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Generelt om lufttætte konstruktioner

Isola Tape- og Klæbesystem
Isola Tape- og Klæbesystem er et komplet
produktprogram som gør det enkelt og
sikkert at bygge lufttæt og energieffektive
konstruktioner. Produkterne er udviklet til
at give tætte og varig løsninger i bygninger.

En god og tæt vindspærre beskytter konstruktionen mod regn og nedbør både i byggeperioden og efter at bygningen er taget i brug.
Isola Tape- og Klæbesystem gør det enkelt
og sikkert at bygge tæt på begge sider af
konstruktionen!

Lufttætte konstruktioner er helt afgørende
for at undgå varmetab og opnå energieffektivt bryggeri. Tætte konstruktioner
er også en forudsætning for at moderne
balanceret ventilation med høj varmegenvindingsgrad kan fungere som forudsat.
I forhold til andre tiltag som sættes ind for
at spare energi i et byggeri er tæthed et af
de mest effektive. Tape- og klæbeprodukter
er i denne forbindelse vigtige støtteprodukter
til både dampspærre, vindspærre og
diffusionsåbne undertag.

Reduceret energistrøm. (kWh pr. år)

Effektiv energisparing
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
n50: 4 – 1,5

Isolering: 200 – 250 mm

BRA = 120m2, moderat afskærmning, mere end en
udsat facade. Temp. ude 5,6°C. Balanceret ventilation.

Vigtig fugtbeskyttelse

Betydning af lufttæthed for reduceret energiforbrug.

Lufttætte konstruktioner er også vigtige
for at beskytte konstruktionerne mod fugt.
Dette gælder både indvendig og udvendig.
En lufttæt dampspærre hindre at varm
inde luft kan trænge ind og kondensere
i konstruktionen.

Den røde søjle viser hvad der er mugligt at spare
ved at reducere lækagetallet fra tidligere krav til
dagens strenge krav for en bolig på 120 m2.
Den grønne søjle viser besparelse ved alternativt
ikke at reducere lækagetallet, men øge isoleringsmængden fra 200 til 250 mm i væggene.
(Kilde: SINTEF Byggforsk)
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ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM

Komplet program for alle

INDOOR
Isola Dampspærre Tape PE 50
Tape til overlæg i PE-/byggefolier og forsegling
af samlinger på træfiberplader.

Isola Dampspærre Tape Flex 50
Tape til detaljer, gennemføringer og tætning
omkring vinduer og døråbninger etc.

Isola Dampspærre Tape Twin
Dobbeltsidig tape til montering af PE-/byggefolier
på tagspær, bindingsværk og stålkonstruktioner.

Isola Dampspærre Tape Mur
Dobbeltsidig tape til montering af PE-/byggefolier
på tegl, beton, tætte spartelmasse og pudset mur.

Isola Folielim Mur
Elastisk folielim til montering af PE-/byggefolier
mod bygningskonstruktioner af stål, beton,
tegl og pudset murværk. Ingen skadelige
opløsningsmidler. Patron eller pose.
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ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM

underlag og konstruktioner

OUTDOOR
Isola Vindspærre Tape S60
Tape til detaljer, gennemføringer og tætning
omkring vinduer og døråbninger etc.

Isola Vindspærre Tape Twin
Dobbeltsidig tape til overlæg i en fleksibel
vindspærre og til montering af fleksibel
vindspærre mod stål og træ etc.

Isola Vindspærre Tape UV
UV-bestandig tape til overlæg og detaljer.

Isola Tape Primer
Primer til forsegling af prorøse underlag som
pudsset murværk, tegl, beton, porøse træfiberplader etc.
Ingen skadelige opløsningsmidler.

ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM
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ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM

OUTDOOR
Isola Undertags Tape
Tape til reparation af beskadiget undertag.
NB: Anbefales også til vindspærre med en
overflade af polypropylenfilt.

Isola FlexWrap
Butylmembran til detaljer og forsegling
af undertag ved gennemføringer.
NB! Anbefales også til dampspærre
og vindspærre omkring vinduer.

Isola Butylbånd
Butylbånd anvendes til forsegling af
undertag under klemlisten og mod tagfod.
Butylbånd klæber på metal, træ og beton.
Armeret med dobbeltsidig klæbning.

Isola Butyl Fugemasse
Elastisk butyl til klæbning af undertag ved tagfod
og under klemlisten. Butyl Fugemasse klæber på
metal, træ, beton og pudset murværk.
Ingen skadelige opløsningsmidler.
Patron eller pose.
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Kvalitet og sikkerhed

Isola Tape- og Klæbesystem er udviklet
for at bidrage til at løse både dagens og
fremtidens krav til forsegling og tætning
af bygninger. Hovedprodukterne i produktprogrammet er testet på neutralt forskningsinstitut og har gennem disse test fuld
dokumentation på egenskaber, brugsområder
og hæftefasthed til alle materialer.

Dokumentation
Dokumentation for i Isola Tape- og Klæbesystem kan hentes på vores hjemmeside eller
hentes på hjemmesiden til SINTEF Byggforsk
eller Statens Prøvningsanstalt / Sitac.
www.isola-platon.dk

Isola Vindspærre Tape var første tape på det
norske marked med en SINTEF Byggforsk
Teknisk Godkendelse. Denne dokumenteret
egnethed anvendes i forhold til nordisk
byggeskik og nordiske klimaforhold.
Tilsvarende testning er gennemført for Isola
Dampspærre Tape på Statens Prøvningsanstalt
i Borås i Sverige hvor egenskaber og brug
dokumenteres gennem en P-mærkning.
Isola har via forskningsprogrammer og
forskningsprojekter i samarbejde med SINTEF
og NTNU god erfaring med brugen af tape- og
klæbeprodukterne til forsegling af vind- og
dampspærre. Høj fokus på kvalitet og løsninger
tilpasset nordiske forhold har været afgørende
for gode resultater. Produkterne i Isola Tapeog Klæbesystem indeholder ikke giftstoffer
eller skadelige opløsningsmidler.

TG 2601
SC 2128-12
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Naevius in manibus
Non est et mentibus haeret paene recens?
Adeo sanctum est vetus omne poema.

Isola Dampspærre Tape

PE

Pacuvius docti famam senis50
Accius alti,
dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar SiculiI N properare
DOOR
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate,
Terentius arte.

Isola Dampspærre Tape PE 50 er en
ældningsbestandig og klæbestærk specialtape til forsegling af overlæg på dampspærre.
Tapen består af modificeret akryl klæbemasse
og PE behandlet, vandafvisende papir.
Isola Dampspærre Tape er dimensionsstabil
både overfor varme og kulde og har ekstremt
høj klæbeevne til alle typer PE-folier.
Dimension: 50 mm x 25 m
Antal pr. æske: 12 ruller
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Stærk og stabil
Ekstrem klæbeevne
Stærk ældningsbestandig

INDVENDIG LUFTTÆTNING

Monteringsprincipper

A, Forsegling af overlæg
Horisontal
Kontroller at dampspærrefolien er
monteret stramt og at overlæg ligger helt
uden folder. Rul noget af dampspærretapen ud og fjern beskyttelsespapiret.
Hæft tapen over overlæget og ret så
der er lige meget tape på begge sider af
overlægget. Forsæt herefter med at tape
resten af samlingen. Stryg fortløbende
med hånden hen over tapen så folder
og luftlommer forsvinder.

Vertikal
Monteres tilsvarende som horisontal
forsegling.

B, Forsegling af pladesamlinger
Skal der benyttes OSB plader eller andre
hårde træfiberplader som indvendig
dampspærre kan Isola Dampspærre Tape
PE 50 benyttes til at opnå tætte pladesamlinger.
Tapen monteres så der er lige meget
på begge sider af samlingen. Stryg
fortløbende med hånden hen over tapen
så den klæber godt til.
Hvis man ønsker en ekstra sikkerhed
kan der benyttes en gummi spartel til
at stryge hen over tapen med.

ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM
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Isola Dampspærre Tape

FLEX
50
INDOOR

SC 2128-12

Isola Dampspærre Tape FLEX 50 er en
ældningsbestandig og klæbestærk specialtape
til forsegling af detaljer.
Tapen består af modificeret akryl klæbemasse,
armering og fleksibel polyetylen film.
Isola Dampspærre Tape Flex 50 er elastisk og
formbar og har en ekstrem høj klæbeevne til
alle typer PE-folier, træ, metal, hårde plastmaterialer, etc. Tapen er let at få til at passe.
Dimension: 50 mm x 25 m
Antal pr. æske: 12 ruller
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Elastisk og formbar
Ekstrem klæbeevne
Stærk ældningsbestandig

INDVENDIG LUFTTÆTNING

Monteringsprincipper

A, Forsegling af Dampspærre
detaljer
Kontroller at dampspærrefolien er
monteret stramt og ligger helt plant
uden folder.
Isola Dampspærre Tape Flex 50 anvendes
ved alle gennemføringer, bjælker vinduer
og døråbninger. Stryg fortløbende med
hånden hen over tapen så den klæber
godt til.
Hvis man ønsker en ekstra sikkerhed
kan der benyttes en gummi spartel til
at stryge hen over tapen med.

Isola Rørmanchetter
Ved forsegling omkring runde gennemføringer anbefaledes det at anvende
Isola Rørmanchette med selvklæbende
krave.
Se www.isola-platon.dk

ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM

11

Isola Dampspærre Tape

TWIN
INDOOR

Isola Dampspærre Tape TWIN er en ældningsbestandig og klæbestærk dobbeltsidig tape til
montering af dampspærre på materialer af stål,
metaller, træværk etc.
Tapen består af modificeret akrylpolymer
klæbemasse med en afriv bar beskyttelse film
på oversiden.
Isola Dampspærre Tape Twin har et stærkt og
tykt klæbelag med en ekstrem høj klæbeevne
til de fleste typer PE-/folier. Tapen klæber straks
når beskyttelse filmen er hevet af.
Dette forenkler monteringen af dampspærren
i loft og på væg.
Dimension: 30 mm x 25 m
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Dobbeltsidig
klæbning
Tykt klæbelag
Ekstrem klæbeevne
Stærk ældningsbestandig

INDVENDIG LUFTTÆTNING

Monteringsprincipper

A, Dampspærre på træværk
Fjern beskyttelsespapiret på den ene af
siderne. Monter derefter tapen på træ
konstruktionen fra toppen og ned.
Stryg fortløbende med hånden hen over
tapen.
Gør tilsvarende på den øvrige konstruktion.
Herefter fjernes beskyttelsespapiret og
start med at klæbe dampspærren fast
i toppen.
Ret dampspærren og monter resten af
dampspærren.

B, Dampspærre på metal
Fjern beskyttelsespapiret på den ene af
siderne og monter derefter tapen på
øverste stålreglar og efterfølgende på
alle andre stålreglar.
Herefter fjernes beskyttelsespapiret og
start med at klæbe dampspærren fast
i toppen.
Ret dampspærren og monter resten
af dampspærren.

ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM
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Isola Dampspærre Tape

MUR
INDOOR

Isola Dampspærre Tape MUR er en ældningsbestandig og klæbestærk dobbeltsidig tape til
montering af dampspærre på materialer af
beton, tegl, pudset murværk etc. Tapen består
af modificeret akrylpolymer klæbemasse med
en afriv bar beskyttelse film på oversiden.
Isola Dampspærre Tape Mur har et stærkt og
tykt klæbelag med en ekstrem høj klæbeevne
til de fleste typer PE-/folier.
Tapen klæber godt til de fleste cementbaseret
underlag og forenkler monteringen af dampspærren når beskyttelse filmen er hevet af.
Dimension: 20 mm x 10 m
Antal pr. æske: 5 ruller
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Dobbeltsidig
klæbning
Tykt klæbelag
Montering ned til
-10 °C
Stærk ældningsbestandig

INDVENDIG LUFTTÆTNING

Monteringsprincipper

A, Dampspærre på pudset mur
Fjern beskyttelsespapiret på den ene
af siderne og monter derefter tapen
øverste på murværket.
Ved stærk sugende og porøse underlag
behandles murværket først med Isola
Tape Primer. Se side 24.
Herefter fjernes beskyttelsespapiret og
dampspærren klæbes fast. Stryg løbende
med hånden så der ikke opstår folder.

B, Dampspærre på beton
Fjern beskyttelsespapiret på den ene
af siderne og monter derefter tapen
på beton.
Ved stærk sugende og porøse underlag
behandles betonen først med Isola Tape
Primer. Se side 24.
Herefter fjernes beskyttelsespapiret og
dampspærren klæbes fast. Stryg løbende
med hånden så der ikke opstår folder.

ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM
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Isola Folielim

MUR
INDOOR

Isola Folielim MUR er en en-komponent,
elastisk klæbemasse til forsegling af dampspærre til beton, pudset murværk metal etc.
Folielim består af modificeret polymerdispersion
og indeholder ingen farlige giftstoffer eller
skadelige opløsningsmidler.
Isola Folielim Mur har en høj klæbeevne til
alle typer PE-/folier og kan klæbes både som
”våd metode” eller ”tør metode”. Folielim
er ekstrem ældningsbestandig og opretholder
sin elasticitet og klæbeegenskaber over tid.
Pakkes: Patron á 310 ml / Pose á 600 ml
Antal pr. æske: 12 stk.
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Ekstrem klæbeevne
Elastisk og selvklæbende
Ingen farlige stoffer
Stærk ældningsbestandig

A, Isola Folielim på beton
Isola Folielim klæbes på betonvæg
eller på beton gulv.
Fugespidsen skæres så der påføres en
streng på ca. 8 mm folielim.

INDVENDIG LUFTTÆTNING

Monteringsprincipper

B, Isola Folielim på pudset mur
Følg samme procedure som på beton,
men her benyttes Isola Tape Primer før
folielimen påføres.
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Isola Vindspærre Tape

S60
OUTDOOR

TG 2601

Isola Vindspærre Tape S60 er en ældningsbestandig og klæbestærk specialtape til forsegling
af overlæg og detaljer på vindspærreprodukter.
Tapen kan også benyttes til forsegling omkring
vinduer og døre. Tapen består af modificeret
akryl klæbemasse og Tyvek® vindspærre dug.
Isola Vindspærre Tape S60 er dimensionsstabil
både overfor fugt, varme og kulde og har en
ekstrem høj klæbeevne til Tyvek® vindspærre,
gips træværk, metal etc.
Tapen er diffusionsåben.
Dimension: 60 mm x 25 m
Antal pr. æske: 6 ruller
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Diffusionsåben
Ekstrem klæbeevne
Stærk ældningsbestandig

Forsegling af overlæg
Horisontal
Kontroller at vindspærren er monteret
stramt og at overlæg ligger helt uden
folder.
Rul noget af vindspærretapen ud og
fjern beskyttelsespapiret. Hæft tapen
over overlæget og ret så der er lige
meget tape på begge sider af overlægget.
Forsæt herefter med at tape resten af
samlingen.
Stryg fortløbende med hånden hen over
tapen så folder og luftlommer forsvinder.

UDVENDIG LUFTTÆTNING VÆG

Monteringsprincipper

Vertikal
Monteres tilsvarende som horisontal
forsegling.
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Isola Vindspærre Tape

TWIN
OUTDOOR

Isola Vindspærre Tape TWIN er en ældningsbestandig og klæbestærk dobbeltsidig tape til
montering af vindspærre på materialer af stål,
metaller, træværk etc.
Tapen består af modificeret akryl klæbemasse
med en afriv bar beskyttelse film på oversiden.
Isola Vindspærre Tape Twin har en ekstrem høj
klæbeevne til Tyvek vindspærre og er stærkt
ældningsbestandig. Tapen kan også benyttes i
forbindelse med reparationer hvor en lap skal
klæbes fast over det skadede område på vindspærren.
Dimension: 50 mm x 25 m
Antal pr. æske: 8 ruller
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Dobbeltsidig
klæbing
Tåler høj luftfugtighed
Ekstrem klæbeevne
Stærk ældningsbestandig

A, Forsegling af overlæg
Monter først Isola Vindspærre Tape
Twin på den underliggende vindspærre
i overlægget.
Stryg fortløbende med hånden hen over
tapen så folder og luftlommer forsvinder.
Herefter fjernes beskyttelsespapiret og
start med at klæbe vindspærren fast til
tapen, hold vindspærren stramt for at
der ikke opstår folder.

UDVENDIG LUFTTÆTNING VÆG

Monteringsprincipper

B, Forsegling på metal
Monter først Isola Vindspærre Tape
Twin på stålkonstruktionen.
Stryg fortløbende med hånden hen
over tapen så folder og luftlommer
forsvinder.
Herefter fjernes beskyttelsespapiret
og vindspærren monteres på stålkonstruktionen. Hold vindspærren stram
så der ikke kommer folder og luftlommer.
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Isola Vindspærre Tape
UV

UV
OUTDOOR

UV-bestandig vindspærretape
Isola Vindspærre Tape UV er en UV-bestandig
og klæbestærk specialtape til forsegling af overlæg
og detaljer på UV-bestandig vindspærre.
UV-tapen kan også benyttes til forsegling af
samlinger på gips- og porøse træfiberplader.
Isola Vindspærre Tape UV består af modificeret
akryl klæber, Tyvek® vindspærre dug og en
beskyttende filt af polypropylen.
Isola Vindspærre Tape UV er dimensionsstabil og
her en ekstrem høj klæbeevne til de fleste typer
fleksibel vindspærre.
Tapen er diffusionsåben med en høj rivstyrke.
Dimension: 75 mm x 25 m
Antal pr. æske: 8 ruller
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Diffusionsåben
Beskyttet mod UV
Ekstrem klæbeevne
Stærk ældningsbestandig

UDVENDIG LUFTTÆTNING VÆG

Monteringsprincipper

A, Forsegling af overlæg
Horisontal
Kontroller at UV bestandig vindspærren
er monteret stramt og at overlæg ligger
helt uden folder. Rul noget af Isola
Vindspærre Tape UV ud og fjern beskyttelsespapiret. Hæft tape over overlæget
og ret så der er lige meget tape på begge
sider af overlægget. Forsæt herefter
med at tape resten af samlingen. Stryg
fortløbende med hånden hen over tapen
så folder og luftlommer forsvinder.

B, Forsegling af pladesamlinger
Skal der benyttes gipsplader eller porøse
træfiberplader kan Isola Vindspærre Tape
UV anvendes for at opnå tætte samlinger.
NB. Porøse træfiberplader skal primes
med Isola Tape Primer før klæbning med
Isola Vindspærre Tape UV. Se side 24.

Tilslutning af vindue/dør
Ved tilslutning mod vindue eller dør
benyttes Vindspærre Tape UV, Isola
Butylbånd eller Isola FlexWrap for at
forsegle vindueskarm og dørkarm.
Tilslutningen afsluttes med klemliste
eller lægte.

Isola
Vindspærre
Tape UV

Isola UV Facade
Vindspærre
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Isola Tape Primer
OUTDOOR

Isola Tape Primer er en en-komponent
imprægneringsvæske til forsegling af porøse
underlag som beton, pudsset murværk, porøse
træfiberplader etc. før tapning. Tape Primer består
af en polymerdispersion og indeholder ingen
farlige giftstoffer eller skadelige opløsningsmidler.

Let at påføre

Isola Tape Primer har en høj klæbe- og ind
træknings evne og giver en god forsegling af de
fleste typer porøse underlag. Primeren tåler høj
luftfugtighed og kan benyttes i temperatur ned
til -10 °C.

God imprægneringsevne

Pakkes: Flaske á 1liter

Ingen farlige stoffer

Antal pr. æske: 4 flasker
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Kan påføres ved temp.
Ned til -10 °C

A, Forsegling af underlag
Kontroler at underlaget er rent, tørt og
fedtfri. Fjern alt som er løst og anvend
kost eller støvsuger ved behov. Benyttes
Isola Tape Primer ved lave temperatur må
eventuelle rim og isdannelser fjernes så
underlaget kan tørre op. Røst flasken godt
før primeren påføres. Benyt en pensel eller
rulle og påfør primeren i et jævnt lag.
Primeren skal være overfladetør før der
kan klæbes tape på.

UDVENDIG LUFTTÆTNING VÆG

Monteringsprincipper

Porøse træfiberplader
Underlaget skal være rent, tørt og uden
rim eller isdannelser. Røst flasken godt og
påfør primeren i et jævnt og fyldigt lag
over alle samlingerne. Primeren skal være
støvtør før tapen monteres.
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Isola Undertags Tape
OUTDOOR

Isola Undertags Tape er en klæbestærk og
ældningsbestandig specialtape til forsegling af
overlæg og detaljer på diffusionsåbne undertag.
NB. Tapen kan også anvendes til vindspærre med
en overflade af polypropylenfilt. Kan også bruges
til forsegling af pladesamlinger hvor pladen er
diffusionsåben. Tapen består af modfiseret akryl
klæbemasse og UV stabiliseret polypropylen filt.
Isola Undertags Tape er dimensionsstabil både
over for fugt, varme og kulde og har en ekstrem
høj klæbeevne til alle typer fleksibel undertag og
vindspærre med polypropylenfilt, porøse træfiberplader etc. Tapen har en høj riv fasthed.
Dimension: 75 mm x 25 m
Antal pr. æske: 8 ruller
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Stærk og stabil
Ekstrem klæbeevne
Slidsikker overflade
Stærk ældningsbestandig

A, Forsegling af overlæg
Kontroller at det diffusionsåbne undertag/
vindspærre er monteret stramt og at
overlæg ligger tæt uden folder.
Rul noget af Isola Undertags Tapen ud
og fjern beskyttelsespapiret. Hæft tapen
over overlæget og ret så der er lige meget
tape på begge sider af overlægget.
Isola Undertags Tape anvendes også ved
skader på undertaget.
Se www.isola-platon.dk

UDVENDIG TÆTNING UNDERTAG

Monteringsprincipper

Vertikal
Monteres tilsvarende som horisontal
forsegling.

B, Forsegling af pladesamlinger
Skal der benyttes porøse træfiberplader
som undertag kan Isola Undertags Tape
benyttes. Isola Undertags Tape anvendes
for at opnå tætte samlinger.
NB. Porøse træfiberplader skal primes
med Isola Tape Primer før klæbning med
Isola Undertags Tape. Se side 24.

Isola Tagmanchette
Til forsegling af runde gennemføringer
i diffusionsåbne undertag anbefales
det at benytte Isola Tagmanchette med
selvklæbende butylkrave.
Se www.isola-platon.dk
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Isola FlexWrap
OUTDOOR

Isola FlexWrap er en komprimeret, fleksibel og
selvklæbende butylmembran til forsegling af
gennemføringer i et diffusionsåben undertag.
Membranen kan også benyttes til forsegling af
vindspærre på nederste del af et vindue i en væg
konstruktion. Isola FlexWrap består af modificeret
butyl klæber og komprimeret Tyvek® dug.
Isola FlexWrap er dimensionsstabil over for fugt,
varme og kulde og har en ekstrem høj klæbeevne
til alle typer fleksibel undertag og vindspærre etc.
Membranen er vand og diffusionstæt og har gode
ældningseneskaber.
Dimension: 230 mm x 5,5 m
Antal pr. æske: 1 rulle

28 ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM

Fleksibel og formbar
Selvklæbende
Stærk og robust
Stærk ældringsbestandig

Forsegling af gennemføringer
Ved porøse underlag som mur og puds
bør underlaget forsegles med Isola Tape
Primer (se side 24).
Isola FlexWrap anvendes altid ved gennemføringer på diffusionsåbne undertage som
sikre en komplet forsegling.
NB. Ved ovenlysvindue skal producentens
anvisninger altid følges.
Isola FlexWrap kan med fordel også
anvendes i bunden af et vindue på en
facadevæg sammen med en vindspærre.

UDVENDIG TÆTNING UNDERTAG

Monteringsprincipper
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Isola Butylbånd
OUTDOOR

Isola Butylbånd er et meget let komprimer
bart butylbånd til montering mellem undertaget
og klemlisten. Isola Butylbånd anvendes også i
tagfoden mellem fodblik og undertaget.
Isola Butylbånd består af modificeret butylklæber.
Isola Butylbånd er dimensionsstabil over for fugt,
varme og kulde og har en ekstrem høj klæbeevne
til de fleste typer underlag som træ, metal,
diffusionsåbne undertag og vindspærre etc.
Butylbåndet giver en god sikker og varig tæthed
og har en god ældningsbestandighed.
Dimension: 30 mm x 15 m og 50 mm x 15 m
Antal pr. æske: 5 ruller
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Let komprimer bart
Selvklæbende
Sikker tæthed
Stærk ældningsbestandig

Forsegling af undertag
Isola Butylbånd monteres i mellem
undertagets overlæg og på klemlisten
for at opnå et vandtæt undertag under
20 graders taghældning.
Butylbånd kan med fordel også anvendes
ved tagfoden, klæb butylbåndet på tagfoden og fjern efterfølgende beskyttelsespapiret.
Stryg fortløbende med hånden så
undertaget klæber til tagfoden.

UDVENDIG TÆTNING UNDERTAG

Monteringsprincipper

Isola Butylbånd
Butylbånd anvendes til forsegling af
fleksibel, diffusionsåbne undertag til
andre materialer og bygningsdele som
metal, træ og beton.
Armeret med dobbeltsidig klæbning.
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Isola Butyl Fugemasse
OUTDOOR

Isola Butyl Fugemasse er en ikke hærdende
fugemasse der anvendes til tætning i diverse
konstruktioner. Isola Butyl Fugemasse anvendes
også i tagfoden mellem fodblik og undertaget.
Isola Butyl Fugemasse består af specialgummi
tilsat mineralsk fyldstof og polymerer.
Isola Butyl Fugemasse er ældningsbestandig og
modstandsdygtig over for UV. Anvendes på tør og
rene overflader. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Fugemassen har en ekstrem høj
klæbeevne til de fleste typer underlag som træ,
metal, diffusionsåbne undertag og vindspærre etc.
Butyl Fugemasse giver en god sikker og varig tæthed.
Pakkes: Patron á 310 ml / Pose á 570 ml
Antal pr. æske: 12 stk.

32 ISOLA TAPE- OG KLÆBESYSTEM

Ekstrem klæbeevne
Elastisk og selvklæbende
Ingen farlig stoffer
Stærk ældningsbestandig

Forsegling af undertag
Isola Butyl Fugemasse monteres i mellem
undertagets overlæg og på klemlisten
for at opnå et vandtæt undertag under
20 graders taghældning.
Butyl Fugemasse kan med fordel også
anvendes ved tagfoden, klæb butyl
fugemassen på tagfoden og stryg
fortløbende med hånden så undertaget
klæber til tagfoden.

UDVENDIG TÆTNING UNDERTAG

Monteringsprincipper

Isola Butyl Fugemasse
Butyl Fugemasse anvendes til forsegling
af fleksibel, diffusionsåbne undertag til
andre materialer og bygningsdele som
metal, træ og beton.
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Isola Tape- og

Produkt			
Træ
Hårde træ- Porøse træ				
fiberplader fiberplader
						

Gips
baseret
plader

Isola Dampspærre Tape PE 50											

Isola Dampspærre Tape Flex 50										

Isola Dampspærre Tape Twin							

Isola Dampspærre Tape Mur							

Isola Folielim Mur							
Isola Vindspærre Tape S60				

						

1)

Isola Vindspærre Tape Twin											
Isola Vindspærre Tape UV 75				

1)

			

Isola Undertags Tape				

1)

Isola FlexWrap				

1)

						

			

Isola Butylbånd											

Isola Butyl Fugemasse							
Indvendig
Udvendig
1)

Porøse underlag må primes med Isola Tape Primer.
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Klæbesystem

Cement
baseret
plader

Beton
Metal
Vindspærre
mur
m/Tyvek dug
puds		

Undertag/
vindspærre
m/filtdug

PE/Byggefolier

											

										

							

					

							

1)

					

							

1)

				

						

											

			

				

						

			

1)

				

											

							

1)
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Isola Tape- og Klæbesystem
Sikre løsninger!

Isola as

Tørre og sunde huse

Vesterballevej 5,
7000 Fredericia
Tel: 70 20 80 52
E-mail: isola@isola-platon.dk
www.isola-platon.dk

