3M™ FAST Tätningstejper

Enkla, hållbara och
energismarta lösningar
som möter kommande krav.

Innovativa tätningstejper
för hållbara och
enkla montage.
FAST-F
Lufttätning av
klimatskal.
FAST-F
Folien tätas i ett
arbetsmoment.

FAST-UC
Tätning av rör
genomföringar

FAST-UC
Sekundärtätning
av fönstersyll.

FAST-F
Delat skyddspapper
för enkel montering av
lufttäta anslutningar
runt dörrar.

FAST-F
Lufttätning mot
takfönster.

FAST-D
Fäster enkelt
ångspärren mot
putsade ytor.

FAST-F
Lufttätning,
skarvning och
överlappning av
takpapp.

FAST-D
Lufttätning och
direktmontering
av folien mot
träregel/stålregel.

FAST-F
Tätning av
vägganslutningar.

3M™ Tätningstejp FAST-UC 8045P
- den elastiska tejpen
3M™ FAST-UC 8045P tätningstejp är perfekt för tätning vid oregelbundna
och svåråtkomliga områden i ett stycke, som till exempel sekundärtätning i
fönster- och dörrsyllar, komplexa hörn och komplext formade byggelement,
betongprefabrikationer av olika slag, balkonger, tätningar i mötande bjälklag
och genomföringar i väggar. Överallt där tidigare mjukfog eller skarvning
varit nödvändig går det nu att spara tid med 3M FAST-UC.
Tejpen kan sträckas och utvidgas mer än 300 % och blir permanent efter
montering. På så sätt minimeras antalet skarvar och fogar där det annars
finns stor risk för läckage, dessutom på kortare tid jämfört med andra
lösningar. Den minskar risken för backjobb oavsett val av byggelement eller
fasadsystem i konstruktionen.
Tejpen kan ersätta många traditionella metoder som manschetter, svetsad,
diffusionsspärr, mjukfog eller andra mekaniska lösningar.

Mycket flexibel
och formbar

9 månaders
UV-beständighet

Tätar vid
spikpenetrering

FAST-UC 8045P

Antal/fp

60 mm x 25 m

5 rl/fp

100 mm x 25 m

3 rl/fp

150 mm x 25 m

2 rl/fp

200 mm x 25 m

1 rl/fp

Kan monteras
Fäster på de
ned till 0 ˚C flesta byggnadsmaterial

Grå

3M™ FAST-UC
8045P 2016-04-15

3M™ FAST-UC 8045P
är BASTA-registrerad

3M™ FAST-UC 8045P är registrerad i databasen för byggnadsprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader.

Applikationsexempel
Inomhusmiljö handlar om mer än bara personlig komfort. Läckage, mögel,
hög energiförbrukning, dålig luftkvalitet, luftflöde, fukt och värme kan ha en
kostsam inverkan på byggnader och dess komponenter. Vi erbjuder energieffektiva och klimatsmarta lösningar för snabbare och enklare montage.

Lätt att montera i ytter- eller innerhörn.

Perfekt som sekundärtätning i fönstersyllar.

Täta genomföringar i väggar
med ett stycke tejp.

3M™ Tätningstejp FAST-F 8067E
- den flexibla tejpen
Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av
sin värme genom luftläckage? Med 3M™ FAST-F 8067E
tätningstejp kan du snabbt och enkelt uppnå total och
permanent täthet runt fönster, dörrar och folieskarvar. Det
ger stora energibesparingar i både gamla och nya hus.
Mätningar visar att tätningstejpen minskar luftläckaget
fem gånger bättre än fogmassa vid fönsterbyte vid
renoveringar. Dessutom till en mycket lägre totalkostnad
för arbete och material. Tejpen har dessutom minst 50 års
åldersbeständighet.

Flexibel

Split liner

12 månaders
UV-beständighet

Kan monteras
Tätar vid
spikpenetrering ned till -20 °C

FAST-F 8067E

Antal/fp

50/50 delad liner, 50 mm x 25 m

24 rl/fp

12/48 delad liner, 60 mm x 25 m

20 rl/fp

50/50 delad liner, 60 mm x 25 m

20 rl/fp

37,5/37,5 delad liner, 75 mm x 25 m

16 rl/fp

50/50 delad liner, 100 mm x 25 m

12 rl/fp

50/50 delad liner, 200 mm x 25 m

4 rl/fp

Genomskinlig

3MTM FAST-F
8067E 2016-04-15

3MTM FAST-F 8067E
är BASTA-registrerad

3M™ FAST-F 8067E är registrerad i databasen för byggnadsprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader.

3M™ Tätningstejp FAST-D 8069E
- den dubbelhäftande tejpen
3M™ FAST-D 8069E är en luft-, fukt- och vatten
beständig tejp med ett aggressivt akrylhäftämne på båda
sidor om en unik flerskikts-, elastomerfilm. FAST-D har en
röd polyetenliner.
FAST-D används för permanent montering av byggfolier
mot trä- eller stålreglar. Beständighet bedömd till 50 år.

Dubbelhäftande 12 månaders
UV-beständighet

Kan monteras
Tätar vid
spikpenetrering ned till -20 °C

FAST-D 8069E

Antal/fp

25 mm x 25 m

12 rl/fp

50 mm x 25 m

6 rl/fp

Fäster på de
flesta byggnadsmaterial

Genomskinlig

3MTM FAST-D
8069E 2018-04-10

3MTM FAST-D 8069E
är BASTA-registrerad

3M™ FAST-D 8069E är registrerad i databasen för byggnadsprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader.
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