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VOLSHEET FB
FOLIEBELAGT BUTYL-TAPE MED HØJ VEDHÆFTNINGSEVNE

OPDATERET: MAJ 2017

BESKRIVELSE
VOLSHEET  FB er et syntetisk gummibase-
ret tætningsbånd med fast foliebagside. 
VOLSHEET FB har god vedhæftningsevne 
på en lang række bygningsoverflader samt 
fremragende rive- og punkteringsstyrke, og 
forbliver fleksibelt i hele produktets levetid. 
Det har god UV-bestandighed og er let og 
præcist at anvende med kun lidt spild, rod 
og griseri.

ANVENDELSESOMRÅDER
VOLSHEET FB er velegnet til samling og 
tætning af en lang række byggematerialer, 
men specifikt til anvendelse som generelt 
overlaps, fuger og inddækningstape ved 
afslutningsdetaljer, når det anvendes i kom-
bination med CETCO SWELLTITE, VOLDRAIN  
ICD,  VOLSHEET  DPC,  VOLSHEET DPM og 
VOLSHEET MB, som beskrevet i produkt- og 
projektspecifik litteratur.

Den høje vedhæftningsevne, som VOLSHEET  
FB har, gør det let og præcist at bruge, og 
der er kun lidt spild og intet rod og griseri.

Dette produkt er med sin blødere sammen-
sætning let at tilpasse og giver god vedhæft-
ning til en lang række overflader.

Produktet har god UV-bestandighed og for-
bliver fleksibelt gennem hele sin levetid.

VOLSHEET FB kan anvendes som tætning 
mod luft, støv og vand.

INSTALLATION
Forberedelse: Alle overflader skal være 
rene, tørre og fri for frost, fedt og løst materi-
ale. Ved afrensning af forurenede overflader 
anbefales det at anvende isopropylalkohol 
og at lade det tørre før anvendelse af tæt-
ningsbåndet. Ved påføring af tætningsbån-
det på porøse eller skrøbelige overflader an-
befales det at forbehandle overfladen med 
CETCO Blacksheet primer.

Påføring: For at undgå at folien krøller, skal 
tætningsbåndets bagsidepapir fjernes fra 
tætningsbåndet, når det rulles ud af rullen. 
Når tætningsbåndet er anbragt, skal det 
glattes ud med en rulle for at sikre god ved-
hæftning til overfladen. Alle samlinger/over-
lapninger i inddækninger skal være 100 mm 
og fuldt tætnede. Overlapninger bør ”klink-
bygges” i retning væk fra løbende vand.

Beskyttelse: I tilfælde af manglende af-
grænsning over terrænniveau skal en åben 
forbindelse beskyttes ved udformning af 
riller i DPC-niveau samt tætning langs den 
yderste kant med tætningsmasse til ekstern 
anvendelse. 

Foliebagsiden bør være tilstrækkeligt til be-
skyttelse mod de fleste bagfyldningsmateri-
aler

Begrænsninger: Påføringstemperatur:
+5°C til +40°C (overfladen skal være tør og 
frostfri ved lave temperaturer).

EMBALLAGE
Produktet leveres som et præformet bånd 
på silikonebelagt beskyttelsespapir.
Farve: hvid med grå foliebagside 
Materialerne leveres i 200 mm x 10 m ruller
Dækningsevnen afhænger af anvendelsen 
og byggepladsens specifikke krav.
Holdbarhed: 24 måneder ved opbevaring i 
fladtliggende position i
den originale emballage og under kølige og 
tørre forhold.

SUNDHED OG SIKKERHED
Der er ingen risiko for sundhed og sikkerhed 
ved normal anvendelse af produktet. Vask 
straks hænder efter anvendelse. Se sikker-
hedsdatablad for yderligere information.

Bemærk: Dette datablad er kun beregnet 
til generel vejledning og kan indeholde op-
lysninger, der ikke er relevante for visse an-
vendelsesmåder. Derfor er alle anbefalinger 
og forslag anført uden garanti.

Yderligere oplysninger kan rekvireres fra vo-
res tekniske afdeling.

YDEEVNE
EGENSKAB ENHED NOMINEL VÆRDI TESTMETODE
Dynamisk trækstyrke N/cm² 12 M15
90° vedhæftningsevne N/cm 8 M48
180° vedhæftningsevne N/cm 9 M41
Massefylde g/cm³ 1,6 M6
Fugttransmissionshastighed g/m²/24timer/mm 0,14 ISO9932/BS ISO 15106
Driftstemperaturområde °C –40 til +90

M = Producentens testmetode


