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TILLBEHÖR
T-FLEX OCH T-DUO
ÅLDRINGSBESTÄNDIGA SPECIALTEJPER
T-Flex är enkelhäftande och består av polyetenfolie belagd  
med modifierat akrylhäftämne. T-Flex är polyestertrådarmerad.
T-Duo är dubbelhäftande bestående av modifierat akrylhäftämne armerat med  
polyestertråd. Häftämnessidor försedda med skyddsremsa, avlägsnas vid montage.
Bredd: T-Flex standard 50 mm (övriga bredder: 60 mm slitsad, 75 mm, 100 mm, 150 
mm, ark 200 x 200 mm), T-Duo 30 mm.

T-Flex används som fukt- och lufttätningstejp inom och utomhus. För bl. a. skarvar, 
genomföringar eller skador på byggfolie (luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd 
(T-Vind/-Super), vindskyddsskivor (flera), SPU-skiva, trä, glas och metall m. m. Skadlig 
fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar.
Motverkar energiförluster i isolerade konstruktioner.
Som väderskydd (inkl. UV-skydd) under byggtiden upp till 6 mån (oskyddad exponering).
T-Flex Vent är silvergrå till färgen och optimal som lufttätning för ventilationskanaler.
T-Duo används invändigt som dubbelhäftande fukt- och lufttätningstejp eller där tillfällig/
permanent uppfästning behövs på t. ex. svåra ytor som stål, metall m.m. Fäster på samma 
ytor som T-Flex. 

SKARVBAND BUTYL
LUFT- OCH FUKTTÄTNINGSBAND
Åldringsbeständigt och dubbelhäftande band av elastisk  
butylgummimassa. Försedd med skyddsremsa som avlägsnas  
vid montage.
Tjocklek: 1,5 mm.
Bredd: 20 mm och 40 mm.

Används som fukt-, vatten- och lufttätning inom- och utomhus. För
skarvar, genomföringar eller skador på byggfolie (luft- och ångspärr),
ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super), trä, primad betong och
metallytor m. m. Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut
eller in till känsliga byggnadsdelar.
Motverkar energiförlusterna i isolerade konstruktioner.
Extra tålig mot fukt och vatten.

T-DREV
EXPANDERANDE DREVBAND
Åldringsbeständigt förkomprimerat drevband av impregnerat  
polyuretanfoam (PUR) med en kant (insida) försedd med polyetenfolie  
(luft och ångspärr) och andra kanten (utsidan) diffusionsöppen men slagregnstät. 
Undersida: klisteryta och skyddsremsa som avlägsnas vid montage.  
Bandet expanderar långsamt efter montage fullt till valt spaltmått.
Bandbredd: 74 mm (spaltmått spec.).

För fogning och tätning (drevning) vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst  
isolerade konstruktioner.
Multiband som tillgodoser en lufttät, slagregnstät, diffusionsöppen
och isolerande (värme- samt ljudisolerande) drevning - allt i ett.
För anslutning mot den inre och yttre klimatskärmen.

AERO-T
DIFFUSIONSÖPPEN TEJP
Aero-T är en unik högpresterande helt  diffusionsöppen  
funktionstejp för främst utvändig användning. Vattentät.
Dimension: 60 mm x 25 m.  

Utmärkt till känsliga och komplexa konstruktionsdetaljer som fönster- och dörr- 
anslutningar. Mot vindskyddande skikt där krav på både fuktskydd och öppenhet ställs  
för bästa möjliga uttorkning av byggfukt/ånga inifrån. En permanent försegling och be-
ständighet för byggtiden och den kommande längre brukstiden.
Som väderskydd (inkl. UV-skydd) under byggtiden upp till 4 mån (oskyddad exponering).
Därefter inbyggd skyddad av det permanenta ytskiktet och mot luftspalt.

INSIDA
T-TÄT PREMIUM, STANDARD OCH ROBUST
LUFT OCH ÅNGSPÄRR
Solid, högpresterande och åldringsbeständig polyetenfolie.
Sortiment finns i ett antal olika bredder och längder.

Invändig klimatskärm (luft- och ångspärr) på insida av termisk  
isolering i ytterväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och  
fuktskyddande konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras  
att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar.
Minimerar energiförlusterna i isolerade konstruktioner.
I system med tillbehör alltid lufttätt monterat.
För fuktskyddande skikt på mark i krypgrunder såväl som på
betongplattor rekommenderas främst T-Tät Robust.

ÅNGBROMS
ÅNGBROMS OCH LUFTSPÄRR
Högpresterande fiberduk av polypropen (Non Woven) 
belagd med en kontrollerat diffusionsöppen polyetenbarriär.
Bredd: 2,7 m

Klimatskärm (ångbroms och luftspärr) på insida av termisk isolering i
ytterväggar och tak (Ej mot kallvindar!).
Skyddar mot skadlig fukt och ånga.
Tillåter kontrollerade mängder att passera.
Optimal för visstidsuppvärmda fritidshus, naturfiberisolerade. 
konstruktioner, våtrumsytterväggar (förhindrar dubbla tätskikt). 
eller vid renovering av äldre hus utan direkt inre klimatskärm m.m.
I systemlösning med tillbehör alltid lufttätt monterat.

ÅNGBROMS VARIABEL 
ÅNGBROMS OCH LUFTSPÄRR
Högpresterande fiberduk av polypropen (Non
Woven) belagd med en kontrollerad diffusionsöppen
och variabel co-polymerspärr.

Ångbroms Variabel har utöver den vanliga Ångbromsens
egenskaper, en flexiblare s. k. funktionsbarriär som följer årstidernas
längre intervaller av luftfuktighet och reglerar effektivare flödet av
ånga i konstruktionen. En effektivare ångbroms i jämförelse.

TILLBEHÖR
Tätningstejp T-Flex
Skarvtejp T-Duo
Skarvband Butyl

Stos (finns i versionerna kraft och alu) 
T-Drev, expanderande drevband
T-Fix, butylmassa

+

UTSIDA
T-VIND BAS, STANDARD OCH SUPER
VINDSKYDD
Högpresterande fiberduk av diffusionsöppen polyetenbarriär  
belagd med skyddande polypropenskikt (Non Woven).
Bredd: Standard 2,74 m.

Yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen primärt i ytterväggar.
Goda diffusionsöppna egenskaper låter fukt och ånga byggfuktvandra
ut från konstruktionen. Har vattenavstötande egenskaper och skall
monteras i anslutning till utvändig ventilationsspalt/ -utrymme. I
systemlösning monterat med tillbehör uppnås en fuktsäker och lufttät
konstruktion.
T-Vind Super har dessutom ett utökat väderskydd av högsta klass
som tillåter tuffare väderexponering (vattentäthet, W1). För mer
utsatta lägen och väderskyddande egenskaper.

TILLBEHÖR
Tätningstejp T-Flex
T-Fix
Skarvband Butyl

Stos (finns i versionerna kraft och alu)
T-Drev, expanderande drevband

+

KEMTILLBEHÖR
Kallasfaltprimer
Katepal K-80
(Förbehandling på porösare ytor som t. ex. betong.)

+

+ TILLBEHÖR
Tätningstejp T-Flex
Skarvtejp T-Duo
T-Fix

Skarvband Butyl
Stos (finns i versionerna kraft och alu)
T-Drev, expanderandedrevband
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FÖNSTERTÄTNING
T-WRAP
FLEXIBEL TÄTNINGSTEJP
Elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp. 
För främst utvändigt bruk bakom fasad och yttertak.

Utmärkt till s k sekundärtätning i fönster- och dörröppningar  där en robust,  
vattentålig och formbar tätningstejp erfordras i botten. Används även som  
tätningskrage/stos till olika typer av genomföringar.  
Fäster utmärkt på de flesta underlag (ex betong, trä, stål, vindskyddsväv,  
underlagstäckningar, underlagsdukar för tak samt utvändig board). 
Har god beständighet.

STOSAR
LUFT- OCH FUKTTÄTNING 
Åldringsbeständiga stosar av EPDM-gummi med krage av  
antingen akrylhäftämnesförsedd fuktavstötande kraftpapper  
eller butylhäftämnesbelagd aluminiumfolie (t. ex. horisontella ytor, tak). 
Försedda med skyddspapper som avlägsnas vid montage.
Sortiment: Runda genomföringar i olika dimensioner.

Som fukt- och lufttätning invändigt och utvändigt. För runda genomföringar
i ytterväggen används Kraft-versionen på ytor som byggfolie
(luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super) samt
flertalet utvändiga vindskyddskivor m. m.
Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar.
Motverkar energiförluster i isolerade konstruktioner. 
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BAS
LAGERVARA

STANDARD
LAGERVARA

SUPER
LAGERVARA

PREMIUM
LAGERVARA

STANDARD
LAGERVARA

ROBUST
LAGERVARA

LAGERVARA
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