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування. 
 

АТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел. / Факс: (044) 591-53-05 

 www.soudal.ua,  www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 
 

Технічні дані: 

Основа Полiiзобутилен 

Механізм затвердіння Під поверхневою плівкою постійно еластичний 

Утворення поверхневої плівки 24 год. 

Щільність 1,70 г/см3 

Максимальна деформація 7% 

Температура застосування Від +1oC до +30oC 

Термостойкость Від – 20 °C до +80 °C 

 
Опис продукту: 
Butyrub - високоякісний, пластичний, 
однокомпонентний герметик на основі 
поліізобутилену, для внутрішніх і зовнішніх робіт. 
 
Характеристики: 
• Готовий до застосування.  
• Дуже легке нанесення  
• Утворює еластичну гладку плівку на поверхні, 
під якою герметик залишається постійно 
еластичним.  
• Водостійкий після утворення плівки.  
• Можна фарбувати через 24 години після 
нанесення.  
• Не забарвлює пористі субстрати.  
• Відмінна адгезія до будівельних матеріалів, в 
тому числі до каменя, бетону, штукатурки, 
дерева, скла, кераміки, алюмінію та інших 
металів. 
 
Сфери застосування: 
Шви, що піддаються незначним деформаціям (до 
7%). 
Герметик-заповнювач, в каналізаційних 
інсталяціях. 
Скління теплиць, оранжерей. 
Шви між віконними/дверними блоками та 
цегляною кладкою. 
 
Колір і упаковка:  
Колір: білий, сірий, коричневий, чорний.  
Упаковка: туба 310 мл; ковбаса 300, 600 мл, 
відро 30 л - під замовлення. 
 

Зберігання: 
12 мiсяцiв в оригiнальнiй, не відкритій упаковці, в 
сухому місці, при температурі від + 5 до 25 C°.  
 
Ширина зазорy: 
Минимальна ширина: 5 мм. 
Максимальна ширина: 20 мм. 
Минимальная глибина: 5 мм. 
Pекомендації: ширина = глибина. 
 
Інструкція із застосування: 
Поверхні мають бути знежирені, очищені від пилу 
та бруду. 
Не потребує попередньої грунтівки. 
Метод: шпатель, ручний або пневматичний 
видавлюючий пістолет. 
Краї шва забезпечити малярною стрічкою. 
Очищення: уайт-спіритом, безпосередньо після 
нанесення. 
 
Норми та сертифікати: 
Продукт виробляється компанією Soudal NV в 
Турнхоут, Бельгія, згідно з нормами ISO 
9001.2000. 
 
Заходи безпеки: 
Дотримуватися звичайних правил безпеки гігієни, 
а саме: 
• Уникайте контакту зі шкірою та очима.  
• При контакті з очима слід негайно добре 
промити водою та звернутися до лікаря.  
• Тримати в місцях недоступних для дітей. 
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