
Säkerställ täta montage – även 
i komplexa geometrier. 

•   Hållbarhet
•   Effektivitet
•   Förenkling

3M FAST Ultra 
Conformable 

Nyhet!



FAST Ultra Conformable är en speciellt framtagen tätningstejp som 
töjer och formar sig runt oregelbundna samt svåråtkomliga områden. 
Några exempel på problematiska områden är fönstersmygar, runt krökta 
fönsterbågar och tätning av genomföringar i väggar. 
 
Tejpen är UV-beständig i 6 månader. Den är perfekt för tätning av olika 
fasadsystem och fungerar som en unik sekundärtätning i fönstersyllar. Till 
skillnad från många andra tätningstejper, är FAST Ultra Conformable tack 
vare sin unika stretchbarhet kompatibel med flexibla material, till exempel 
i en fönsterkonstruktion med en PVC ram. FAST Ultra Conformable töjer 
sig lätt för att passa in i svåråtkomliga geometrier i ett stycke.  På så sätt 
undviker du skarvar och fogar där det annars finns  stor risk för läckage. 

FAST Ultra Conformable består av ett högpresterande akrylhäftämne 
och en kohesivt stark bärare i form av akrylskum. När tejpen är korrekt 
monterad formar den sig i de mest geometriskt krävande applikationer och 
hindrar fukt och luft från att tränga igenom. FAST Ultra Conformable kan 
ompositioneras flera gånger för att säkerställa en problemfri installation. 
Slutresultatet blir ett beständigt skydd mot väder och vind, effektivt och 
enkelt.

FAST Ultra Conformable har flera 
användningsområden:
• Sekundärtätning fönstersyllar
• Genomföringar väggar 
• Runda fönsterkarmar
• Genomgående balkar
• Tätning i betongprefab

Nyheter på gång! 

   
3M FAST P – Diffusionsöppen 
tejp med samma hög-
presterande akrylhäftämne som 
övriga tejper i FAST-serien.

Nu lanserar 3M en ny
tätningstejp - FAST 
Ultra Conformable

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna

Telefon 08-92 21 00
E-post kundservice@mmm.com
Webb www.3M.se/FAST
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3M garanterar att varan vid leverans är felfri med 
avseende på material och utförande och att den 
svarar mot angivna specifikationer. För arbetsre-
sultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, 
varför köparen själv bör övertyga sig om produktens 
lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 
3M:s Allmänna Leveransbestämmelser.


