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Ljungdahl             
XP-bånd 
Komprimeret ekspanderende fugebånd 
 

 Diffusionsåbent fugebånd til tætning af sprækker. 

 Høj vejrbestandighed (vind, støv og slagregn), også i bygninger op til 100 m. 

 Enkelt og let montage. 

 Gode isolerende egenskaber mod brand, lyd og kulde/varme. 

 Opfylder DIN 18542 – BG1, 15 års funktionsgaranti.

 

ANVENDELSE 

XP-bånd er et komprimeret fugebånd med selvklæbende 
tape på den ene side. 
XP-bånd anvendes til tætning af sprækker f.eks. rundt døre 
og vinduer, i betonelementer, ved sålbænke, 
loftkonstruktioner og meget andet. Båndet er velegnet 
både inde og ude og tåler vejrpåvirkninger også i høje 
bygninger. 
XP-bånd har høj isoleringsevne over for lyd og 
varme/kulde. 

 

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING 

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens 
evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. 
Den selvklæbende side af båndet trykkes fast på den ene 
side af fugen. Fugebåndet skal monteres min. 3-4 mm bag 
fugens forkant. Husk altid at klippe båndet af ved hjørner 
og stød enderne godt mod hinanden. Enderne på båndet 
må aldrig overlappe hinanden, ligesom der aldrig må 
efterlades en revne mellem de sammensatte stykker. 
De første 3-5 cm af fugebåndet på rullen afklippes og 
kasseres. 
Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en 
større opgave påbegyndes. 
Ideel anvendelsestemperatur er +20˚C. Ved lavere 
temperatur, og specielt i frostgrader, forlænges 
ekspansionstiden væsentligt. Høje temperaturer kan give 
meget hurtig ekspansion, og derved kort montagetid. 

 

 

 

 

RENGØRING 

Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner. Hænder 
rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe. 
 

FARVER 

Fås i grå og sort. 
 

TEKNISKE DATA 

 

 

 

Basis  PU-skum med akrylat 

Leveringsform  I rulle komprimeret til 15-
20 % tykkelse. 

Luftgennemgang  <1,0 m3/(h m (daPa)) iht. EN 
12114, 18542 

Tæthed ved slagregn  ≥750 Pa iht. EN 1027, 18542 
BG1 

Temperaturbestandighed  -20 - 90˚C iht. DIN 18542 
BG1 

Brandklasse  BG1 iht. 4102-1 

Diffusion, vanddamp 
(SD-værdi) 

 <0,5 m iht. EN ISO 12572 

Lydabsorption  59 dB iht. SC-01/2:2002-09 

Termisk ledningsevne (λ)  0,046 W/(m K) iht.  DIN EN 
12667 

Varmeledning (U)  0,56 W/(m2 K) iht.  DIN EN 
12667 

Resistens mod lys og 
fugt 

 Ja iht. DIN 18542, BG1 

Funktionsgaranti  15 år 

Lagerholdbarhed  1 år 
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Størrelser 

 
BEGRÆNSNINGER 

Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, 
høje temperaturer og sollys. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelse Meter pr. rulle Ruller pr. kasse Meter pr. kasse 

10/3-7 mm 8 48 384 

15/4-8 mm 8 32 256 

15/5-10 mm 6 32 192 

15/7-12 mm 8 32 256 

20/9-15 mm 6 24 144 

20/10-18 mm 4 24 96 

25/14-24 mm 4 19 76 

35/18-32 mm 2 14 28 

35/24-40 mm 2 14 28 

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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