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Försegling av vindskyddsskivor med Knauf W tape
Montagevägledning

Så här fungerar Knauf W tape:
Knauf W tape kan appliceras i temperaturer mellan -18°C och +49°C.
För att underlätta montage vintertid kan tejpen med fördel förvaras i rumstemperatur 
innan montage.
Säkerställ att vindskyddet är rent, torrt och fritt från lös smuts innan montering.
När tejpen sitter på plats klarar den temperaturer mellan -40°C och +80°C.

Monteringsanvisning:

•	 Klipp en lämplig längd tejpbit.

•	 Ta bort några centimeter av halva skyddspappret.

•	 Centrera över mitten av skarvarna, 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 under-
laget på samma sätt.

•	 Det är mycket viktigt att säkerställa att tejpkanterna fäster för att undvika luft-
läckage.

•	 OBS! Vid skarvning av tejpen – säkerställ minst 15 mm överlapp.  
Se exempel intill och på nästa sida.

Knauf W tape är en unik tätningstejp  
som används för tätning av skarvar, 
anslutningar och genomföringar i 
vindskydd.  

Knauf W tape åstadkommer perma-
nent lufttätning, förhindrar fuktvandring 
och har ett unikt häftämne som gör att 
den kan appliceras utomhus året runt.

Knauf W tape kan även användas invändigt för 
skarvning och lagning av åldersbeständig byggfolie 
(luft och ångspärr).

Knauf W tape – fakta och egenskaper

•	Finns	i	60	mm	respektive	120	mm	bredd.
•	Kan	appliceras	i	temperaturer	ner	till	-18°C.	
•	Aggressivt	häftämne	som	fäster	mot	de	flesta	byggnads	material.
•	Tätskiktet	består	vid	spikpenetration.
•	6	månaders	UV-resistens.	
•	Minst	50	års	åldersbeständighet.	
•	Fungerar	utvändigt	och	invändigt.
•	P-märkt	av	SP	SITAC	för	lufttätning	vid	dörr-	och	fönster	montage	
samt	för	skarvning	och	lagning	av	byggfolier.

•	Knauf	W	tape	på	Weatherboard	2.0	uppfyller	slagregns	kraven	
enligt	SS	EN	12865	samt	EN	1027	upp	till	600	Pa.

Exempel på användningsområden:

•	Tätning	av	skarvar	och	anslutningar	i	vindskydd,		
t.ex.	Knauf	Weatherboard	2.0	och	Knauf	Clima	Board.

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

•	Tätning	i	skarvar	mellan	bjälklag	och	väggliv		
samt	vindsbjälklag.

•	Tätning	av	genomföringar,	t.ex.	rör-	och	el-
genomföringar.

•	Skarvning	och	lagning	av	åldersbeständig	byggfolie		
(luft-	och	ångspärr).

Säkerställ rätt överlappning.

rätt överlappning

fel överlappning

... kan skapa vattenledande kanaler.

Kontinuerlig överlapp ...
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Monteringsföljd – säkerställ rätt överlappning
Säkerställ att alla skivskarvar är understötta. Läs mer om montage 
av vindskyddsskivor på www.knaufdanogips.se.

1. Börja med en horisontell remsa längs skivkonstruktionens 
nedre anslutning.

2. Tejpa alla vertikala skarvar upp till nästa eventuella hori-
sontella skarv.Tejpen skall överlappa första remsan (1) med 
minst 15 mm.

3. Tejpa den horisontella skarven. Tejpen skall överlappa verti-
kala remsor (2) med minst 15 mm.

4. Tejpa nästa vertikala skarvar. Överlappning av horisontell 
remsa (3) skall vara minst 15 mm.

5. Tejpa nästa horisontella skarv. Tejpen skall överlappa vertika-
la remsor (4) med minst 15 mm.

Vid användning av Weatherboard 2.0 i kombination med Umbo skruv och Knauf W tape räcker det att 
montera tejp i skarvarna. Synliga skruv mitt på skivorna skall inte tejpas.

Täta anslutningar
Utanpåliggande detaljer, exempelvis drivvatten- eller dränerings-
profiler som monteras över öppningar, tätas mot vindskydds-
skivorna med Knauf W tape.

Täta rörgenomföringar
Tejpa med korta bitar och applicera halva tejpen mot röret och 
halva mot vindskyddskivan. Börja tejpa i underkant och fortsätt 
därefter successivt uppåt på båda sidor med överlappande tejp-
bitar. Avsluta i ovankant på röret. Detta för att säkerställa  
god täthet.
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rörgenomföringaranslutningar

Minst 15 mm underlapp (max 25 mm). Minst 15 mm överlapp (max 25 mm).

Minst 15 mm under- och överlapp (max 25 cm). Skarv säkerställs med minst 15 mm överlapp.
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Knauf Danogips GmbH,	296	80	Åhus	
Telefon	vxl:	044–28	78	00,	Fax:	044–28	78	90	

Telefon	order:	044–28	78	80,	E-post:	order@knauf.se	
Telefon	teknisk	support:	044–28	78	22,	E-post:	support@knauf.se	

www.knaufdanogips.se

Knauf Danogips – 
mycket mer än gips.

LEED®
Kontroll
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KontrollEtt gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror

Knauf W tape på Weatherboard 2.0 uppfyller slagregnskraven enligt SS EN 12865 samt EN 1027 upp till 600 Pa. Knauf W tape är P-märkt av SP SITAC för lufttätning vid dörr- och fönstermontage samt för skarvning och lagning av byggfolier.
Knauf W tape uppfyller ställda miljökrav enligt Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Leed.


