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Ljungdahl             
Ljungdahl Varilock 
EPDM-baseret fugebånd 
 Professionelt tætningsbånd til tætning mellem byggeelementer. 

 Montage i al slags vejr uden primer. 

 Resistent mod al salgs vejr og UV-påvirkninger. 

 

ANVENDELSE 

Ljungdahl Varilock er et tætningsbånd af ekstruderet 
massiv EPDM-gummi til tætning mellem bygningsdele og 
dilatationsfuger. Anvendes typisk mellem betonelementer 
i mure og kajanlæg. Også anvendelig mod metaller, plast, 
glas og mange andre overflader. 
Tåler al slags vejr og med en forventet levetid på min. 30 
år. Også resistent mod ozon. 
 

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING 

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens 
evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. 
Fugebåndet trykkes ind i fugen, så det ligger min. 3 mm 
fra fugen yderside. 
Ved montagen strækkes fugebåndet. Derfor skal der 
afsættes min. 2 cm ekstra i top og bund pr. meter 
monteret fugebånd til efterfølgende sammentrækninger. 
Overskydende bånd anbefales afskåret tidligst en måned 
efter montagen og helst efter tre. 
Stopper et bånd midt på en fugestrækning, eller skal der 
skiftes mellem to bånddimensioner, så laves et overlap på 
10-15 cm, hvor det nederste bånd trykkes længst ind i 
fugen og det andet ovenpå. 
Krydser to bånd hinanden trykkes det ene bånde længere 
ind i fugen, så der er plads til det andet ovenpå og begge 
bånd er intakte. 

 

FARVER 

Fås i sort og grå. 

 
 

 

 

 

 

TEKNISKE DATA 

 
  

Basis  EPDM 

Fugebredder  8-13 mm 
13-19 mm 
19-26 mm 
26-35 mm 

Længde  20 m 

Fugebevægelser  ±25 % 

Temperaturresistent  -50-130°C 

Hårdhed, Shore A  65 
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BEGRÆNSNINGER 

Undgå kontakt med olier og produkter baseret på 
petroleum. 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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