W W W. L J U N G D A H L . D K

TEKNISK DATABLAD

Industrielle tætningsprodukter

Ljungdahl FS-bånd/S

Ljungdahl FS-bånd/H er et enkeltklæbende tætningsbånd fremstillet af ekspanderet PVC-skum. Båndet har på den ene side en stærk, trykfølsom acrylbaseret
tape. Båndet fungerer som forsegling mod vand og støv, når det er komprimeret.

Egenskaber
• Båndet er dækket med en
stærk, trykfølsom akrylbaseret
tape.

Anvendelse
• Tag- og facadesamlinger.
• Profilplader.
• Alle former for glassystemer
• Skillevægge.
• Varme- og ventilationstætning.
• Køretøjskarrosserier.
• Kuldebroer i tag- og facadebeklædninger.
• Adgangsdøre.
• Kølerumspaneler.
• Præfabrikerede beholdere.
• Byggepaneler.
• Ovenlys.
• Drivhuse.
Påføring, for- og efterbehandling
Kan påføres i temperaturer mellem + 10 °C og 40 °C.

• Kræver 30% komprimering for
at skabe en vandtæt forsegling.
• Økonomisk og let at anvende.
• Opfylder brandklasse B3 (DIN
4102-1).
• Opfylder European Directive
2000/53 EC (ly, hrome VI, viksølv, cadmium fri).

Farver og pakning
Basis

Ekstruderet PVC-skum med en stærk, trykfølsom acrylbaseret
tape.

Emballage

Varierer i forhold til dimension. Spørg vor tekniske afdeling.

Farve

Sort

Lagerholdbarhed

12 måneder efter produktionsdato.

En tæt forbindelse...

®

Tekniske data
Enhed
Lim

Værdi

Akryl

Shore A hårdhed

Sc F16

25

Styrke til 30% kompression

N/cm²

Sc F4

1,5

Trækstyrke

N/cm²

Sc F17

28

%

Sc F17

< 170

Brudforlængelse
Temperaturbestandighed

- 30°C til + 70 °C

Anvendelsestemperatur

+ 10°C til + 40°C

UV-bestandighed

Fremragende

Lagerholdbarhed

1 år

Brandklasse

Version: 2018-08-15

Test metode

B3 (DIN 4102 )

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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