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TEKNISK DATABLAD

Bagstop

Ljungdahl Fugebund
Ljungdahl Fugebund er et bagstopningsmateriale med lukkede celler, som er
fremstillet af ekstruderet polyethylen.
Anvendelse
• Til udvendig og indvendig bagstopning af elastiske og plastiske fuger.
Påføring, for- og efterbehandling
Ljungdahl Fugebund udtages fra den fleksible åbning i kartonens top. Anbring korrekt dimensioneret Ljungdahl Fugebund i fugen. Skub Ljungdahl Fugebund på plads
i fugen med en spartel eller lignende. Påfør herefter fugemasse.

Farver og pakning

Egenskaber

Basis

Ekstruderet polyethylen med lukkede celler.

Emballage

Lagerføres i dimensionerne: ø6mm (1500m/kt), ø8mm (900m/
kt), ø10mm (600m/kt), ø13mm (375m/kt), ø16mm (250m/
kt), ø20mm (150m/kt), ø24mm (100m/kt), ø30mm (60m/kt),
ø35mm (180m/kt), ø40mm (120m/kt)og ø50mm (85m/kt).
Ligeledes lagerføres str. ø10mm, ø13mm, ø16mm,
ø20mm og ø24mm også i kartonner á 50m.

Farve

Grå.

Lagerholdbarhed

Skal opbevares tørt.

• Nemt at montere.
• Sikrer korrekt fugeprofil og forhindrer 3 punktshæftning.
• Absorberer ikke fugt og vand.

Tekniske data
Basis
Densitet

• God modstandsdygtighed overfor kemikalier.

Ekstruderet polyethylen med lukkede celler
DIN EN ISO 845

kg/m³

22

Trækstyrke

ISO 1798

kPa

min. 130

Brud forlængelse

ISO 1798

%

30

DIN EN ISO 3386-1

25%
50%
70%

20 kPa
50 kPa
120 kPa

ISO

vol. %

0,5

°C

-40 - +100

Kompressionsmodstand
Vandabsorption
Temperaturbestandighed
Brandklasse

Euroclass E

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.
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En tæt forbindelse...

EN 13501-1

®

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