
B
u

ty
lR

u
b

b
e
rT

a
p

e
s 

G
e
rb

a
n

d
6

0

4
 

 
 
 
 
 
 

 

Technical Data Sheet 

 

Gerband 604 

PE butilkaučuka lente 
 
 

 
Gerband 604 ir plastiska un elastīga PE butilkaučuka lente 

ar augstu ūdens pretestību un ļoti augstu noturību pret 

novecošanu. Izmanto ilglaicīgai lokano un cieto 

cauruļu hermetizācijai kā gaisa ieplūdes, tā izplūdes 

cauruļvados, kas gatavoti no alumīnija, cinkota 

tērauda, PE vai PVH materiāliem. 

 

Produkta apraksts 

Oderējums 

•  Polietilēna plēve, biezums apm. 0.08 mm 
Līme 
•  butilkaučuka līme 
•  spēcīga salipšana 
Aizsargplēve 
•  Silikonizēta plēve 
Īpašas iezīmes 
•  Ugunsdrošības klase E, saskaņā ar DIN EN 13 501-1 
•  Celtniecības materiālu klase B2, atbilstoši DIN 4102, daļa 1, 

sadaļa 7 
•  Plastisks 
•  Elastīgs 
•  Ilgstoša ūdens noturība 
•  Ļoti augsta noturība pret novecošan u 
Krāsa 
•  Oderējums sudraboti pelēks 
•  Butilkaučuka līme  pelēka 
 

Izmantošana 

Ilglaicīgai lokano un cieto cauruļu hermetizācijai kā gaisa 

Ieplūdes  tā izplūdes cauruļvados no alumīnija, cinkota tērauda, 

PVC vai PVH materiāliem 

 
 

 

 

 

2013  gada ·novembra izdevums aizvieto 2013 gada maija izdevumu 

Silikonizēta plēve 

Butilkaučuka 
līme 

Polietilēna plēve 

 
 

Tehniskie dati 

Biezums (DIN EN 1942)*        0.7 mm 

Stiepes izturība (DIN EN 14410)*     25 N / 25 mm 
Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN EN 14410)*  >300 % 
Pārraušanas izturība (IPM 5009)**        ≥10 N / 25 mm 
Temperatūras diapazons            -30 °C to +80 °C 

Paaugstinoties temperatūrai, īme kļūst mīkstāka un lipīgāka 

Serdes diametrs                76.5 mm 
*saskaņā at atbilstošo DIN  

Piezīmes par izmantošanu 

•  Izmantošanas temperatūra no +5 °C līdz +40 °C 

•  Virsmai jabūt sausai un tīrai no taukiem, eļļas, virsmaktīvām vielām, netīrumiem, putekļiem 
•  Nav paredzeta izmantošanai āra apstākļos 
•  Saistībā ar iespējamu plastifikātora pārvietošanos, ir testēta produkta saderība ar plastmasas un 

gumijas virsmām 
•  Nav noturīga pret eļļām, daudziem organiskiem šķīdinātājiem, piemēram, vaitspirtu 
•  Glabāt sausā telpā no +5 °C līdz +25 °C, pasargātā no UV stariem 
 

Iepakojums 

Ruļļa garums 15 m 

Ruļļa platums mm 50 75 100 150 
Ruļļi kastē  24 16 12 8 
Iespējami arī savādāki  iepakojumi 
 
 
 
 
 
Papildu tehniskie dati par Gerband 585 ir pieejami pēc pieprasījuma. 

Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai. 

 
Gerlinger GmbH & Co. KG 
Adhesive Tape Factories 
Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 
D-86720 Nördlingen, Germany 
Tālrunis     +49 (0) 90 81 213-0 
Telefakss +49 (0) 90 81 213-100 
e-pasts info@gerband.de 
Internets   www.gerband.de 

Sertificēts saskaņā ar 
DIN ISO 9001 un 14001 

Reģ-Nr. 56398-QM 

Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® 

produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to lietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem 

pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un 

ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt 

klientiem izvēlēties konkrētajam lietojumam piemērotu līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. 

Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez 

maksas. Klienti var saņemt palīdzību līmlentes iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas. 


