Typgodkännande med beslut
om tillverkningskontroll
SC1385-11

3MTM Flexible Air Sealing Tape FAST-F 8067E
Innehavare/Utfärdat för

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3, 191 89 Sollentuna, Sverige
Organisationsnummer: 556021-9684
Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37
E-post: kundservice@mmm.com , Hemsida: www.3m.com
Produktbeskrivning
3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-F 8067E, flexibel enkelhäftande skarvtejp med åldersbeständigt
akrylhäftämne, avsedd för luft- och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar.
Avsedd användning
Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr samt för lufttätning
vid montage av fönster och dörrar. För verifierade underlag se kommentarer.
Godkännande
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Fukt, Allmänt
Fuktsäkerhet
Lufttäthet

6:51, första meningen
6:53, första meningen
6:531

Produkten har verifierats mot certifieringsregel CR 031 med tillägg för provningar av lufttäthet vid montage
av fönster.
Tillhörande handlingar
”Monteringsanvisning 3M FAST-F 8067E”, version BR18 4004-1 SE 170622.
Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-12-0013, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.
Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt
produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande
handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkningsställe

Detta certifikat får endast återges i sin helhet.

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
3M Wrocław sp.z o.o, Wrocław, Polen.
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Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning
och omfattar:
Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd/Bredd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

3M
3M Wrocław sp.z o.o, Wrocław, Polen
t
RISE Certifiering 1002
3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-F 8067E
SC1385-11
Värde/Värde
nr/datum
RISE

Bedömningsunderlag
Rapport FX015633, PX24302, FX201845, 4F016892B, 6F027760A samt 6F003517 från SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.
Kommentarer
Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell
utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras
och appliceras enligt tillhörande handlingar. Produkten har verifierats mot följande underlag: gipsskiva,
konstruktions virke av gran, alkyd-färg och akrylfärg.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-05-04, med
giltighetstid t.o.m. 2017-06-14.
Giltighetstid
Giltigt till och med. 2022-06-26.
Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Detta certifikat får endast återges i sin helhet.

Håkan Thiman
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