Ekspanderende Fugebånd S600
FUGEBÅND

Teknisk information:
Egenskaber
Standard
Klassificering
______________________________________________________________________________________________
Basis

Acrylat med flammenhæmmende Additiver

Farve		

Grå og sort

Brandklasse

B1

DIN 4102

Dampdiffusionsmodstand		

<0,5 cm

Temperaturbestandighed

-30 til +90

Luftgennemstrømning

EN 1026

a < 1,0m3/[h m(daPa)n]

Vejrbestandig

EN 1026

Krav opfyldt

Godkendelse iht.

DIN 18 542

BG 1

Slagregnstæthed

EN 1027

Krav opfyldt op til 600 Pa

Forenelighed med andre materialer

DIN 18 542

Krav opfyldt

Sundhed

EMICODE

EC 1 plus – meget lav emission

Lagringstid		

12 måneder

Lagertemperatur		

+ 1° til + 20°

FUGEBÅND

Ekspanderende Fugebånd S600
DIN 18542-BG1
EMICODE er en certificering, der henviser til byggematerialer med lav emission og som er fri for
opløsningsmidler. EMICODE EC 1 PLUS (meget lav
emission) er den skrappeste EMICODE klasse.

STORM FUGEBÅND

Miljø/Bortskaffelse:
Produktet er ikke omfattet af reglerne for farligt affald.
Storm fugebånd er en del af tilbehøret til Storm dampspærresystem.
Varenr.

DB nr.

Beskrivelse

Meter / rl

Farve

Enhed

Pakning

5700

2275537

STORM FUGEBÅND S600 15/5-10MM

8

Sort

RL

20 rl. / krt.

5701

2275538

STORM FUGEBÅND S600 15/5-10MM

8

Grå

RL

20 rl. / krt.

5702

2275539

STORM FUGEBÅND S600 15/7-12MM

5,6

Sort

RL

20 rl. / krt.

5703

2275540

STORM FUGEBÅND S600 15/7-12MM

5,6

Grå

RL

20 rl. / krt.

5704

2275541

STORM FUGEBÅND S600 20/7-12MM

5,6

Sort

RL

15 rl. / krt.

5705

2275542

STORM FUGEBÅND S600 20/7-12MM

5,6

Grå

RL

15 rl. / krt.

5706

2275544

STORM FUGEBÅND S600 20/10-18MM

3,3

Sort

RL

15 rl. / krt.

5707

2275545

STORM FUGEBÅND S600 20/10-18MM

3,3

Grå

RL

15 rl. / krt.

5708

2275546

STORM FUGEBÅND S600 25/14-24MM

5,2

Sort

RL

12 rl. / krt.

5709

2275547

STORM FUGEBÅND S600 25/14-24MM

5,2

Grå

RL

12 rl. / krt.
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til tætning af fuger
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Anvendelsesområde

Storm Fugebånd S600 anvendes til
tætning af fuger og danner en ydre
og indre tætning mod slagregn, støv,
træk og støj. Det bruges især til
permanent tætning af fuger mellem
murværk og vindues-eller dørkarme
samt facadesamlinger og fuger mellem
betonkomponenter.
Produktet kan også anvendes til
tætning af bevægelsesfuger og
leveres som en forkomprimeret rulle
med klæber.
Storm Fugebånd S600 er afprøvet
efter de anerkendte tekniske regler og
opfylder kravene iht. DIN 18542 BG1.
Der yders 10 års funktionsgaranti.

Slagregnstæt til
600 Pa+

Produktfordele

Storm Fugebånd S600 opfylder de
højeste krav til tætning af fuger i
facade- og bygningskonstruktioner.
Produktet har en slagregnstæthed
på mere end 600 Pa, hvilket svarer
til vindstyrke 11. Fugebåndet, der er
diffusionsåbent, er i besiddelse af høje
støj- og varmeisolerende egenskaber
og tilsat UV-absorber.
Storm fugebånd S600 er det sikre valg
af fugebånd med flg. egenskaber:
• Slagregnstæt iht. DIN 18542 – BG1.
• Tætning mod vind, støv, fugt og
slagregn.
• Optager bevægelser i konstruktionen.
• Støj- og varmeisolerende.
• Dampdiffusionsåben.
• Fås i farverne grå og sort.
• Kan overmales med alm.
udendørsmaling.
• Nem montering.
• 10 års funktionsgaranti.

UV-bestandigt

Vejrbestandigt

Montagevejledning
– step by step

• Sørg for at vedhæftningsfladerne er
tørre samt fri for snavs og kemikalier.
• Åben rulle og renskær enderne.
(deforme).
• Afmål Storm Fugebånd med
overlængde, (2-3%), der fordeles
jævnt.
• Montér fugebåndet 2-4 mm
tilbagetrukket fra forkant.
• Sørg for at de lodrette fugebånd går
et par millimeter forbi den vandrette
del af vinduesrammen.
• Montér de vandrette fugebånd og
tryk godt op mod de lodrette.
• I forbindelse med facadefuger og
krydsfuger er de lodrette fuger
gennemgående.

• Fugefladerne skal være plane og
parallelle.
•V
 ed mursten og dybe studsfuger kan
det blive nødvendigt at jævne ud
med mørtel inden montage.
• Er der en sålbænk må vinklen max
udgøre ca. 5 grader, ellers anbefales
en elastisk fuge.
• Vær opmærksom på at fugebåndets
vedhæftning er nedsat ved kulde.
• I ekstreme tilfælde kan det blive
nødvendigt at fiksere med kiler.
•F
 ugebåndets ekspansion er langsom
ved kulde og hurtig med varme.
Sørg for at opbevare fugebåndet i et
tempereret rum op til montage.
• VIGTIGT – Sørg altid for korrekt
dimensionering og skift dimension,
når det er nødvendigt.
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