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BITUMEN BAND 

 

Stark självhäftande tätnings tape med aluminium yta och ett tjockt lager av bitumen. 
Mycket enkel att montera och du får en fukt, vatten och åldersbeständig tätning 
direkt.  
 
Bitumen Bandet har förbluffande initial vidhäftning och anmärkningsvärd hög hållfasthet och 
åldersbeständighet. Det är mycket härdigt men samtidigt flexibelt och är lätt att forma över 
alla former av ytor. Bandet är extremt tåligt mot väder och vatten, även under extrema 
temperatur växlingar. Det tjocka bitumen lagret ger en omdelbar hög vidhäftning som bara 
blir starkare med tiden. Bitumen Bandet är resistent mot fukt och de flesta kemikalier. På en 
vertikal yta håller det sig fast upp till 90°C och blir inte sprött eller flagar. 
 
Bitumen Bandet är lätt att använda med bara handkraft, inga specialverktyg eller kunskaper 
behövs. Drag bara av skyddspappret och tejpa på som om det vore ett stort plåster. Använd 
inte bandet om det regnar eller temperaturen är under 0°C. Porösa ytor kan behöva 
förbehandlas med en bitumen primer. Prova på en bit! Vid horisontell användning bör man 
överlappa med minst 3 cm. För bästa vidhäftning tillse att ytan är ren, torr, fri från fett och 
lösa partiklar.. Avlägsna damm, olja, lös färg, rost osv. före appliceringen. 
 

 
Tak kants tätningar. 

 
Tak anslutningar & 

ventilations tätningar. 

 
Tätar rännor & skarvar.  

Skorstens tätningar 
  

 
Vattentäta förseglingar & 

fogar vid kakel. 

 

 
Stoppar läkor omedelbart. 

 

 
Universal och kan 

användas på många sätt. 
Användnings områdena 

stoppas bara av din 
fantasi! 

 

 
Porösa & grova ytor kan du 
behandla med bitumen / 

asfalts primer. 

 
Ytan bör vara ren, torr,  
fri från olja, rost och lösa  
partiklar.    
 
Installationstemperatur: 
Över +4°C. Vi låga temperaturer kan man värma bandet (eller ytan) med varm luft eller öppen låga för 
att höja den initiala vidhäftningen. 
 
Artikelnr/storlekar:  
7010005  5,0 cm x 10 m x 1,5 mm  70100075 7,5 cm x 10 m x 1,5 mm  
70100100  10,0 cm x 10 m x 1,5 mm  70100150 15,0 cm x 10 m x 1,5 mm 
70100225  22,5 cm x 10 m x 1,5 mm  70100300 30,0 cm x 10 m x 1,5 mm 
70100450  45,0 cm x 10 m x 1,5 mm  70100600 60,0 cm x 10 m x 1,5 mm 




