
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Ανθεκτική στη βροχή και την ακτινοβολία UV 

-  Ανθεκτική στην ατμοσφαιρική ρύπανση 

-  Εύκολη επεξεργασία 

-  Υψηλή πρόσφυση 

-  Προσαρμόσιμο σε δύσκολες επιφάνειες 

-  Ανθεκτική στη γήρανση 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το Batuband είναι μία αυτοκόλλητη ταινία ασφαλτικής 
βάσης στεγανοποίησης πάχους 1,2 mm, εφοδιασμένη 
με εύκαμπτη μεμβράνη. Η ορατή πλευρά είναι 
εφοδιασμένη με ειδική επίστρωση αλουμινίου 
ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Batuband χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση 
παραθύρων οροφής, προστατευτικών 
οροφής(κουπόλες φωτισμού και αερισμού) και 
φεγγιτών. Είναι επίσης κατάλληλο για την προστασία 
των πλαισίων παραπέτου, των άκρων και των λωρίδων 
οροφής, καθώς και για τη στεγανοποίηση των 
ανοιγμάτων οροφής και των αρμών μεταξύ 
(προκατασκευασμένων) στοιχείων. Κατάλληλο για 
επισκευές λωρίδων μολύβδου, υδρορροών, 
σωληνώσεων και ασφαλτικών στεγών. Εξαιτίας της 
παραμορφώσεως και της ανθεκτικότητας σε μόνιμο 
σχήμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για περίπλοκες 
συνδέσεις. Έχει εξαιρετική πρόσφυση στην άσφαλτο 
και καλή πρόσφυση σε μέταλλα όπως μόλυβδος, 
αλουμίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος και χάλυβας, σε 
γυαλί, πολλά πλαστικά όπως PVC και ABS. Σε ιδιαίτερα 
πορώδη υποστρώματα συνιστάται το Batuband 
Primer. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, 
απαλλαγμένο από σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε τη 
σκουριά και πιθανών χρωματικές αστοχίες του 

υποστρώματος με μία συρματόβουρτσα. Εάν είναι 
απαραίτητο, απολιπάνετε τα μεταλλικά υποστρώματα με 
Solvent 270. Πληρώστε τις πολύ τραχιές και 
ανισόπεδες επιφάνειες με το Elastoroof LF. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Η μεμβράνη παραμένει ελεύθερη από ζάρες όταν 
αφαιρέσετε το προστατευτικό φιλμ κατά το ξετύλιγμα. 
Μπορείτε επίσης να κόψετε το επιθυμητό μήκος και να 
αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη λίγο πριν την 
τοποθέτηση. Έχει πολύ καλή αρχική συγκόλληση, με 
αποτέλεσμα οι διορθώσεις να είναι σχεδόν αδύνατες. 

Μην ξετυλίγετε πολύ μακριές λωρίδες. Η 
αλληλοεπικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. 
Πιέστε την ταινία σε ολόκληρη την επιφάνεια με ένα 
πανί ή με τη βοήθεια ενός πλαστικού ρολού. 
Προσπαθήστε να μη εγκλωβίσετε αέρα κάτω από την 
ταινία κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση εγκλωβισμού, 
πρέπει να ωθηθούν εξωτερικά της ταινίας. 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Για γεφύρωση αρμών διαστολής προηγείται η 

τοποθέτηση του κορδονιού αρμού το οποίο οφείλει 
να προεξέχει από την επιφάνεια. Το Batuband 
περνάει τοξωτά πάνω από το κορδόνι ώστε να είναι 
ικανό να παραλάβει κινήσεις. 

2. Μην υπερκαλύπτετε με άλλες επικαλύψεις το 
Batuband. 

3. Μην εργάζεστε σε παγετό, ή βροχή. 
4. Εφαρμογή κάτω από το νερό μόνο σε μη πορώδη 

υποστρώματα. 
5. Δεν συστίνεται για εφαρμογές σε ακρυλικό γυαλί 

(PMMA, Plexiglas, Perspex κ.λπ.) και 
πολυανθρακικό (Lexan, Makrolon).  
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε ξηρό μέρος. Οι θερμοκρασίες του χώρου 
αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ +10°C και 
+30°C. Η ταινία διατηρείται περίπου 12 μήνες στην 
αρχική συσκευασία. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδ. Νο. 30607995 γκρι (6x5 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30607996 γκρι (4x7,5 cm πλάτος) 

Κωδ. Νο. 30607997 γκρι (3x10 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30607998 γκρι (2x15 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30607999 γκρι (1x30 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30608001 αλουμίνιο (6x5 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30608002 αλουμίνιο (4x7,5 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30608003 αλουμίνιο (3x10 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30608004 αλουμίνιο (2x15 cm πλάτος) 
Κωδ. Νο. 30608005 αλουμίνιο (1x30 cm πλάτος) 

 

Batuband 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



Διανομή / Distribution 
Bostik Ελλάς ΑΕ 
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125, 
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/el/greece 
 
 
Παραγωγή/ Production 
Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen 

www.bostik.com 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αποχρώσεις Γκρι, αλουμίνιο 

Αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία 
Καλή 

Συμπεριφορά σε 

πυρκαγιά 
Κατηγορία Ε 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

Τουλάχιστον +5 OC έως +45OC 

Μάλθωση  

(σημείο τήξης)  
≥ +85°C 

Ψυχρή κάμψη ≤ -30°C 

Αντοχή σε εφελκυσμό > 200 N/50 mm 

Στεγανότητα Εγκρίνεται 2 kPa 

Αντοχή στο σχίσιμο > 30 N 

Διαπερατότητα 

υδρατμών Sd 
> 1500 m 

Μήκος ρολού 10 m 

Αντοχή της μάζας 1,2 mm 

Πλάτος ρολού 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm 

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη 

χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της 
προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») 

που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως 

εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως 
φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται 

προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) 

αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά 

αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου 

φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να 

διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και 

να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων 

τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή 

περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία 

ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της 

Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, 

συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε 

περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς 
ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας. 

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας 

των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για 

τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος. 
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, 

προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε 

άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με 

την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλόλητα για συγκεκριμένο 

σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, 

υποδείξεων ή συμβουλών.  

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής 

εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε 
συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε 

ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.  

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση 

εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και 
εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων 

ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και 

αποθήκευσης αυτών. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, 
εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του 

χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή 

ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα 

προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή 

στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που 
εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη 

προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη 

χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη 

προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.    
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς 

τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την 

εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές 

συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου 

ή/και εξαιτίας αυτού.  

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των 

Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι 

αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική 
τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι 

το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν 

Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή 

παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της 
Bostik Ελλάς. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων 

ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση 

υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση 
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι 

τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες 

αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία 

της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία 
αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε 

εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία 

φορά στις 02/06/2019. 

 

http://www.bostik.com/el/greece

