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Ljungdahl           
AIRBLOCK Tape Outside 
Selvklæbende folie til udvendig tætning 
 Diffusionsåben for vanddamp - tæt for luft og vand. 

 Tætning af facadepaneler og tætning rundt vinduer og døre. 

 Fleksibel, UV-resistent og kan påføres i koldt klima.  

 Opfylder DIN 4108.

 

ANVENDELSE 

AIRBLOCK Tape Outside er en tætningsfolie med en 
fuldklæbende side. Folien er tiltænkt til udvendig 
anvendelse, og steder hvor der ønskes en diffusionsåben 
folie, der er luft- og vandtæt. 
Tapen er fremstillet i et fleksibelt materiale så den er let at 
påføre. 
Typiske anvendelser er til udvendig tætning rundt vinduer 
og døre, i facader og lignende hvor en diffusionsåben 
løsning ønskes.  
AIRBLOCK Tape Outside klæber på alle almindelige 
byggematerialer så som beton, træ, metaller, plastik og 
mange andre. 
 

MONTAGE 

AIRBLOCK Tape Outside monteres med den selvklæbende 
side mod byggematerialerne. Undgå folder og at strække 
folien ved montagen. 
Brug evt. primer for forbedret vedhæftning. 
 

FARVER 

Fås i farven sort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKE DATA 

 

 

 

  

Materiale  Syntetisk fleece med 
akrylklæber 

Vægtfylde  315 g/m2 

Brandklasse  E iht. EN 135011 

Trækstyrke, på langs 
                  på tværs 

 >330 N/50mm 
>190 N/50mm iht.  
EN 12311-1 

Brudforlængelse, på langs 
                          På tværs 

 >45 % 
>160 % iht. EN 12311-1 

Permeabilitetskoefficient 
for luft  
 

 a ≤ 0,1 m3/(t*m*(daPa)n)  
iht. EN 1026 

Permeabilitet slagregn  ≥600 Pa iht. EN1027 

Permeabilitet for 
vanddamp (Sd) 
 

 ≤0,72 m iht. EN ISO 12572  
 

Damptryksmodstand (Z)  4 GPa*s*m2/kg 

UV-resistent  >9 måneder 

Montagetemperatur  -10- +35 °C 

Temperaturbestandig  -30- +80 °C 

Størrelser  700 mm x 30 m 
100 mm x 30 m 
150 mm x 30 m 
200 mm x 30 m 
250 mm x 30 m 
300 mm x 30 m 

Holdbarhed  2 år ved kold og tør 
opbevaring 
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Ljungdahl A/S 
Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10  
M: ljungdahl@ljungdahl.dk 
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BEGRÆNSNINGER 

Hæfter ikke på fugtige overflader. 
 

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. 

 

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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