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GLAVA DOBBELTSIDIG TETTEBÅND
Dobbeltsidig tettebånd av butyl egner seg godt ved tetting 
rundt vinduer/ dører og i forbindelse med gjennomføringer 
og skjøter/ overganger i Vempro produktene og Glava 
Dampsperre. På grunn av sin tykkelse og butylens 
egenskaper gir Glava Dobbeltsidig Tettebånd svært god 
tetting.

 

Dimensjon / beskrivelse
INNHOLD PR. PAKKE INNHOLD PR. PALL

NOBB- nr Varenr
stk m m3 stk m m3

25 x 10000 mm 1 10 0.001       42548834 449205

MONTERING / UTFØRELSE

Bruksområder: 
Under sløyfer når Vempro R + legges på taktro. 
Det sikrer god tetting medllom undertak og sløyfe, for taktro av rupanel ikke er helt slett. 
I forbindelse med tetting av gjennomføringer der dobbeltsidig tettebånd legges mellom kubbing/ spikerslag før 
undertak/ vindsperre monteres det og klemmes med sløyfe/ lekt. 
Monteres på vindu- eller dørkarm før vindsperre og klemming med listverk for å sikre god vindtetting. 
Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktrester må fjernes mekanisk. For fjerning av søl e.l kan White sprit benyttes. 
Kappes med kniv eller klippes med saks.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Termoplastisk butylgummi belagt med dekkpapir. 
Farge: Grå.
Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C. Krymper ikke, siger ikke, blir ikke sprøtt. 
Aldringsbestandighet: God, med mindre produktet kontinuerlig utsettes for vær og vind, d.v.s. eksponert. 
Lagring: 24 mnd. i original emballasje og temperatur mellom +5 °C til +25 °C.
Vekt papir: 90 g/ m2
Produktet er ensidig belagt med et stivt, silikonbasert og fuktbestandig dekkpapir for enkel montering.

MILJØPÅVIRKNING

Se eget Sikkerhetsdatablad.

GLAVA AS



Se eget Sikkerhetsdatablad.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Se eget Sikkerthetsdatablad.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no


