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Ljungdahl             
Ljungdahl Kronliste 
EPDM-baseret tætningsliste 
 Professionel tætningsliste til glaskonstruktioner 

 Fås i flere dimensioner tilpasset den enkelte opgave. 

 Hurtig montage og god vedhæftning til mange overflader. 

 

ANVENDELSE 

Ljungdahl Kronliste er tætningsbånd i blød EPDM-gummi 
med en selvklæbende montageside. Anvendes typisk inde 
og ude til luft- og vandtætning af døre og vinduer mellem 
ramme og glas. Tåler al slags vejr og med lang levetid. 
Listen er let og hurtig at montere. Den selvklæbende side 
har armeringsnet, så listen ikke kan strækkes under 
montagen. 
 

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING 

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens 
evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. 
Silikonepapiret fjernes og Ljungdahl Kronliste klæbes fast 
med et let tryk. Til tætning skal båndet komprimeres ca. 
20 %. 
Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en 
større opgave påbegyndes.  
 

Størrelser og farver 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKE DATA 

 
  

Størrelse Farve Meter pr. rulle Meter pr. kasse Meter pr. palle 

10 x 5 mm Sort 100 600 16.800 

10 x 4 mm Sort 125 750 21.000 

9 x 4 mm Sort 125 750 21.000 

9 x 3 mm Sort 150 900 25.200 

8 x 4 mm Sort 125 750 21.000 

8 x 3 mm Sort 150 900 25.200 

8 x 2 mm Hvid 200 1.200 33.600 

Basis  EPDM 

Holdbarhed  12 mdr. uåbnet v. +5-25°C 
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BEGRÆNSNINGER 

Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, 
høje temperaturer og kraftig UV-stråling.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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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