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GIPSSKIVOR STÅLPROFILER YTTERVÄGGSSTÅL FLEX UNDERTAKSSYSTEM INSPEKTIONSLUCKOR VERKTYG & TILLEBHÖR

PRODUKTBESKRIVNING 
W tape är en unik tätningstejp som används för tätning av skarvar,
anslutningar och genomföringar i vindskydd, t ex runt dörrar och fönster.

W-tape fungerar invändigt såväl som utvändigt, den åstadkommer
permanent lufttätning och förhindrar fuktvandring.

W tape har ett unikt häftämne som gör att den kan appliceras utomhus året 
runt.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
För bästa resultat, applicera tejpen i temperaturer mellan -18°C och
+49°C. Säkerställ att underlaget är rent och torrt. Tejpen levereras med
delat skyddspapper för att förenkla applicering. När tejpen sitter på plats 
klarar den temperaturer mellan -40°C och +80°C. Tejpen fäster på byggfolier 
och de flesta byggnadsmaterial.

Klipp av en lämplig tejpbit. Ta bort några centimeter av halva skyddspappret,
fäst mot underlaget, tryck från mitten av tejpen och ut mot kanten. Säkerställ
att tejpkanten fäster mot underlaget och undvik i möjligaste mån veck.
Följ samma tillvägagångssätt för hela tejpbiten. Ta därefter bort andra 
halvan av skyddspappret och fäst den halvan mot underlaget på samma sätt. 
Det är mycket viktigt att säkerställa att tejpkanterna fäster för att undvika 
luftläckage.

OBS! Vid skarvning av tejpen säkerställ minst 15 mm överlapp.

PRODUKTFÖRDELAR

• Kan appliceras i   
temperaturer ner till -18°C 

• Minst 50 års 
åldersbeständighet

• Aggressivt häftämne 
som fäster mot de flesta 
byggnadsmaterial

• Fungerar utvändigt och 
invändigt

• Tätskiktet består vid 
spikpenetration 

• P-märkt av SP SITAC för 
lufttätning vid dörr- och 
fönstermontage

• 6 månaders UV-resistens 

• P-märkt av SP SITAC för 
skarvning
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EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Tätning av skarvar och anslutningar i vindskydd t ex. Norgips 
Vindskyddsskivor.

• Tätning av anslutningar mellan byggnadsdelar t ex. runt fönster 
och dörrar.

• Tätning i skarvar mellan bjälklag och väggliv.

• Tätning av genomföringar, exempelvis rör- och elgenomföringar.

• Skarvning och lagning av åldersbeständig byggfolie.

PRODUKTGODKÄNNANDEN

•  P-märkt som luft- och ångspärr för skarvning och lagning av 
åldersbeständig byggfolie.  

• P-märkt för lufttätning av fönster och dörrar.  

•  Amerikanskt godkännande; International Code Counsil (ICC) 
Thermal and Moisture Protection AAMA (American Architectual 
Manufacturers Association). Self Adhering Flashing Use for 
Installation of Exterior Wall Fenestration Products. 

•  Amerikanskt godkännande; Nail Sealability: Passes ASTM E331/547 
(per AAMA 711-05, Annex 1) both before and after thermal cycling.

TEKNIKSUPPORT

Telefon  019-207450 #2

Epost    teknik@norgips.com 

Rätt till tekniska ändringar förbehålles 
Den vid var tid aktuella upplagan gäller. 
Vår garanti gäller bara att materialet 
är felfritt. Uppgifter om förbrukning, 
mängder och bearbetning är hämtade 
från våra erfarenheter, och de kan vid 
avvikande omständigheter inte överföras 
rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens 
ståndpunkt för dagen. Här kan dock inte 
alla vedertagna byggtekniska regler,  
standarder, riktlinjer och praxis  
redovisas. Den som använder produkten 
måste beakta sådana uppgifter utöver 
bearbetningsanvisningarna. De  
konstruktionsrelaterade, hållfasthets- 
relaterade och byggfysikaliska egen- 
skaperna hos system från Norgips kan 
bara uppnås om endast system- 
komponenter från Norgips eller  
produkter som rekommenderas av  
Norgips används.

MILJÖ

• W-tape är BASTA registrerad

• W-tape finns med i 
Byggvarubedömningen

• W-tape möter kriterierna 
för att bidra till EQ 
(Environmental Quality) 
Credit

Bärare / Häftämne Patenterad / Modifierat akrylhäftämne

Tjocklek 0,25 mm

Färg Benvit med blått tryck

Temperaturområde -40°C till +80°C

Optimal arbetstemperatur -18°C till +49°C

UV-beständighet 6 månader direkt solljus

Åldersbeständighet Minst 50 år

Lagring Temp. 14-27°C i obruten förpackning

Hållbarhet 24 månader i obruten förpackning

PRODUKTSPECIFIKATION

BESTÄLLNINGSINFORMATION

DIMENSION ARTIKELNUMMER ANTAL/FÖRP.

60 mm x 22,8 m 421047 20

120 mm x 22,8 m 421048 8


