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TEKNISK DATABLAD

Fugebånd

Ljungdahl Emfiband
Ljungdahl Emfiband er et selvhæftende tætningsbånd, som er produceret af modificeret bitumen. Den ene side af båndet er forsynet med en armeret aluminiumsfolie. Den anden side er beskyttet med en plastfolie.
Anvendelse
• Kan anvendes ved reparationer som permanent og vandtæt forsegling på asfalt,
bitumenbaseret tagdækningsmateriale, glas, metal, træ, plastik, beton, malede
overflader, tegl, murværk og isoleringsskum.
• Til inddækning af rørledninger, tanke, ovenlys, tagdækningsmateriale og afløbsrør.
Begrænsninger
• Ved lave temperaturer bliver bitumen stift. Det anbefales derfor, at man ved lave
temperaturer opvarmer båndet før montering.

• Kan anvendes til reparationer
på mange forskellige overflader.

Påføring, for- og efterbehandling
Overfladen skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.
Skær båndet i den ønskede længde - max. 5 meter.
Fjern plastfolien og anbring båndet på overfladen.
Ved samling skal der være ca. 3 cm. overlapning på strimlerne.
Under monteringen er det nødvendigt at udglatte båndet med en stålrulle. Dette vil
forebygge dannelse af luftlommer. Start med at rulle fra midten og ud til kanten af
båndet.

• Nemt at montere.

Kan monteres i temperaturer over 5 °C.

Egenskaber

• UV resistent.

Farver og pakning
Basis

Modificeret bitumen.

Emballage

Lagerføres i følgende dimensioner: 40x1,5mm (70m/kt), 50x1,5mm
(60m/kt), 100x1,5mm (30m/kt), 150x1,5mm (20m/kt), 200x1,5mm
(10m/kt), 300x1,5mm (10m/kt) og 600x1,5mm (10m/kt).

Farve
Lagerholdbarhed

Grå.
12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og
+ 40 °C.

Sikkerhed
Mal-kode: Ej relevant.

En tæt forbindelse...
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Tekniske data
Modificeret
bitumen

Basis
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Anvendelsestemperatur

°C

+5 og derover

Temperaturbestandighed

°C

-20 til +80

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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