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Tejpen är godkänd av SP SITAC och P-märkt för skarvning av åldersbeständig byggfolie. Montera byggfolien 
enligt tillverkarens anvisningar, säkerställ överlapp av byggfolien enligt respektive tillverkares anvisningar.
Klipp till en lämplig tejpbit. I skarvarna fästes tejpen med lika mycket tejp på båda sidor om byggfolieskarven.

För bästa resultat, applicera tejpen i temperaturer mel-
lan -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 mel-
lan -40°C och +80°C.

Tejpen fäster på byggfolier och de flesta byggnads-
material.

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 möjli-
gaste mån veck. Följ samma tillvägagångssätt för hela 
tejpbiten.

Fäst halva tejpen mot plasten och tryck fast. Ta bort den andra halvan av skyddspappret och fäst 
mot plasten.

Tryck fast tejpen ordentligt längs hela skarven.

Täta skarvar och
överlappningar av byggfolie

Allmänna
anvisningar

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.

För mer utförlig beskrivning se Allmänna anvisningar på sidan 4.!
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Om byggfolien är skadad kan revan lagas med tejpen. Tejpen är godkänd av SP SITAC och P-märkt för lag-
ning av åldersbeständig byggfolie.

Tejpen är godkänd av SP SITAC och P-märkt för lufttätning vid montering av dörrar och fönster. För bästa resul-
tat fäst tejpen mot fönsterkarm och byggfolie. Vid renoveringsarbete, fäst tejpen mot insida vägg (tapet, panel 
eller dylikt) och täck med spikad trälist.

Laga 
byggfolie

Täta
fönster

Klipp till tejpbitar efter skadans maxlängd och säkerställ att tejpbitarna trycks ut ordentligt och överlappar 
varandra.

Skär/klipp til en mindre bit tejp. Skär/klipp ett snitt genom halva tejpbiten.

1

2 3

Säkerställ att häftklamrar täcks med tejp för att stoppa luftläckage.!
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Vik över biten, ta bort halva skyddspappret.

Skär/klipp till en tejpbit som är lika lång som kortsidan av fönstret.

Ta bort en bit av skyddspappret och applicera tejpen mot karmen.
Vik över så att du får en 90° vinkel, fäst samman. Vik till hörnet för bästa passning.

4 5 6

7 8 9

Ta bort resterande skyddspapper och sätt på plats. Gör samma sak på de andra hörnen. Tryck till så att tejpen fäster i kanterna och ta bort resten av skyddspappret.

10
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13
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Ta därefter bort andra halvan av skyddspappret och fäst tejpen mot den andra ytan 

Utför steg 11-16 på övriga sidor av fönstret. Säkerställ att tejpbitarna överlappar varandra med minst 15 mm 
samt att de överlappar ev. ångspärr eller annan tätande yta.

Tejpen kan användas för att laga rörelsesprickor som 
uppkommit.

Klipp till tejpbit efter skadans maxlängd, fäst mot 
väggen. Följ tillvägagångssättet som beskrivs i de 
allmänna anvisningarna på sidan 4.

14

15

16

Täta skarvar
mellan vägg och tak

Laga
rörelsesprickor

Tejpen kan användas för att täta skarvar mellan vägg och tak.
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Tejpa med korta bitar och applicera halva tejpen mot röret och halva mot det anslutande underlaget. Börja att 
tejpa i underkant och gå därefter upp successivt på båda sidor med överlappande tejpbitar för att avsluta i 
ovankant på röret, detta för att säkerställa god täthet.

Tryck fast tejpen och säkerställ att tejpbitarna överlappar varandra.

Täta 
rörgenomföringar

Produkt- och
miljögodkännanden
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3M 8067 All Weather Flashing Tape

Laga byggfolie

Om byggfolien är skadad kan revan lagas med tejpen. Tejpen 
är godkänd av SP SITAC och P-märkt för lagning av ålders-
beständig byggfolie.
Klipp till tejpbitar efter skadans maxlängd och säkerställ att 
tejpbitarna trycks ut ordentligt och överlappar varandra. 

Säkerställ att häftklamrar täcks med tejp för 
att stoppa luftläckage.!

Produktgodkännanden:
P-märkt som luft- och ångspärr för skarvning och lag-
ning av åldersbeständig byggfolie.
Testad av SP och godkänd av SITAC. 

P-märkt för lufttätning av fönster och dörrar. Testad av 
SP och godkänd av SITAC.

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.

Miljögodkännanden:

Knauf W tape är 
BASTA-registrerad
BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att 
denna produkt klarar överenskomna egenskapskrit-
erier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Se www.bastaonline.se

Knauf W tape finns med 
i Byggvarubedömningen

KNAUF W tape möter kriterierna för att bidra till EQ 
(Environmental Quality) Credit 4:1 för lågemitterande 
material; lim & tätningsmedel. LEED®
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INLEDNING

SYSTEM INNERVÄGG

SYSTEM INNERTAK

SYSTEM YTTERVÄGG

SYSTEM BJÄLKLAG

SYSTEM GOLV

SYSTEM BRANDSKYDD

SYSTEM KOMPLEMENT

SYSTEM YTA

SYSTEM BYGGFYSIK

SYSTEM- OCH PRODUKTÖVERSIKT

REGISTER

Om man inte känner till namnen saknar man också kunskap om 
tingen. Kunskap är vår styrka. Kunskap är makt.

Knauf Danogips GmbH, 296 80 Åhus
Telefon vxl: 044-28 78 00, Fax: 044-28 78 90

Telefon order: 044-28 78 80, Telefon teknisk support: 044-28 78 22
www.knaufdanogips.se


