Ljungdahl producerer
egne produkter og
har mere end 45 års
erfaring indenfor:
Brandsikring

Produktrådgivning

Fleksibilitet

Personlig betjening
Produktudvikling

Kemikaliebestandig

Dilatationsfuger

Diffusionsåbenhed

EPDM membraner
®

En tæt forbindelse...

Bæredygtig

Bygningstæthed

Om Ljungdahl A/S
Specialfugemasser

Ljungdahl A/S har siden begyndelsen i 1972 været
branchens foretrukne leverandør og specialist inden for
fugemasser, klæbere, gummiprofiler, membraner,
glasmontage/facadeløsninger, tagtætning og brandsikring
til den professionelle danske håndværker.
Vi har altid været garant for en kontinuerlig og innovativ
udvikling af egne professionelle kvalitetsprodukter og har
skabt evnen til at omstille os til markedets krav.

En tæt forbindelse
Hos Ljungdahl vægter vi en tæt forbindelse og en personlig betjening højt. Derfor er vores
specialister altid klar til at give dig hurtige og kompetente svar på dine spørgsmål. Når resultatet
skal være tæt, stærkt og leve op til moderne og miljørigtige krav, er vi den foretrukne leverandør
og rådgiver – også når der skal tænkes nyt og anderledes.
Ljungdahl er en del af en stor europæisk organisation med mere end 3000 ansatte på verdensplan.
Vi har et state-of-the-art R&D Center, der sikrer, at vi også i fremtiden vil gå forrest i udviklingen af
nye produkter, som lever op til markedets høje krav.

En tæt forbindelse

www.ljungdahl.dk
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UDENDØRS
Døre/
vinduer

DAMPSPÆRRESYSTEM
Altan

Døre/
Vinduer

Facade

Facadetemperaturen får
elementerne til at bevæge sig
På grund af temperatursvingninger kan der være store bevægelser i
facadeelementer. For at undgå fugeslip eller sprækker, skal den valgte
fugemasse kunne optage disse bevægelser.

Der ønskes miljørigtige produkter

MS2002

MS Polymer ® baseret allround fugemasse til fuger med
store bevægelser.
• Optager bevægelser max +/- 25%
• Overmalbar

MS20 PHTALATFRI

I flere byggerier stilles der i dag krav til anvendelse af miljørigtige produkter.
Hos Ljungdahl har vi flere løsninger der lever op til Svanemærkningen.

Miljørigtig MS Polymer® baseret allround fugemasse til
fuger med store bevægelser.
• Optager bevægelser max +/- 25%
• Overmalbar
• Godkendt til Svanemærket byggeri

Vinduet skal fuges med
en diffusionsåben fuge

EKSPANDERENDE FUGEBÅND

Har bygherre et krav om, at fugerne skal være diffusionsåbne, kan traditionel
fugemasse ikke bruges. Her kan ekspanderende fugebånd være en løsning.

Isolering rundt om vinduer og døre

INDENDØRS

Indervæg/
indersiden af taget

Lysningsfolien trækkes skævt
En udfordring når der dampspærres ved lysninger er, ofte at folien trækkes
skævt, fordi der ikke, er lavet afspændingsløkker på folien.

Tæthedskravet til bygninger
Manglende kendskab giver ofte tidsspild på pladsen, måske fordi få ved, hvornår
det ikke er nødvendigt med underlag ved samling. Tæthedskravet til bygninger er
defineret i Bygningsreglement.

Døre/
Vinduer

LYSNINGSFOLIE

System til tætning rundt om lysningskasser.
Systemet består af:
• Lysningsfolie
• Folieklæber
• Tape

DAMSPÆRRE

Til tætning af resten af byggeriet bruges et dampspærresystem.
Systemet består af:
• Dampspærre (armeret eller uarmeret)
• Folieklæber
• Tape

BG1-godkendt diffusionsåbent fugebånd, der sikrer at
kondens kan transporteres ud gennem fugen.
• Ekstrem klæbeevne
• Kort montagetid
• 12 års garanti

HELÅRS FUGESKUM

Dørkarm/Paneler/
Bundstykker

Brand

Bygherren stiller krav
til det indendørs miljø
Ved indendørs fugearbejde stilles der ofte krav om anvendelse af lugtsvage
produkter.

Der kan være store bevægelser
i indendørs elementer
Selv om fugeopgaven er indendørs, kan der stadig være krav om en fuge der
kan optage store bevægelser, for at undgå sprækker.

Gips

Trægulve

MS INDOOR

MS Polymer® baseret fugemasse til indendørs opgaver
som fugning af døre, vinduer, lister m.v.
• Overmalbar
• Optager bevægelser max +/- 20%
• Skrabefuge

MS2002

Ms Polymer® baseret allround fugemasse til fuger med
store bevægelser.
• Optager bevægelser max +/- 25%
• Overmalbar

Der stilles krav til Svanemærkning

MS20 PHTALATFRI

I flere byggerier stilles der i dag krav til anvendelse af miljørigtige produkter.
Hos Ljungdahl har vi flere løsninger, der lever op til Svanemærkningen.

Miljørigtig MS Polymer® baseret allround fugemasse til
fuger med store bevægelser.
• Optager bevægelser max +/- 25%
• Fødevaregodkendt (ISEGA)
• Godkendt til Svanemærket byggeri

Fugen i gulve og under bundstykket

MS40

Er der krav om isolering rundt om vinduer og døre, kan fugeskum anvendes.

Ekspanderende helårsskum, der giver hurtig og effektiv
isolering.
• Lang rækkeevne
• Kan brugs i hånd eller med pistol
• Kan fås i isocyanatfri version

Ved altan-/terrassegulve og svalegange stilles der krav til fugens hårdhed, og
i nogle tilfælde at den kan tåle sol, havgus og/eller tø salt.

MS Polymer ® baseret allround produkt til fuger med
begrænset bevægelighed samt klæbeopgaver.
• Optager bevægelser max +/- 20%
• Overmalbar
• Slibebar

Fugen i gulve og under bundstykket

MS40

Slibebare fuger eller klæbere

MS60

Ved altan-/terrassegulve og svalegange stilles der krav til fugens hårdhed og
i nogle tilfælde at den kan tåle sol, havgus og/eller tøsalt.

MS Polymer® baseret allround produkt til fuger med
begrænset bevægelighed samt klæbeopgaver.
• Optager bevægelser max +/- 20%
• Overmalbar
• Slibebar

Skal fugen kunne slibes

MS60

For at få et smukt æstetisk udseende, kræves der i nogle projekter, at
fugemassen eller klæberen skal kunne slibes ned i niveau med elementet.

MS Polymer® baseret allround produkt til fuger med
meget begrænset bevægelighed samt klæbeopgaver.
• Optager bevægelser max +/- 10%
• Kraftig klæbeevne
• Hurtig høj styrke

Facadepanelerne må ikke
bevæge sig efter opklæbning

MULTIKLÆBER

Når et facadepanel er blevet opklæbet. er det meget vigtigt at klæberen har
høj tidlig styrke, for derved at undgå at de glider ned efter opklæbning.

Problemer med havgus eller anden
kemikaliepåvirkning af fugen
En almindelig fugemasse er ikke altid stærk nok, hvis miljøet er stærkt
påvirket af f.eks. havgus, grund- eller spildevand.

Stærk montagelim til opklæbning af plader, lister og
andre almindelige bygningsmaterialer.
• Kan bruges på natursten
• Kraftig klæbeevne
• Hurtig høj styrke

For at skabe et smukt æstetisk udseende, kræves der at fugemassen eller
klæberen skal kunne slibes ned i niveau med elementet.

MS Polymer ® baseret allround produkt til fuger med
begrænset bevægelighed samt klæbeopgaver.
• Optager bevægelser max +/- 10%
• Kraftig klæbeevne
• Hurtig høj styrke

Døren skal brandsikres

PROTECT M 500

I flere tilfælde stilles der krav om brandtætte løsninger i forbindelse med
isætning af f.eks. døre eller dilatationsfuger.

MS polymer ® baseret brand- og røgresistent fugemasse,
som hærder ved luftens fugtighed beregnet til brug ved
dilatationsfuger og vindues-/dørrammer af stål eller træ.
• Optager bevægelser max +/- 25%
• Op til 120mins brandmodstand
• Fødevaregodkendt (ISEGA)

Der skal lydfuges
ved lofter og vægge

ACRYL FUGEMASSE

Ved opsættelse af gipsplader, lofter og mange andre opgaver, efterlades der
ofte små revner eller sprækker, som af forskellige hensyn skal lukkes.

ECOSEAL BIO HM

Når et tungt emne
skal klæbes på væggen

Modstandsdygtig fugemasse, som bør anvendes i områder
udsat for voldsomme vejrfænomener. Desuden er fugemassen
modstandsdygtig overfor en række almindelige kemikalier.
• Anvendes ved pH-værdi 4 til 10
• Kan bruges ved spilde-/kloakvand
• Tåler havgus
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Skal et spejl eller andre tunge elementer klæbes op, er det meget vigtigt at
klæberen har en hurtig høj styrke, for at f.eks. spejlet ikke glider ned.

Acryl fugemassen anvendes når mindre revner eller
åbninger skal lukkes, af hensyn til æstetik eller som lydfuge.
• Optager bevægelser max +/- 12,5%
• Kan overmales
• Hurtig skinddannelse

MULTIKLÆBER

Stærk montagelim til opklæbning af plader, lister og
andre almindelige bygningsmaterialer.
• Kan bruges på spejle og natursten
• Kraftig klæbeevne
• Hurtig høj styrke

