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Musband

Beskrivning
Varmgalvaniserad stålplåt.

Användningsområde
Musbandet används för att hindra möss och andra smådjur från att ta sig  
in under panelen på alla typer av byggnader samtidigt som det säkerställer 
god ventilation av väggen.

Montering

Nyproduktion
Spikläkten skall vara minst 20 mm tjock. Bottenbrädorna i stående lockpanel 
skall ha en dimension av 15-28 mm.

Musbandet passar för både stående lockpanel (även profilerad plåt) 
alternativt liggande panel.

För stående lockpanel: infäst musbandet på den nedersta liggande spik-
läkten. För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vind- 
skyddet in i väggsyllen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande  
över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

För stående lockpanel: montera först bottenbrädorna återkommande över 
musbandet. Slutligen monteras lockbrädorna. För liggande panel: montera 
nerifrån och uppåt på den stående spikläkten.

Underifrån täcks nu panelhålrummet med musbandets tandning. För  
liggande panel täcker musbandets tandning de bredare hålrummen mellan 
den stående spikläkten.

Produktfakta

Art nr: Benämning: Dimension:
298002 Musband, nyprod, galv  1,25 m
248001 Musband, nyprod 8 st/fp, galv 1,25 m
248002 Musband, bef panel 8 st/fp, galv 1,25 m
248003 Musband, nyprod XL 8 st/fp, galv 1,25 m
248006 Musband, nyprod XL 10 st/fp, galv 1,0   m

Musband för nyproduktion och befintlig panel 

Nyproduktion XL
Musbandet är primärt anpassat för liggande panel med stående spikläkt 
mellan 35-45 mm tjocklek.

För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vind- 
skyddet in i väggsyllen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande 
över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

Liggande panel monteras på den stående spikläkten.
För liggande panel och underifrån täcker nu musbandets tandning de 
bredare hålrummen mellan den stående spikläkten.

Befintlig panel
Spikläkten skall vara minst 20 mm tjock. Bottenbrädorna i stående lock-
panel skall ha en dimension av 15-28 mm. Musbandet passar för stående 
panel (även profilerad plåt) i ett eftermontage.

Infäst musbandet under panelen mot den nedersta liggande spik- 
läktens undersida. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

Böj sedan ut musbandets tandning mot lockpanelens hålrum så att 
de stängs underifrån.

Teknisk Specifikation
Tjocklek 0,5 mm
Längd 1250 mm
Luftspalt Max 28 mm och 45 mm (XL)
Material Stålplåt
Ytbeläggning Varmgalvaniserad

15
04

24


