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Isola Tape- og Klebesystem  
Isola Tape- og Klebesystem er et komplett 
produktprogram som gjør det enkelt og 
sikkert å bygge lufttette og energieffektive 
konstruksjoner. Produktene er utviklet for å 
tilslutte, tette og forsegle ulike materialer  
og komponenter i bygningskroppen slik at 
det oppnås et varig tett bygg. 

Effektiv energisparing
Lufttette konstruksjoner er avgjørende for å 
unngå varmetap og oppnå energi-effektive 
bygg. Tette konstruksjoner er også en forut-
setning for at moderne balansert ventilasjon 
med høy varmegjenvinningsgrad kan fungere 
som forutsatt. I forhold til andre tiltak som 
settes inn for å spare energi i et bygg er god 
tetthet et av de aller mest effektive. Tape- og 
klebeprodukter er i denne forbindelse viktige 
støtteprodukter til både dampsperrer, vind-
sperrer og diffusjonsåpne undertak. 

Viktig fuktbeskyttelse
Lufttette konstruksjoner er også en forut-
setning for å beskytte konstruksjonene mot 
fukt. En lufttett dampsperre hindrer at varm  
inneluft kan trenge inn og kondensere  
i konstruksjonen. 

Generelt om lufttette konstruksjoner

En god og tett vindsperre beskytter konstruk-
sjonen mot regn og nedbør både i bygge- 
perioden og etter at bygget er tatt i bruk. 
Isola Tape- og Klebesystem gjør det enkelt 
og sikkert å bygge tett på begge sider av 
konstruksjonen!
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n50: 4 – 1,5     Dvegg: 200 – 250 mm

BRA = 120m2, moderat skjerming, mer enn én utsatt  
fasade. Temp ute 5,6°C. Balansert ventilasjon.

Den røde søylen viser hva det er mulig å spare ved 
å redusere lekkasjetallet fra 4 luftvekslinger til 1,5 
luftvekslinger pr. time for en bolig på 120 m2.

Den grønne søylen viser besparelse ved alternativt 
ikke å redusere lekkasjetallet, men heller øke 
isolasjonsmengden fra 200 til 250 mm i veggene. 

Betydning av lufttetthet for redusert energiforbruk.  

(Kilde: SINTEF Byggforsk) 
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Komplett program for alle   underlag og konstruksjoner

ISOLA DAMPSPERRE TAPE PE 60, PE 45
Tape til omleggskjøter i PE-/ byggfolier og forsegling av 
skjøter i trefiberplater. Avrivbar for hånd.
PE 45 er en spesialversjon til forsegling av vindusfuger 
og elementskjøter.

ISOLA DAMPSPERRE TAPE MUR
Dobbeltsidig tape/fugestreng til montering av  
PE-/byggfolier mot tegl, betong, tette sparkel- 
masser og pusset murverk. 

ISOLA DAMPSPERRE TAPE TWIN
Dobbeltsidig tape til montering av PE-/byggfolier  
på taksperrer, bindingsverk og stålkassett vegger. 

ISOLA DAMPSPERRE TAPE FLEX 60, 30/30, 100
Tape til detaljer, gjennomføringer og tilslutninger 
til vindu- og døråpninger etc. Avrivbar for hånd.
Flex 30/30 har delt avrivbart beskyttelsespapir.

ISOLA FOLIELIM MUR
Elastisk folielim til montering av PE-/byggfolier  
mot ulike byggkonstruksjoner av stål, betong, tegl  
og pusset murverk. Ingen skadelige løsemidler.
Patron og pose. 

I N D O O R
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Komplett program for alle   underlag og konstruksjoner

ISOLA VINDSPERRE TAPE FLEX 60, 20/40, 100
Tape til detaljer, gjennomføringer, omleggskjøter 
og tilslutninger til vindu- og døråpninger etc. 
Kan også benyttes til plateskjøter.
Avrivbar for hånd. Flex 20/40 har delt avrivbart 
beskyttelsespapir.

ISOLA TYVEK VINDSPERRE TAPE UV
UV-bestandig tape til omleggskjøter, detaljer og  
tilslutninger i UV-bestandige, fleksible vindsperrer. 
Også for plateskjøter.

ISOLA TAPE PRIMER
Primer til forsegling av porøse underlag som pusset murverk,  
tegl, betong, porøse trefiberplater etc. før taping.  
Acrylat-polymerdispersjon. Ingen skadelige løsemidler.

ISOLA TYVEK VINDSPERRE TAPE TWIN
Dobbeltsidig tape til omleggskjøter i fleksible vindsperrer og 
for montering av fleksible vindsperrer mot stål og tre etc.

ISOLA TYVEK VINDSPERRE TAPE S 60, S 75, S 100
Tape til omleggskjøter, detaljer og tilslutninger   
i fleksible vindsperrer. Også for plateskjøter.   
Avrivbar for hånd. Tyvek® vindsperre duk.

O U T D O O R
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ISOLA BUTYLBÅND
Butylbånd for tilslutning og forsegling av fleksible, 
diffusjonsåpne undertak til andre materialer og  
bygningsdeler som metall, tre og betong.  
Armert med dobbeltsidig klebing. 
Kan også benyttes som sløyfebånd.

ISOLA SLØYFEBÅND
Butylband til montering mellom diffusjonsåpent 
undertak og sløyfer. Danner pakning og gir god 
tetthet rundt stiftefestene. Båndet er mykt, 
elastisk og med dobbeltsidig klebing.

ISOLA UNDERTAK TAPE
Tape til detaljer, tilslutninger og omlegg i diffusjonsåpne 
undertak på rull - og forsegling av skjøter i undertaks-
plater. 
NB: Anbefales også til vindsperrer med overflate av  
fiberduk. (Tre-sjikts vindsperrer.)

ISOLA FLEXWRAP
Butylmembran for tilslutning og forsegling av  
fleksible diffusjonsåpne undertak til pipe- og  
rørgjennomføringer. For-komprimert, fleksibel  
og selvklebende.
NB! Anbefales også som membran under sålbenk-
beslag når vinduet er trukket inn i konstruksjonen.

Kvalitet og sikkerhet

Isola Tape- og Klebesystem
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Isola Tape- og Klebesystem er utviklet for å  
bidra til å løse både dagens og fremtidens  
krav til forsegling og tetting av bygnings- 
kroppen. Hovedproduktene i produkt-
programmet er testet på nøytrale forsknings-
institusjoner og har gjennom disse testene full 
dokumentasjon på egenskaper, bruksområder 
og heftfasthet til ulike materialer.

Isola Vindsperre Tape var første tape på det 
norske markedet med en SINTEF Byggforsk  
Teknisk Godkjenning. Denne dokumenterer  
egnethet for bruk i forhold til norsk bygge-
skikk og norske klimaforhold. Tilsvarende test-
ing er gjennomført for Isola Dampsperre Tape 
på Statens Provningsanstalt i Borås i Sverige 
hvor egenskaper og bruk dokumenteres  
gjennom en P-merking.

Isola har via forskningsprogrammer og  
forskningsprosjekter i samarbeid med SINTEF 
og NTNU god erfaring med bruk av tape  
og klebeprodukter til forsegling av vind-  
og dampsperrer. Høyt fokus på kvalitet og 
løsninger tilpasset norske forhold har vært 
avgjørende for gode resultater. Produktene  
i Isola Tape- og Klebesystem inneholder ikke 
giftstoffer eller skadelige løsemidler.

Dokumentasjon 
Dokumentasjon for produkter i Isola Tape- og 
Klebesystem kan lastes ned fra våre hjemme-
sider eller hentes på hjemmesidene til SINTEF 
Byggforsk eller Statens Provningsanstalt/Sitac.

www.isola.no

SC2128-12

TG 20493

Kvalitet og sikkerhet

Isola Tape- og Klebesystem
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Isola Dampsperre Tape PE 60 er en svært 
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape  
til forsegling av omleggskjøter i luft- og damp- 
sperrer. Tapen består av modifisert akryl klebe-
masse og PE behandlet, vannavvisende papir. 

Isola Dampsperre Tape er dimensjonsstabil 
både ovenfor varme og kulde og har eks-
tremt høy klebeevne til alle typer PE-folier. 
Tapen benyttes både til omlegg og ved 
tverrskjøt og er lett avrivbar for hånd.

Dimensjon: 60 mm x 40 m

Antall pr. eske: 10 ruller

Nobb nr. 43382621

  Sterk og stabil

  Ekstrem klebeevne

 Avrivbar for hånd

 Aldringsbestandig 

Innvendig lufttetting

Forsegling av omlegg  i luft- og dampsperrer

I N D O O R

PE
60 ISOLA DAMPSPERRE TAPE

8

TG 20493



A, Forsegling av omleggskjøt
Horisontal 
Sjekk at dampsperrefolien er montert  
stramt og at omlegget ligger slett uten 
folder. Rull ut en liten lengde av damp-
sperretapen og fjern beskyttelsespapiret.  
Heft fast enden av tapen over omlegget  
og rett inn slik at bredden på tapen for- 
deler seg omtrent likt over omleggskjøten.  
Rull ut mer tape og kleb langsetter 
omlegget. Stryk fortløpende over tapen 
slik at den kleber uten folder eller luft-
lommer.

Vertikal 
Monteres tilsvarende horisontal forsegling. 
Oppstår det folder som gir luftlommer  
må også disse tapes over slik at det 
oppnås en fullstendig lufttetting.  
Tapen er avrivbar for hånd – det er 
dermed enkelt å lage mindre biter som 
kan tilpasses dersom dette skulle være 
nødvendig.

B, Forsegling av plateskjøt
Skal det benyttes OSB plater eller andre 
harde trefiberplater som innvendig luft- 
og dampsperre kan Isola Dampsperre 
Tape PE 60 benyttes for å oppnå lufttette 
plateskjøter.

Tapen monteres slik at bredden fordeler 
seg omtrent likt over platene på hver side 
av skjøten. Stryk fortløpende over tapen 
etter hvert som den monteres slik at den 
kleber uten folder eller luftlommer. For 
ekstra sikkerhet og umiddelbart godt feste 
til underlaget kan det gjerne benyttes en 
gumminal eller valse til å presse tapen 
mot platene.

Innvendig lufttetting

Forsegling av omlegg  i luft- og dampsperrer

Monteringsprinsipper
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Isola Dampsperre Tape PE 45 er en  
spesialversjon av Isola Dampsperre Tape PE 60 
beregnet til forsegling av vindusfuger ved at 
tapen tilsluttes i bakkant av vindusforingen. 
Tapen består av modifisert akryl klebemasse 
og et vannavvisende spesialpapir.

Isola Dampsperre Tape PE 45 er svært klebe-
sterk og aldringsbestandig og er dimensjons-
stabil både ovenfor varme og kulde. Tapen 
har høy klebeevne til alle typer PE-folier, tre-
verk etc. og er avrivbar for hånd.

Dimensjon: 45mm x 25m

Antall pr. eske: 14 ruller

Nobb nr. 51521502

  Til vindusfuger

  Sterk og stabil

 Ekstrem klebeevne

 Aldringsbestandig 

Innvendig lufttetting

Forsegling av innvendige vindusfuger

I N D O O R

PE
45 ISOLA DAMPSPERRE TAPE

TG 20493
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A, Forsegling av vindu og dørfuger

Isola Dampsperre Tape PE 45 er utviklet til 
forsegling av vindusfuger når tapen skal 
tilsluttes i bakkant av vindusforingen. På 
grunn av tapens smale bredde kan det 
benyttes tilsvarende smalt listverk.

Vindusfugen forsegles med PE 45 etter at 
vindusforingene er montert og fugen er 
isolert. Rull ut litt tape og fjern beskyttelses-
papiret. Kleb så fast tapen i et av hjørnene 
ved bunnkarmen slik at fugen forsegles ved 
at tapen klebes fast både til bakkant av 
vindusforingen og til dampsperre/innvendig 
kledning. 

Trekk ut en passende lengde tape og forsegl 
vindusfugen langs hele bunnkarmen. Gjør 
tilsvarende for hver sidekarm og forsegl 
tilslutt fugen ved toppkarmen tilsvarende. 
Stryk godt over tapen slik at den sitter godt 
og er uten luftbobler eller folder. For eks-
tra sikkerhet og godt feste kan det gjerne 
benyttes en gumminal eller valse til å presse 
tapen mot anleggsflatene.

Oppstår det folder som gir luftlommer  
må også disse tapes over slik at det oppnås 
en fullstendig lufttetting. 

 
Tapen er avrivbar for hånd – det er dermed 
enkelt å lage mindre biter som kan tilpasses 
dersom dette skulle være nødvendig.

Innvendig lufttetting

Forsegling av innvendige vindusfuger

Monteringsprinsipper
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Isola Dampsperre Tape FLEX 60 er en svært 
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape til 
forsegling av detaljer og tilslutninger i luft- og 
dampsperrer. Tapen består av modifisert akryl 
klebemasse, armering og fleksibel polyetylen 
film. Tapen har delt avrivbart beskyttelsespapir. 

Isola Dampsperre Tape Flex 60 er elastisk og form-
bar og har ekstremt høy klebeevne til alle typer 
PE-folier, tre, metall, harde plastmaterialer, etc.  
Tapen er lett å tilpasse og er avrivbar for hånd.

Isola Dampsperre Tape FLEX 30/30 er 
samme tape som Flex 60 men har delt avrivbart 
beskyttelsespapir.

Dimensjon: 60 mm x 25 m
Antall pr. eske: 10 ruller
Nobb nr. 43022344 / 48777797

  Elastisk og formbar

 Ekstrem klebeevne

  Avrivbar for hånd 

  Aldringsbestandig 

SC2128-12

Forsegling av detaljer og tilslutninger i luft- og dampsperrer

ISOLA DAMPSPERRE TAPE
I N D O O R

FLEX
60

Innvendig lufttetting
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A, Forsegling – mønebjelke Nybygg 
Ved nybygg legges det en remse av damp-
sperre over mønebjelken før taksperrene 
monteres. Denne benyttes til å tilslutte og 
forsegle dampsperren i skråtaket. Legg rem-
sen i omlegg over dampsperren og benytt 
Isola Dampsperre Tape Flex 60/30/30 (alt. 
PE 60) til forsegling av omlegget langsetter 
bjelken. 

B, Rehabilitering 
Ved rehabilitering av eksisterende bygg hvor 
det ikke er lagt remse over mønebjelken 
tilsluttes og forsegles dampsperren direkte 
mot bjelken. Monter først Isola Dampsperre 
Tape Twin øverst langsetter bjelken. Tilslutt 
dampsperren og forsegl så omlegget med  
Isola Dampsperre Tape Flex 60/30/30. 

C, Forsegling rundt bjelke
Mål opp bredden på bjelken og kutt av en 
lengde Isola Dampsperre Tape Flex 60/30/30 
med ca 30 mm overlengde. Fjern beskyt-
telsespapiret på den delen som skal klebes til 
dampsperren på veggen. Monter tapen slik 
at den blir liggende langsetter – helt opptil 
bjelken. Fjern så det andre beskyttelsespa-
piret og kleb fast til underkant av bjelken. 
Splitt ved overlengden og kleb mot henholdsvis 
sidekant av bjelken og dampsperren på veg-
gen. Monter deretter tilsvarende for de to 
sidekantene.

Isola Rørmansjett 

For forsegling av runde gjennomføringer  
i sperresjiktene anbefales  
det å benytte Isola  
Rørmansjett med  
selvklebende krave.  
Se www.isola.no

Forsegling av detaljer og tilslutninger i luft- og dampsperrer

Monteringsprinsipper

Innvendig lufttetting
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Isola Dampsperre Tape FLEX 100 er en svært 
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape til  
forsegling av luft- og dampsperrer i overgangen 
fra vegg til gulv, vegg til himling etc.  
Tapen består av modifisert akryl klebemasse, 
armering og fleksibel polyetylen film og har 
delt avrivbart beskyttelsespapir.

Isola Dampsperre Tape Flex 100 er elastisk og 
formbar - og har ekstremt høy klebeevne til 
alle typer PE-folier, tre, metaller, harde plast-
materialer etc. Tapen er lett å tilpasse og er 
avrivbar for hånd.

Dimensjon: 100 mm x 25 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr. 43382636

  Elastisk og formbar

 Ekstrem klebeevne

  Delt beskyttelsespapir 

  Aldringsbestandig 

SC2128-12

Forsegling av overganger mellom ulike konstruksjoner

ISOLA DAMPSPERRE TAPE

Innvendig lufttetting

I N D O O R

FLEX
100

14
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C, Forsegling av overgang
Vegg til gulv 
Sjekk at dampsperren ligger jevnt og slett 
langsetter veggen og er avsluttet i kant med 
gulvet. Rull ut litt tape og fjern beskyttelses-
papiret på den delen av tapen som skal 
klebes mot gulvet. Kleb fast tapen langsetter 
gulvet helt inn til veggen. Stryk fortløpende 
over tapen slik at den kleber jevnt og uten 
folder. Fjern så det andre beskyttelsespapiret 
og kleb tapen mot dampsperren på veggen 
slik at tapen følger underlaget og danner en 
rett vinkel.

A, Forsegling av hjørner
Skal det benyttes harde trefiberplater som 
innvendig luft- og dampsperre kan Isola 
Dampsperre Tape FLEX 100 benyttes for å 
oppnå lufttette skjøter i hjørnene. 

Rull ut litt tape og fjern beskyttelsespapiret 
på den ene delen av tapen. Kleb så fast 
tapen langsetter hjørne på en av platene. 
Stryk fortløpende over tapen slik at den 
kleber jevnt og uten folder. Fjern det andre 
beskyttelsespapiret og kleb tapen langsetter 
platen på motsatt side av hjørne. For ekstra 
sikkerhet og godt feste til underlaget kan 
det gjerne benyttes en gumminal eller valse  
til å presse tapen mot platene.

B, Tilslutning til vindu og dør
Isola Dampsperre Tape Flex 100  
(alternativt Flex 60) kan benyttes til for-
segling av dampsperre til vindu eller dør. 
Dampsperren kan enten forsegles til  
vindusåpningen eller til karm/foring. Ved 
forsegling til vindusåpningen bør fugen også 
tapes etter at denne er isolert. 

Forsegling av overganger mellom ulike konstruksjoner

Monteringsprinsipper

Innvendig lufttetting

1514



Isola Dampsperre Tape TWIN er en klebesterk  
og aldringsbestandig dobbeltsidig tape til mon-
tering av luft- og dampsperrer til harde og tette 
materialer som stål, metaller, treverk etc. Tapen 
består av modifisert akrylpolymer klebemasse  
med avrivbart beskyttelsespapir på oversiden.

Isola Dampsperre Tape Twin har et svært tykt 
klebesjikt og ekstremt høy klebeevne til de fleste  
typer PE-/byggfolier. Tapen gir umiddelbar kle-
bing og forenkler montering av luft- og damp-
sperre i tak- og veggkonstruksjoner.

Dimensjon: 19 mm x 50 m

Antall pr. eske: 32 ruller

Nobb nr. 48028865

  Dobbeltsidig klebing

 Tykt klebesjikt

  Ekstrem klebeevne 

  Aldringsbestandig 

Montering av luft- og dampsperrer mot metall og treverk

ISOLA DAMPSPERRE TAPE

Innvendig lufttetting

I N D O O R

TWIN

16



B, Dampsperre til treverk
Innvendige taksperrer 
Rull ut litt tape og fjern beskyttelsespapiret 
på en av sidene. Monter tapen øverst på 
taksperren øverst ved møne/hanebjelke. Rett 
inn og kleb fortløpende nedover sperren 
til tapen møter knevegg/ toppsvill i vegg. 
Gjør tilsvarende på de øvrige sperrene. Fjern 
så det andre beskyttelsespapiret og kleb  
dampsperren fast øverst ved møne/hanebjel-
ke. Rett inn, stram opp og kleb deretter 
dampsperren fast til alle sperrene.

Innvendig bindingsverk 
Monter tilsvarende som for innvendige tak-
sperrer. Start øverst ved toppsvill og avslutt 
nederst på bunnsvill.

A, Dampsperre til metall
Stålkassett vegger 
Rull ut litt tape og start monteringen 
øverst på stålstenderen. Rett inn og kleb 
fortløpende ned til bunnsvill.   
Gjør tilsvarende på de øvrige stenderne  
og langs topp og bunnsvill. Fjern beskyttelses-
papiret og kleb dampsperren fast øverst på 
stenderne langs toppsvill. Rett inn og stram 
opp. Kleb deretter dampsperren godt fast  
til stålkassettveggen.

Montering av luft- og dampsperrer mot metall og treverk

Monteringsprinsipper

Innvendig lufttetting

1716



  Dobbeltsidig klebing

 Tykt klebesjikt

  Montering ned til -10 °C 

  Aldringsbestandig 

Isola Dampsperre Tape MUR er en klebesterk  
og aldringsbestandig dobbeltsidig tape til for-
segling av luft- og dampsperrer til betong, tegl, 
pusset murverk etc. Tapen består av modifisert 
akrylpolymer klebemasse med avrivbart beskyt-
telsespapir på oversiden.

Isola Dampsperre Tape Mur har et svært tykt 
klebesjikt med høy klebeevne til alle typer 
PE-folier. Tapen kleber godt til de fleste sement-
baserte underlag og forenkler montering og 
forsegling av luft- og dampsperre til betong-
konstruksjoner.

Dimensjon: 25 mm x 10 m

Antall pr. eske: 5 ruller

Nobb nr. 48028892

Forsegling av luft- og dampsperrer mot betong, tegl og mur

ISOLA DAMPSPERRE TAPE

Innvendig lufttetting

I N D O O R

MUR

18



B, Dampsperre til betong
Fra bindingsverk 
Start øverst ved himling i hjørne hvor bind-
ingsverket møter betongveggen.  
Brett dampsperren vekk fra betongen.  
Rull ut en liten lengde tape og kleb fast 
enden av tapen til betongunderlaget.  
Rett inn og kleb tapen langsetter, og  
helt inntil hjørne. Fjern beskyttelses-papiret. 
Brett dampsperren helt inn i hjørne og kleb 
godt fast til tapen.  
Stryk over fortløpende med hånden  
slik at dampsperren blir liggende jevnt  
og slett uten folder.

A, Dampsperre til pusset mur
Fra nedfelt himling 
Heng opp dampsperren vekk fra den 
pussede murveggen. Ved sterkt sugende og 
porøse underlag forsegles det først med Isola 
Tape Primer. Se side 38. 
Start med tape i et hjørne av himlingen. 
Rull ut en liten lengde tape og kleb fast til 
pussen. Rett inn og kleb tapen fast langs-
etter den pussede veggen helt opp mot 
himlingen. Fjern beskyttelsespapiret. Brett 
dampsperren ned og kleb fast til tapen slik 
at den følger underlaget fra himling til vegg. 
Klem godt slik at dampsperren blir slett uten 
folder.

Forsegling av luft- og dampsperrer mot betong, tegl og mur

Monteringsprinsipper

Innvendig lufttetting

1918



  Ekstrem klebeevne

 Elastisk og selvklebende

  Ingen farlige stoffer 

  Aldringsbestandig 

Isola Folielim MUR er en en-komponent,  
elastisk klebemasse til forsegling av luft-  
og dampsperrer til betong, pusset murverk,  
metaller etc. Folielimet består av modifisert  
polymerdispersjon og inneholder ingen farlige  
giftstoffer eller skadelige løsemidler. 

Isola Folielim Mur har høy klebeevne til alle  
typer PE-folier og kan klebes både som  
”våt metode” eller ”tørr metode”.  
Folielimet er ekstremt aldringsbestandig og 
opprettholder elastisitet og heftegenskaper  
over tid. 

Forpakning: Patron á 310 ml / Pose á 600 ml
Antall pr. eske: 12 stk.

Nobb nr. 48028918 / 48028941

Forsegling av luft- og dampsperrer mot betong og metall

ISOLA FOLIELIM

Innvendig lufttetting

I N D O O R

MUR

20



A, Dampsperre til betong
Fra bindingsverk 
Start øverst i hjørne hvor bindingsverket 
møter betongveggen. Brett dampsperren 
vekk fra betongen. Benytt patron eller pose 
i en fugepistol. Kutt av munnstykket og 
påfør en streng på ca. 8 mm folielim lang-
setter, og helt inntil hjørne. 

Våt metode: Brett dampsperren godt inn  
i hjørne og kleb fast til folielimet umiddel-
bart. Press over med hånden slik at damp-
sperren hefter godt til folielimet og blir 
liggende jevn uten folder. 

Tørr metode: Vent til limet er overflatetørt 
før dampsperren klebes fast.

B, Dampsperre til pusset mur
Følg samme prosedyre som dampsperre 
til betong, men benytt Isola Tape Primer til 
poretetting og forsegling av den pussede 
overflaten før folielimet påføres.

Forsegling av luft- og dampsperrer mot betong og metall

Monteringsprinsipper

Innvendig lufttetting

2120



Utvendig lufttetting - Vegg

  Diffusjonsåpen

 Ekstrem klebeevne

  Delt avrivbart    
 beskyttelsespapir 

  Aldringsbestandig 

Isola Vindsperre Tape S 60 er en svært 
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape til 
forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i 
vindsperre- produkter. Tapen kan også benyttes 
til forsegling mot vinduer og dører. Tapen består 
av modifisert akryl klebemasse og Tyvek® vind-
sperre duk.  
Tapen har delt, avrivbart beskyttelsespapir.
Isola Vindsperre Tape S 60 er dimensjonsstabil 
både ovenfor fukt, varme og kulde og har eks-
tremt høy klebeevne til Tyvek® vindsperre, gips, 
treverk, metall etc. Tapen er diffusjonsåpen og  
er avrivbar for hånd.

Dimensjon: 60 mm x 25 m

Antall pr. eske: 10 ruller

Nobb nr. 48301778

Forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperrer

ISOLA VINDSPERRE TAPE
O U T D O O R

S60

22
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Utvendig lufttetting - Vegg

Forsegling av omleggskjøt
Horisontalt 
Sjekk at vindsperrefolien er montert stramt 
og at omlegget ligger slett uten folder. 
Rull ut en liten lengde av vindsperretapen 
og fjern beskyttelsespapiret. Heft fast 
enden av tapen over omlegget og rett 
inn slik at bredden på tapen fordeler seg 
likt over omleggskjøten. Rett inn og påfør 
tape over hele lengden av omlegget. Stryk 
fortløpende over tapen slik at den kleber 
uten folder eller luftlommer. 

Vertikalt 
Monteres tilsvarende horisontal forsegling. 
Oppstår det folder som gir luftlommer må 
også disse tapes over slik at det oppnås en 
fullstendig lufttetting. Tapen er avrivbar for 
hånd – det er dermed enkelt å lage mindre 
biter som kan tilpasses dersom dette skulle 
være nødvendig.

Tilslutning til vindu og dør
Dersom utsiden av vinduet eller døren er 
montert i samme plan som utlektingen 
eller kledningen kan Isola Vindsperre Tape 
S 60 (alternativt 100 bredde) benyttes 
til forsegling av vindusfugene. Start ved 
bunnkarm. Kutt opp en lengde tape på 
ca 40 mm lengre enn vindusåpningen og 
fjern beskyttelsespapiret på den delen som 
skal klebes mot vindsperren. Monter tapen 
langsetter- helt opp mot bunnkarmen. Fjern 
så det andre beskyttelsespapiret og kleb 
denne rett og jevnt mot bunnkarmen. Splitt 
tapen i hjørnene og kleb mot henholdsvis 
sidekarm og vindsperren på veggen. (Unngå 
nullpunkt). Kutt opp lengder for sidekan-
tene og monter tilsvarende. Avslutt på 
samme måte i overkant av vinduet og for-
segl tilslutt hjørnene med en tilpasset lapp.

Forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperrer

Monteringsprinsipper

2322



  Diffusjonsåpen

 Ekstrem klebeevne

  Avrivbar for hånd 

  Aldringsbestandig 

Isola Vindsperre Tape S 75 er en svært 
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape til 
forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i 
vindsperre produkter. Tapen kan også benyttes 
til forsegling av plateskjøter i gips- og porøse 
trefiberplater.  
Isola Vindsperre Tape består av modifisert akryl 
klebemasse og Tyvek® vindsperre duk. 

Isola Vindsperre Tape S 75 er dimensjonsstabil 
både ovenfor fukt, varme og kulde og har eks-
tremt høy klebeevne til Tyvek® vindsperre, gips 
og trefiberplater etc. Tapen er diffusjonsåpen og 
benyttes både til omlegg og ved tverrskjøt.  
Tapen er avrivbar for hånd.

Dimensjon: 75 mm x 25 m

Antall pr. eske: 8 ruller

Nobb nr. 48144002

Forsegling av omlegg, plateskjøter og detaljer i vindsperrer

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

S75

2524

TG 20493
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A, Tilslutning til undertak
Sjekk at vindsperrefolien er montert stramt 
og at undertaket ligger slett og uten folder i 
omlegget. Rull ut en liten lengde av vindsper-
retapen og fjern beskyttelsespapiret. Heft fast 
enden av tapen over omlegget og rett inn slik 
at bredden på tapen fordeler seg omtrent likt 
over undertaket og vindsperren. Rett inn og 
kleb over hele lengden av omlegget. Stryk 
fortløpende over tapen slik at den kleber 
uten folder eller luftlommer.

B, Tilslutning til vindu og dør
Dersom utsiden av vinduet eller døren 
er montert i samme plan som vindsperre 
på vegg kan Isola Vindsperre Tape S 75 
benyttes til forsegling av vindusfugene. 
Monter en remse av Isola FlexWrap butyl-
membran under bunnkarmen (bak sporet 
for sålbenkbeslaget) før vinduet settes inn. 
Tilslutt og forsegl denne til vindsperren på 
vegg under vinduet. Monter deretter tape 
ved hver sidekant av vinduet slik at vind-
sperren på vegg tilsluttes og forsegles mot 
vinduskarmen. Avslutt tilsvarende langs 
overkant av vinduet. 

Forsegling av omlegg, plateskjøter og detaljer i vindsperrer

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

25



  Diffusjonsåpen

 Delt beskyttelsespapir

  Avrivbar for hånd 

  Aldringsbestandig 

Isola Vindsperre Tape S 100 er en svært klebe-
sterk og aldringsbestandig spesialtape til forseg-
ling av overganger mellom fleksible vindsperre-
produkter og andre bygningsdeler. Tapen kan 
også benyttes til tilslutning og forsegling av vind-
sperrer til vindu og døråpninger. Isola Vindsperre 
Tape består av modifisert akryl klebemasse og 
Tyvek® vindsperre duk. Tapen har delt avrivbart 
beskyttelsespapir.

Isola Vindsperre Tape S 100 er dimensjonsstabil  
både ovenfor fukt, varme og kulde og har  
ekstremt høy klebeevne til Tyvek® vindsperre,  
gips og trefiberplater etc. Vindsperretapen er  
diffusjonsåpen og avrivbar for hånd.

Dimensjon: 100 mm x 25 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr. 48303080

Forsegling av overganger og detaljer til andre bygningsdeler

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

S100

2726

TG 20493



Forsegling rundt bjelke
Mål opp bredden på bjelken og kutt av  
en lengde Isola Vindsperre Tape S 100 med 
ca 50 mm overlengde. Fjern beskyttelses-
papiret på den delen som skal klebes til 
vindsperren på veggen. Monter tapen slik 
at den blir liggende langsetter – helt opptil 
bjelken. Fjern så det andre beskyttelses-
papiret og kleb fast til underkant av bjelken. 
Splitt ved overlengden og kleb mot henholds-
vis sidekant av bjelken og vindsperren på 
veggen. Monter deretter tilsvarende for de 
to sidekantene. 

Forsegling av plateskjøt
Dersom det skal benyttes gipsplater eller 
porøse trefiberplater som utvendig vind-
sperre kan Isola Vindsperre Tape benyttes for 
å oppnå lufttette plateskjøter.  
NB: Porøse trefiberplater bør primes med 
Isola Tape Primer før klebing med Isola 
Vindsperre Tape. Se side 38.

Vindsperretapen monteres slik at bredden 
fordeler seg omtrent likt over platene på 
hver side av skjøten. Stryk fortløpende over 
tapen etter hvert som den monteres slik  
at den kleber uten folder eller luftlommer.  
For ekstra sikkerhet og umiddelbart godt 
feste til porøse trefiberplater kan det 
gjerne benyttes en gumminal eller valse  
til å presse tapen mot platene. 

Forsegling av overganger og detaljer til andre bygningsdeler

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

27



  Sterk og fleksibel

 Ekstrem klebeevne

  For lave temperaturer 

  Avrivbar for hånd 

 Aldringsbestandig

Isola Vindsperre Tape FLEX 60 er en fleksibel, 
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape. Tapen 
kan benyttes til forsegling av overganger og 
tilslutninger mellom fleksible vindsperreprodukter 
og andre bygningsdeler. Tapen kan også benyttes 
til forsegling av skjøter i gips- og porøse trefiber-
plater. Tapen består av en fleksibel, armert bærer 
av spesialfolie og modifisert akrylkleber.

Isola Vindsperre Tape FLEX 60 er bestandig oven-
for fukt og har svært gode klebeegenskaper også 
ved lave temperaturer. Tapen har lav vanndamp-
motstand og er avrivbar for hånd.

Dimensjon: 60 mm x 25 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr. 50493425

Forsegling av detaljer, omlegg og plateskjøter

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

FLEX
60

2928

TG 20493



Forsegling mot bjelke
Mål opp bredden på bjelken og kutt av  
en lengde Isola Vindsperre Tape Flex 60 med 
ca 50 mm overlengde. Fjern beskyttelses-
papiret på den delen som skal klebes til 
vindsperren på veggen. Monter tapen slik 
at den blir liggende langsetter – helt opptil 
bjelken. Fjern så det andre beskyttelses-
papiret og kleb fast til underkant av bjelken. 
Splitt ved overlengden og kleb mot hen-
holdsvis sidekant av bjelken og vindsperren 
på veggen. Monter deretter tilsvarende for 
de to sidekantene. 

Forsegling av plateskjøt
Dersom det skal benyttes gipsplater eller 
porøse trefiberplater som utvendig vind-
sperre kan Isola Vindsperre Tape benyttes for 
å oppnå lufttette plateskjøter.  
NB: Porøse trefiberplater bør primes med 
Isola Tape Primer før klebing med Isola 
Vindsperre Tape. Se side 38.

Vindsperretapen monteres slik at bredden 
fordeler seg omtrent likt over platene på 
hver side av skjøten. Stryk fortløpende over 
tapen etter hvert som den monteres slik  
at den kleber uten folder eller luftlommer.  
For ekstra sikkerhet og umiddelbart godt 
feste til porøse trefiberplater kan det 
gjerne benyttes en gumminal eller valse  
til å presse tapen mot platene. 

Forsegling av detaljer, omlegg og plateskjøter

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

29



  Sterk og fleksibel

 Ekstrem klebeevne

  For lave temperaturer 

  Avrivbar for hånd 

 Aldringsbestandig

Isola Vindsperre Tape FLEX 20/40 er en fleksi-
bel, klebesterk og aldringsbestandig spesialtape. 
Tapen kan benyttes til forsegling av overganger og 
tilslutninger mellom fleksible vindsperreprodukter 
og andre bygningsdeler. Tapen kan også benyttes 
til forsegling av skjøter i gips- og porøse trefiber-
plater. Tapen består av en fleksibel, armert bærer 
av spesialfolie og modifisert akrylkleber.

Isola Vindsperre Tape FLEX 20/40 er bestandig 
ovenfor fukt og har svært gode klebe- 
egenskaper også ved lave temperaturer. Tapen har 
lav vanndampmotstand og er avrivbar for hånd.

Dimensjon: 60 mm x 25 m

Antall pr. eske:10 ruller

Nobb nr. 51009140

Forsegling til vinduer og dører og andre detaljer

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

FLEX
20/40

3130

TG 20493



Tilslutning til vindu og dør
Dersom utsiden av vinduet eller døren er 
montert i samme plan som utlektingen 
eller kledningen kan Isola Vindsperre Tape 
Flex 20/40 benyttes til forsegling av vin-
dusfugene. Start ved bunnkarm. Kutt opp 
en lengde tape på ca 40 mm lengre enn 
vindusåpningen og fjern beskyttelsespa-
piret på den delen som skal klebes mot 
vindsperren. Monter tapen langsetter- helt 
opp mot bunnkarmen. Fjern så det andre 
beskyttelsespapiret og kleb denne rett 
og jevnt mot bunnkarmen. Splitt tapen i 
hjørnene og kleb mot henholdsvis side-
karm og vindsperren på veggen. (Unngå 
nullpunkt). Kutt opp lengder for sidekan-
tene og monter tilsvarende. Avslutt på 
samme måte i overkant av vinduet og for-
segl tilslutt hjørnene med en tilpasset lapp.

Forsegling til vinduer og dører og andre detaljer

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

31



  Sterk og fleksibel

 Ekstrem klebeevne

  For lave temperaturer 

  Avrivbar for hånd 

 Aldringsbestandig

Isola Vindsperre Tape FLEX 100 er en fleksibel,  
klebesterk og aldringsbestandig spesialtape. Tapen 
kan benyttes til forsegling av overganger og 
tilslutninger mellom fleksible vindsperreprodukter 
og andre bygningsdeler. Tapen kan også benyttes 
til forsegling av omlegg og til forsegling av skjøter 
i gips- og porøse trefiberplater. Tapen består av 
en fleksibel, armert bærer av spesialfolie og modi-
fisert akrylkleber.

Isola Vindsperre Tape FLEX 100 er bestandig oven-
for fukt og har svært gode klebeegenskaper også 
ved lave temperaturer. Tapen har lav vanndamp-
motstand og er avrivbar for hånd.

Dimensjon: 100 mm x 25 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr. 50493433

Forsegling av overganger, detaljer og plateskjøter

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

FLEX
100

3332

TG 20493



Forsegling rundt bjelke
Mål opp bredden på bjelken og kutt av  
en lengde Isola Vindsperre Tape Flex 60 med 
ca 50 mm overlengde. Fjern beskyttelses-
papiret på den delen som skal klebes til 
vindsperren på veggen. Monter tapen slik 
at den blir liggende langsetter – helt opptil 
bjelken. Fjern så det andre beskyttelses-
papiret og kleb fast til underkant av bjelken. 
Splitt ved overlengden og kleb mot hen-
holdsvis sidekant av bjelken og vindsperren 
på veggen. Monter deretter tilsvarende for 
de to sidekantene. 

Forsegling av plateskjøt
Dersom det skal benyttes gipsplater eller 
porøse trefiberplater som utvendig vind-
sperre kan Isola Vindsperre Tape benyttes for 
å oppnå lufttette plateskjøter.  
NB: Porøse trefiberplater bør primes med 
Isola Tape Primer før klebing med Isola 
Vindsperre Tape. Se side 38.

Vindsperretapen monteres slik at bredden 
fordeler seg omtrent likt over platene på 
hver side av skjøten. Stryk fortløpende over 
tapen etter hvert som den monteres slik  
at den kleber uten folder eller luftlommer.  
For ekstra sikkerhet og umiddelbart godt 
feste til porøse trefiberplater kan det 
gjerne benyttes en gumminal eller valse  
til å presse tapen mot platene. 

Forsegling av overganger, detaljer og plateskjøter

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

33



  Dobbeltsidig klebing

 Tåler høy luftfuktighet

  Ekstrem klebeevne 

  Aldringsbestandig 

Isola Vindsperre Tape TWIN er en klebesterk 
og aldringsbestandig dobbeltsidig tape til for-
segling av omlegg og for å tilslutte vindsperren 
til harde og tette underlag som stål, metaller, 
treverk etc. Tapen består av modifisert akryl 
klebemasse med avrivbart beskyttelsespapir på 
oversiden.

Isola Vindsperre Tape Twin har ekstremt høy  
klebeevne til Tyvek® vindsperre og er svært 
aldringsbestandig. Tapen kan også benyttes i 
forbindelse med reparasjoner hvor en lapp skal 
klebes fast over det skadede område på vind-
sperren.

Dimensjon: 50 mm x 25 m

Antall pr. eske: 10 ruller

Nobb nr. 24473571

Forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperrer

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

TWIN

34



A, Forsegling av omlegg
Monter først Isola Vindsperre Tape Twin på 
den underliggende vindsperren i omlegget. 
Brett vekk omlegget slik at dette ikke er i 
veien. Rull ut en lengde tape og kleb langs-
etter omlegget. Stryk fortløpende etter hvert 
som den monteres slik at tapen kleber uten  
folder eller luftlommer. Fjern deretter beskyt-
telsespapiret. Brett ned omlegget og stryk 
over slik at det kleber godt og blir liggende 
stramt og jevnt. 

B, Tilslutning til metall
Stålkassettvegger 
Skal det benyttes stålkassettvegger eller  
vindsperren skal tilsluttes en stålprofil kan 
Isola Vindsperre Tape Twin benyttes i forbin-
delse med montering og forsegling.

Monter først Isola Vindsperre Tape Twin på 
stålstenderen eller stålprofilen vindsperren  
skal forsegles til. Rull ut og kleb tapen 
langsetter stenderen eller profilen. Stryk 
fortløpende over tapen etter hvert som den 
monteres slik at den kleber uten folder eller 
luftlommer. Fjern deretter beskyttelsespapiret. 
Monter så vindsperren slik at den kleber godt 
til tapen og blir liggende jevnt og stramt.

Forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperrer

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

3534



  Diffusjonsåpen

 Beskytter mot UV

  Ekstrem klebeevne 

  Aldringsbestandig 

Isola Vindsperre Tape UV er en svært klebe-
sterk og UV-bestandig spesialtape til forsegling av 
omlegg og tilslutning til detaljer i UV-bestandige 
vindsperrer. UV-tapen kan også benyttes til 
forsegling av plateskjøter i gips- og porøse tre-
fiberplater dersom kledningen skal være med 
åpne spalter. Isola Vindsperre Tape UV består av 
modifisert akrylkleber, Tyvek® vindsperreduk og 
en beskyttende filt av polypropylen.

Isola Vindsperre Tape UV er dimensjonsstabil og 
har ekstremt høy klebeevne til de fleste typer 
fleksible vindsperrer. Tapen er diffusjonsåpen  
og har høy rivestyrke.

Dimensjon: 75 mm x 25 m 

Antall pr. eske: 8 ruller

Nobb nr. 43022333

UV-bestandig vindsperretape

Forsegling av omlegg, plateskjøter og tilslutning til detaljer

ISOLA VINDSPERRE TAPE

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R

UV

36



A, Forsegling av omleggskjøt
Horisontalt 
Sjekk at den UV-bestandige vindsperren 
er montert stramt og at omlegget ligger 
slett uten folder. Rull ut en liten lengde av 
Isola Vindsperre Tape UV og fjern beskyt-
telsespapiret. Heft fast enden av tapen over 
omlegget og rett inn slik at bredden på tapen 
fordeler seg omtrent likt over omleggskjøten. 
Rull ut mer tape og kleb langsetter omlegget. 
Stryk fortløpende over tapen slik at den kleber 
uten folder eller luftlommer.

Vertikalt  
Monteres tilsvarende horisontal forsegling. 
Oppstår det folder som gir luftlommer må også 
disse tapes over slik at det oppnås en fullsten-
dig lufttetting. Kutt til mindre biter som kan 
tilpasses dersom dette skulle være nødvendig. 

B, Forsegling av plateskjøt
Dersom det skal benyttes gipsplater eller 
porøse trefiberplater og kledning med åpne 
spalter kan Isola Vindsperre Tape UV benyttes 
for å oppnå lufttette plateskjøter. NB: Porøse 
trefiberplater bør primes med Isola Tape Primer 
før klebing med Isola Vindsperre Tape UV.

Monter vindsperretapen slik at bredden 
fordeler seg omtrent likt over platene på hver 
side av skjøten. Stryk fortløpende over tapen 
etter hvert som den monteres slik at den 
kleber uten folder eller luftlommer. For ekstra 
sikkerhet og umiddelbart godt feste kan det 
gjerne benyttes en gumminal eller valse til å 
presse tapen mot platene. 

C, Forsegling rundt bjelke
Montering av tape tilsvarende som ved Isola 
Vindsperre Tape S100.

Forsegling av omlegg, plateskjøter og tilslutning til detaljer

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

3736



  Lett å påføre

 God impregneringsevne

  For lave temperaturer   
 ned til -10 °C

  Ingen farlige stoffer

Isola Tape Primer er en en-komponent, lav-
viskøs impregneringsvæske til forseling av porøse 
underlag som betong, pusset murverk, porøse 
trefiberplater etc. før taping. Tapeprimeren 
består av en polymerdispersjon og inneholder 
ingen farlige giftstoffer eller skadelige løsemidler. 

Isola Tape Primer har høy klebe- og inntrengings-
evne og gir god forsegling av de fleste typer 
porøse underlag. Primeren tåler høy luftfuktighet 
og kan benyttes i temperaturer ned til ÷ 10 °C. 

Forpakning: Flaske á 1,0 kg

Antall pr. eske: 6 flasker

Nobb nr. 48028975

Forsegling av porøse og sugende underlag før tape monteres

ISOLA TAPE PRIMER

Utvendig lufttetting - Vegg

O U T D O O R
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A, Forsegling av underlag
Sementbaserte 
Kontroller at underlaget er rent, tørt og 
fettfritt. Fjern alt som er løst og kost eller 
støvsug om nødvendig. Benyttes Isola Tape 
Primer ved lave temperaturer må eventuelle 
rim og isdannelser fjernes slik at underlaget 
kan tørke opp.  
Rist flasken godt før primeren påføres.  
Benytt kost eller rulle og påfør primeren jevnt 
og fyldig slik at underlaget blir mettet med 
primer. Primeren skal være overflatetørr før 
det klebes med tape. 

Porøse trefiberplater  
Underlaget må være rent, tørt og uten rim 
eller isdannelser. Rist flasken godt og påfør 
primeren jevnt og fyldig over plateskjøtene slik 
at underlaget blir mettet. 

Forsegling av porøse og sugende underlag før tape monteres

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Vegg

3938



  Sterk og stabil

 Ekstrem klebeevne

  Sklisikker overflate 

  Aldringsbestandig 

Isola Undertak Tape er en svært klebesterk og  
aldringsbestandig spesialtape for tilslutning, detaljer 
og omlegg i diffusjonsåpne undertak på rull. 

NB: Tapen anbefales også til vindsperrer med 
overflate av fiberduk. Kan også benyttes  
til forsegling av plateskjøter i diffusjonsåpne  
undertaksplater. Tapen består av modifisert akryl 
klebemasse og UV stabilisert polypropylen filt. 

Isola Undertak Tape er dimensjonsstabil både 
ovenfor fukt, varme og kulde og har ekstremt 
høy klebeevne til alle typer fleksible undertak/
vindsperrer med polypropylenfilt, porøse tre-
fiberplater etc. Tapen har høy rivefasthet og en 
sklisikker overflate. 

Dimensjon: 75 mm x 25 m

Antall pr. eske: 10 ruller

Nobb nr. 44348341

Isola Dampsperre TapeForsegling av tilslutninger, detaljer og omlegg i undertak

ISOLA UNDERTAK TAPE

Utvendig lufttetting - Tak

O U T D O O R
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A, Forsegling av omleggskjøt
Sjekk at det diffusjonsåpne undertaket 
(alt. vindsperren) er montert stramt og at 
omlegget ligger slett uten folder. Rull ut 
en liten lengde av Isola Undertak Tape og 
fjern beskyttelsespapiret. Heft fast enden 
av tapen over omlegget og rett inn slik at 
bredden på tapen fordeler seg omtrent likt 
over omleggskjøten. Rull ut mer tape og 
kleb langsetter omlegget. Stryk fortløpende 
over tapen slik at den kleber uten folder eller 
luftlommer. 

B, Forsegling - plateskjøter
Dersom det skal benyttes porøse trefiber-
plater som undertak kan Isola Undertak Tape 
benyttes for å oppnå lufttette plateskjøter.  
NB: Porøse trefiberplater bør primes med 
Isola Tape Primer før klebing med Isola 
Undertak Tape.

Monter tapen slik at bredden fordeler seg 
omtrent likt over platene på hver side av 
skjøten. Stryk fortløpende over tapen etter 
hvert som den monteres slik at den kleber 
uten folder eller luftlommer. For ekstra  
sikkerhet og umiddelbart godt feste kan det 
gjerne benyttes en gumminal eller valse til å 
presse tapen mot platene.

Isola Takmansjett 

For forsegling av runde gjennomføringer 
i diffusjonsåpne undertak anbefales det å 
benytte Isola Takmansjett med selvklebende 
butylkrave. Se www.isola.no

Forsegling av tilslutninger, detaljer og omlegg i undertak

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Tak

4140



  Fleksibel og formbar

 Selvklebende

  Sterk og robust 

  Aldringsbestandig 

Isola FlexWrap er en for-komprimert, fleksibel  
og selvklebende butylmembran for forsegling 
av gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. 
Membranen kan også benyttes til forsegling av 
vindsperre under sålbenkbeslag i veggkonstruk-
sjoner. Isola FlexWrap består av modifisert butyl 
kleber og for-komprimert Tyvek® duk. 

Isola FlexWrap er dimensjonsstabil ovenfor fukt, 
varme og kulde og har ekstremt høy klebeevne 
til alle typer fleksible undertak, vindsperrer etc. 
Membranen er vann- og diffusjonstett og har 
svært gode aldringsegenskaper.

Dimensjon: 230 mm x 5,5 m

Antall pr. eske: 1 rull

Nobb nr. 43815376

Forsegling av detaljer og gjennomføringer i undertak

ISOLA FLEXWRAP

Utvendig lufttetting - Tak

O U T D O O R
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Pipegjennomføring
Forkant av pipe  
Ved porøse underlag som mur og puss bør 
først underlaget forsegles med Isola Tape 
Primer. Start ved pipens forkant. Kutt opp 
en lengde Isola FlexWrap som er ca 50 mm 
lengre enn bredden på pipen slik at ca 90 
mm dekker undertaket og resten trekkes 
opp på pipen. Fjern beskyttelsespapiret 
og kleb membranens halve bredde fast til 
pipens nedre kant i flukt med undertaket. 
Strekk så overlengden på hver side rundt 
på sidekantene og ned på undertaket. Kleb 
fast resten av membranen som tilslutter 
undertaket i forkant av pipen. 

Sidekanter  
Kutt opp en lengde Isola FlexWrap som 
er noe lengre enn lengden på sidekanten. 
Tilpass på samme måte som for pipens for-
kant. Fjern beskyttelsespapiret og kleb fast 
først på pipens sidekant, så rundt bakkant 
og forkant og deretter ned på undertaket. 
Strekk og klem membranen godt rundt 
hjørnene slik at den følger underlaget fra 
pipe til undertak.  

Bakkant  
Kutt opp Isola FlexWrap tilsvarende  
forkanten. Tilpass og kleb fast på samme 
måte slik at membranen gir forsegling til 
undertaket rundt hele pipen.

Gjennomføring takvindu
Isola FlexWrap kan også benyttes til  
forsegling av diffusjonsåpne undertak  
til takvindu.  
Monteringen gjennomføres etter samme 
prinsipper som pipegjennomføring.

Forsegling av detaljer og gjennomføringer i undertak

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Tak

4342



  Mykt og komprimerbart

 Selvklebende

  Sikker tetthet 

  Aldringsbestandig 

Isola Sløyfebånd er et mykt og lett kompri- 
merbart butylbånd til montering mellom under-
tak og sløyfer. Båndet danner pakning rundt 
stiftefestene og gir en fuktsikker løsning.  
Båndet kan også benyttes tilsvarende for vind- 
sperrer. Isola Sløyfebånd består av kaldekstrudert 
butyl /modifisert butylkleber.  

Isola Sløyfebånd er dimensjonsstabil ovenfor 
fukt, varme og kulde og har ekstremt høy 
klebeevne til de fleste typer underlag som 
treverk, metall, diffusjonsåpne undertak etc. 
Sløyfebåndet gir sikker og varig tetthet og har 
svært gode aldringsegenskaper.

Dimensjon: 50 mm x 15 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr. 48028986

Forsegling rundt stiftefester for sløyfer og lekter i undertak

ISOLA SLØYFEBÅND

Utvendig lufttetting - Tak

O U T D O O R
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Montering på undertaket 
Isola Sløyfebånd monteres direkte på under-
taket i cc-avstand 600 mm langs taksperrene 
etter at undertaket er montert. Rull ut litt av 
båndet og fjern beskyttelsespapiret.  
Monter båndet øverst ved møne over en tak-
sperre, rett inn og kleb fortløpende nedover 
taket til avslutning ved takfot. Rull ut og kleb 
tilsvarende over de andre sperrene på taket.  
Fjern beskyttelsespapiret og monter sløyfene 
fortløpende slik at disse klemmes over sløyfe-
båndet. Monter gjerne med skruer som er 
glatte gjennom sløyfetykkelsen. 

Montering på sløyfene 
Isola Sløyfebånd kan også klebes på sløyfene 
før disse monteres på taket. Fjern beskyttelses-
papiret og kleb båndet fast til undersiden av 
sløyfen. Fjern det andre beskyttelsespapiret 
og monter så sløyfen mot undertaket langs 
en av taksperrene. Monter gjerne med skruer 
som er glatte gjennom sløyfetykkelsen.

Isola Butylbånd
Butylbånd for tilslutning og forsegling av 
fleksible, diffusjonsåpne undertak til andre 
materialer og bygningsdeler som metall, tre 
og betong. Kan også benyttes som tette-
bånd mellom sløyfer og undertak. Armert 
med dobbeltsidig klebing.

Dimensjoner: 30 mm x 15 m/50 mm x 15 m

Nobb nr. 47192161/46774034

Forsegling rundt stiftefester for sløyfer og lekter i undertak

Monteringsprinsipper

Utvendig lufttetting - Tak
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1) Bør primes med Isola Tape Primer. 
2) Må primes med Isola Tape Primer. 

ISOLA TAPE- OG KLEBESYSTEM
Produkt   Tre Harde tre- Porøse tre- Gips- Sement- Betong Metall  Vindsperrer Undertak/ PE/Bygg-
    fiberplater fiberplater baserte- baserte- mur, m/Tyvek duk vindsperrer folier
      plater plater puss  m/filtduk

Isola Dampsperre Tape PE 45

Isola Dampsperre Tape PE 60 

Isola Dampsperre Tape Flex 60          

Isola Dampsperre Tape Flex 30/30          

Isola Dampsperre Tape Flex 100           

Isola Dampsperre Tape Twin                 

Isola Dampsperre Tape Mur    2)     

Isola Folielim Mur                 

Isola Tape Primer

Isola Vindsperre Tape S60   1)        

Isola Vindsperre Tape S75   1)

Isola Vindsperre Tape S100   1)         

Isola Vindsperre Tape Twin               

Isola Vindsperre Tape UV   1)        

Isola Vindsperre Tape Flex 60   1) 2)

Isola Vindsperre Tape Flex 20/40 1) 2)

Isola Vindsperre Tape Flex 100 1) 2)         

Isola Undertak Tape   1)                 

Isola FlexWrap   1) 2)       

Isola Sløyfebånd           

Isola Butylbånd    2)         

      

Innvendig Utvendig 



ISOLA TAPE- OG KLEBESYSTEM
Produkt   Tre Harde tre- Porøse tre- Gips- Sement- Betong Metall  Vindsperrer Undertak/ PE/Bygg-
    fiberplater fiberplater baserte- baserte- mur, m/Tyvek duk vindsperrer folier
      plater plater puss  m/filtduk

Isola Dampsperre Tape PE 45

Isola Dampsperre Tape PE 60 

Isola Dampsperre Tape Flex 60          

Isola Dampsperre Tape Flex 30/30          

Isola Dampsperre Tape Flex 100           

Isola Dampsperre Tape Twin                 

Isola Dampsperre Tape Mur    2)     

Isola Folielim Mur                 

Isola Tape Primer

Isola Vindsperre Tape S60   1)        

Isola Vindsperre Tape S75   1)

Isola Vindsperre Tape S100   1)         

Isola Vindsperre Tape Twin               

Isola Vindsperre Tape UV   1)        

Isola Vindsperre Tape Flex 60   1) 2)

Isola Vindsperre Tape Flex 20/40 1) 2)

Isola Vindsperre Tape Flex 100 1) 2)         

Isola Undertak Tape   1)                 

Isola FlexWrap   1) 2)       

Isola Sløyfebånd           

Isola Butylbånd    2)         

      



Sitter som klistret!

ISOLA TAPE- OG KLEBESYSTEM

Isola as
3946 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
E-mail: isola@isola.no
www.isola.noTørre og sunne hus


