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LJUNGDAHL RADONPROGRAM

RADONSPÆRRE
✓ Robust radonfolie på 420 my.
✓ Beskytter mod radonindtrængning.
✓ 100 % jomfruelig, lavdensitet polyethylen.
✓ Kan anvendes både under og over betonpladen – gruppe B og C.  
✓ Opfylder EN 13967 og godkendt til Svanemærket byggeri.

DIMENSION
2 x 25 m
4,5 x 12 m
0,4 x 100m

FLYDENDE RADONSPÆRRE
✓ Polymer-baseret radonspærre.
✓ Hurtig og nem påføring med spray eller pensel.
✓ Permanent radontæt, fleksibel membran.
✓ Vertikale og horisontale samlinger.
✓ God vedhæftning på de fleste byggematerialer.

DIMENSION
10 kg

RADONTAPE
✓ Stærk butyltape med PE-bagside.
✓ Til samlinger mellem radonspærrer og andre materialer.
✓ Luft- og radontætte samlinger. 
✓ Formbar tape, der er nem at anvende. 
✓ Godt klæb på mange byggematerialer.

DIMENSION
100 mm x 22.5 m

1K RADONTÆTNING
✓ SMP-baseret radonspærre.
✓ Radontætning ved rør og gennemføringer.
✓ God vedhæftning på mange byggematerialer.
✓ Nem og hurtig påføring.
✓ Godkendt til anvendelse i Svanemærket byggeri.

DIMENSION
2,5 l

BUTAFLEX MANCHETTAPE
✓ Til luft- og radontætte samlinger i radon- og dampspærre.
✓ Stærk og strækbar tape i PE-folie med butylklæber.
✓ Velegnet til gennemføringer med større rør som bl.a. ventilationskanaler.
✓ Godt klæb på mange byggematerialer.
✓ Godkendt til anvendelse i Svanemærket byggeri.

DIMENSION
50 mm x 5 m

RADONMANCHETTER
✓ Selvklæbende rør- og kabelmanchetter.
✓ EPDM-gummi med butylklæb og fleece. 
✓ Nem etablering af permanent radontæthed.
✓ Tæthed ved genbrydninger i radonspærre.
✓ Godt klæb på mange byggematerialer.

DIMENSION
32-40 mm
100-110 mm



RADONSIKRING 
- VED NYBYGGERI OG RENOVERING
HURTIG OG NEM ETABLERING AF RADONTÆTHED MED LJUNGDAHL

I Ljungdahls Radonprogram finder du alt til at etablere et radontæt byggeri. Kom for eksempel let til i 
svært tilgængelige områder, rundt om rør og kabler med vores Flydende Radonspærre eller brug vores 
selvnivellerende 1K Flydende Radontætning til radonsikring ved gennemføringer, huller og sprækker. 

Radonprogrammet består af produkter i høj kvalitet og rådgivning, hvor vi kan tilpasse løsningen præcis 
til dit byggeprojekt. Vi har radonprodukter til enhver radonløsning.

FORDELE VED LJUNGDAHLS RADONPROGRAM:
✓ Mange forskellige løsninger til reduktion af radon.
✓ Nem etablering af radonsikring og godt indeklima.
✓ Hurtig og sikker montage af radonprodukter.

TAG OS MED PÅ RÅD
Ljungdahls tekniske team består af 5 konsulenter, der er fuldt opdaterede på gældende lovgivning og 
regler vedrørende radonsikring. 

Tag fat i din lokale tekniske konsulent, og find den rigtige løsning til radonsikring til dit byggeprojekt.


