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Ljungdahl             
Facademembran  
EPDM-membran til tætning af facader 
 

 Professionel membran til facadetætning.  

 Permanent elasticitet, vand- og damptæt. 

 Høj resistens mod UV, temperaturudsving og ozon.  

 Opfylder EN 13984 og EN 14909 

 

ANVENDELSE 

Facademembran i EPDM til vand- og damptætning af 
facade. Typiske anvendelser er tætning mellem 
bygningselementer som betonvægge, vinduespartier, 
etageadskillelser, rundt altanplader, ovenlyspartier og 
mange andre steder. Yderligere har facademembranen 
god anvendelse til skotrender, sokler og andre steder hvor 
der er behov for en fleksibel tætning. 
Facademembranen tåler konstante påvirkninger fra 
ferskvand, saltvand, klorvand og ekstreme 
vejrpåvirkninger. Også stor modstandsdygtig mod milde 
syrer og baser, men undgå olieholdige produkter. 
 

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING 

Facademembran monteres med tilhørende lime – 
Firestones kontaktlime BA-2012, BA-2016 eller Giscosa FS-
011 Klæber. 

 

FARVER 

Fås i sort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKE DATA 

 

  

Basis  EPDM-dug 

Temperaturresistens  -45 til +130°C 

Elasticitet  >300 % iht. EN 12311-2 

Vanddampsdiffusionsmo
dstand (µ) 

 50.000 

Vanddamppermeabilitet 
(Sd)  
 

 50 m 

Damptryksmodstand (Z)  284 GPa*s*m2/kg 

Rivemodstand   >10 N iht. EN12310-2 

Trækstyrke  >7 MPa iht EN 12311-2 

Brandklasse  E iht. EN 13501-1 

Vandtæthed (2 kPa)  Bestået iht. EN 1928 

Tykkelse  1 mm 

Bredde (leveres på mål)  0-1,5 m 

Længde  20 m 
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SIKKERHED & MILJØ 

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i 
Forordningen (EF) nr. 1272/2008 

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt 
tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende 
produkter.   

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende 
regler og love.  

Opbevares utilgængeligt for børn.  

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti og ansvar                                                                                                                                                                             
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med 
anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne 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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