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Ljungdahl Tagkit
Ljungdahl Tagkit er en 1-komponent plastisk bitumenbaseret specialfugemasse
Anvendelse
• Over- og understrygning af tegl – og betontagsten.
• Tætning af inddækninger m.m.
Ljungdahl Tagkit er et konkurrencedygtigt kvalitetsmateriale, som er testet og
afprøvet af Teknologisk Institut.
Påføring, for- og efterbehandling
Fugefladerne skal være rene, tørre, fedtfri samt fri for is. Fugemassen appliceres
med hånd- eller trykluft med speciel fugedysse. Fugemassen føres ind i fugerne
under tryk og glittes med fugepind dyppet i sulfovand.
Kan påføres i temperaturer: 5 - 25 °C.
Miljø
Spild og rester skal afleveres på opsamling for kemikalieaffald, og må ikke komme
i kloakafløb og lignende.

Specifikationer
Egenskaber
• Ljungdahl Tagkit kan anvendes
til både over- og understrygning.
• Hæfter på tegl, beton, mursten,
eternit, zink, tagpap, asfalt og
træ.
• Anvendelsestemperatur
18 - 20 °C.
• Testet og afprøvet af
Teknologisk Institut.

Basis

1-komponent bitumenbaseret fugemasse

Emballage

12 x 600 ml poser pr. karton

Farve

Sort og brun (passer til ældre tegl)

Lagerholdbarhed

24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem +5 °C og
25 °C i uåbnet emballage. Tåler -15 °C under transport.

Tekniske data
Densitet
Arbejdsstemperatur
Mal-kode (1993)

1,1 kg/liter
Massen opvarmes til 18 - 20 °C
1-1
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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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