
Isola Illmod Trio

Tette- og 
isolasjonsbånd 
for dør- og 
vindusfuger



Sjekkliste/viktige forutsetninger!
1. Benytt karmhylser eller skruer til 

feste av vinduet. NB: Kiler/knotter må               
unngås - vil gi luftlekkasje!

2. Kontroller at fugebåndet har riktig 
dimensjon. 
- 10 mm fugeåpning: 7-15 mm bånd 
- 15 mm fugeåpning: 10-20 mm bånd

3. Tørk av vinduskarmen slik at den er 
ren og tørr.

4. Sjekk at fugebåndet er lagret ved 
romtemperatur (+10oC - +20oC).  
NB: Båndet ekspanderer svært raskt 
dersom det er for varmt! 

5. Fugebåndet krymper litt etter ut- 
rulling, ta hensyn til dette ved å  
kappe med overlengde slik det er 
vist på illustrasjon 1 og 5.

6. I kaldt vær bruker fugebåndet lang 
tid på å ekspandere. For hurtigere 
ekspansjon kan båndet varmes med 
en varmluftspistol. 
NB: Hold avstand slik at båndet ikke 
skades.

1. Start med å klebe båndet i bunnen 
av åpningen. La båndet være 20 mm 
bredere enn åpningen (10 mm på hver 
side). Dette er viktig for å få tette  
hjørner. Press endene helt ned i  
hjørnets vinkel. OBS! Den hvite siden 
er diffusjonstett og skal vende inn mot 
varmt rom.

2. Skru i én skrue eller karmhylse på 
hver side. NB! Ved bruk av karmhylse 
må det forbores.

3. Justér skruene/karmhylsene slik at 
disse er i vater.

4. Kleb båndet til vinduets øvrige tre 
sider. Sidene kappes like lange som 
vinduskanten. På oversiden legger du 
til 10 mm på hver side (se bilde 5). Hvis 
det benyttes karmhylser, skjæres et 
kryss over hylsen. Brukes skruer, skrur 
man gjennom båndet.

Montering



5. På oversiden legger du til 10 mm på 
hver side.

6. Brett ned overlappen. Det forenkler 
monteringen. NB! Overlappen må 
brettes opp etter at vunduet er på plass 
i åpningen, slik at man ikke får lekkasjer 
i hjørnene.

7. Løft vinduet på plass.

8. Skru fast og justér vinduet.

9. Bruk en skrutrekker eller sparkel til å 
brette opp og trykke båndet inn i  
hjørnene. Dette er viktig for tettheten.

10. Ferdig montert! Ekspansjonstiden er 
kun 20 minutter ved +20oC. Ved mon-
tering i kaldt vær øker ekspansjons- 
tiden. Er temperaturen ned mot +5oC 
kan ekspansjonen ta opp til 7 dager. 
NB! Trykktesting kan først utføres etter 
14 dager ved +20oC.



Isola Fugebånd 
Produktsortiment

Isola Illmod Trio
Selvklebende, ekspanderende 
og isolerende (U-verdi 0,8).  
Damptett innside/slagregnstett 
utside opp til 600 Pa.

Isola Illmod 600
Selvklebende, ekspanderende 
og slagregnstett opp til 600 Pa.  
Farge antrasitt.

Produkt/type Bredde Fuge Lengde Ant/eske

Isola Illmod Trio 58/7-15
Isola Illmod Trio 58/10-20

58 mm
58 mm

7-15 mm
10-20 mm

6,0 m
4,5 m

4 stk
4 stk

Isola Illmod 600 15/3-7
Isola Illmod 600 15/7-12
Isola Illmod 600 20/8-15
Isola Illmod 600 30/13-24

15 mm
15 mm
20 mm
30 mm

3-7 mm
7-12 mm
8-15 mm
13-24 mm

8,0 m
4,3 m
3,3 m
5,2 m

20 stk
20 stk
15 stk
10 stk

Andre bredder/fugestørrelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid må påregnes.

www.isola.no


