
 
 
 
 

Produkt Information: 

Strækbart lufttæt bånd til vinduesmontage   
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Fysiske / kemiske data: 

 
Fugebånd:  
Materiale: PES-PE-PES 
Vægt (DIN 53 854): 138 g/m

2
 

Tykkelse (DIN 53 855): 0,48 mm 
Rullebredde: 7½ cm, 15 cm eller 25 cm 
Rullelængde: 30 meter 
Brandklasse (DIN 4102): B2 
Vandtæt (EN 20811): > 3000 mm 
Lufttæthed (DIN EN 42): an   <= 0,1 m

3
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Temperaturbestandighed: -40°C - +80°C 
Anvendelsestemperatur: +5°C - +40°C 
Brudforlængelse, (DIN 53 857):  ca. 23% på langs 

ca. 134% på tværs 
Trækstyrke, DIN 53 857: ca. 304 N/5cm på langs 

ca. 50 N/5cm på tværs 
Lagerholdbarhed 12 mdr.,  tørt ved rum temperatur i original emballage 
 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Foliebånd 190F Flex Inde er et strækbart folie/filt-baseret bånd til 
lufttæt montage af vinduer. 
 
Båndet består af en lufttæt selvklæbende folieopbygning der gør det 
let at montere, idet der på båndet er en selvklæbende montagestribe 
og et butylbånd, således at samlingen er fuldstændig forseglet. 
 
 
 
 
 
 
Foliebåndet kan strækkes således at der opnås fuldstændig kontakt, 
selv i forbindelse med uhensigtsmæssige vinduesprofiler og rundt 
omkring hjørner. 
 
Foliebånd 190F Flex Inde er velegnet inden døre til såvel nybyggeri 
som renoveringsopgaver, hvor der stilles øgede krav om tæthed, i 
forbindelse med opfyldelse af kravene i bygningsreglementet. 
 
Båndet kan efterfølgende overmales ligesom der kan spartles og 
oplimes væv, filt eller tapet direkte på båndet.  
 
  

Medlem af   Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Brugsanvisning: 
Forbehandling: For at opnå optimal montering bør de  

overflader, som man ønsker at montere  
båndet til, være fri for olie, fedt og støv.  

Montering:   
Rul foliebåndet ud og afklip det i den  
ønskede længde. Vær opmærksom på at  
overlap skal være minimum 10 cm. 
 
Afriv beskyttelsespapiret og pres den  
klæbende side mod vinduesrammen. Dette 
gøres på alle de sider af vinduet der ønskes 
tætnet. 
 
I samlingerne laves overlap på minimum 
10 cm der tætnes ved sammenlimning med 
MS Byggefuge 552 eller MS Byggefuge 522. 

 
Undgå at limen på båndet kommer i kontakt  
med støvede flader eller isoleringsmaterialet.  
Dette vil reducere limens styrke. 
 
På grund af de mange forskellige overflade- 
typer på byggematerialer, anbefales det at 
udføre en vedhæftningstest. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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