Bruksanvisning
för proffshanterare
Allt du behöver veta för en snabb och säker
bearbetning av SIGA högprestandaprodukter.
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Wigluv ®

Wigluv ® + Dockskin ®
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+Dockskin ®
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SIGA
giftfria luft- och
vindtätningssystem
sänker energiförbrukningen permanent
utan gifter
siga.swiss

inget drag
inga byggnadsskador på grund av mögel

Byggdetalj och SIGA-lösningar
Byggdetalj och SIGA-lösningar

Tak S. 8 -11

Vägg: Träkonstruktion S. 6 -7

Vägg: Massiv konstruktion S. 4 - 5

Fackkkunskaper och luft-, vind- och regntäthet

Sidan 12

SIGA-fördelar

Sidan 16

Produktdetaljer och tekniska data

Sidan 108

Garanti och tekniska uppgifter

Sidan 134

Lämpliga underlag

Sidan 136
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

Fönster i massiv vägg

Sidan 18

Trä på massiv vägg

Sidan 28

T

4

NYHE

Montering av
diffusionsspärr

Sidan 30

Ångbroms
massiv vägg

Sidan 32

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

Fönster i massiv vägg

Sidan 38

Fasadmembran
på massiv vägg

Sidan 44

Takmembran på
massiv vägg

Sidan 46
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Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät

T

6

NYHE

Montering av
diffusionsspärr

Sidan 48

Överlappning vid
ångbroms

Sidan 50

Inblåsningsöppning

Sidan 51

Vägganslutning
träkonstruktion

Sidan 52

Fönster mot trävägg

Sidan 54

Sockelanslutning

Sidan 60

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fasadmembran

Montering fasadmembran

Sidan 62

Överlappning vid
fasadmembran

Sidan 63

Genomföring vid
fasadmembran

Sidan 64

Fönster mot
fasadmembran

Sidan 66

Sockelanslutning

Sidan 70
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Tak

Insidan lufttät

T

8

NYHE

Montering av
diffusionsspärr

Sidan 72

Överlappning vid
ångbroms

Sidan 74

Rund genomföring

Sidan 76

Kantig genomföring

Sidan 78

Åsanslutning

Sidan 79

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät

Takfönsteranslutning

Sidan 80

Ångbroms i massiv vägg

Sidan 32

Montering ångbroms
vid inblåsningsisolering

Sidan 83

T

Montering ångbroms
vid taksanering utifrån

Montering av
diffusionsspärr vid
påläktsisolering

siga.swiss

NYHE
Sidan 86

T

NYHE
Sidan 88
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Takmembran

10

Montering
takmembran

Sidan 92

Överlappning vid
takmembran

Sidan 97

Genomföring vid
takmembran

Sidan 99

Montering
spiktätningsband

Sidan 100

Takfönsteranslutning

Sidan 102

Takmembran på
massiv vägg

Sidan 46

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät
Takmembran
Montering av undertäckbana
vid alternativ sanering från
utsidan
Sidan 90

Träfiberskivor

Limning träfiberskivor

siga.swiss

Sidan 104
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Fackkunskaper

Insidan lufttät
Skapa ett lufttätt byggnadshölje

Majcoat ®

Wigluv ®

Wigluv ® +Dockskin ®

Majrex®
Sicrall ®
Rissan ®

Primur ®

Majvest ®
Corvum ®

Wigluv ®
Rissan ®

Fentrim ®20

Fentrim ®2

+Dockskin ®

• Byggnader ska byggas permanent lufttäta.
• Otäta ställen i byggnadshöljet förorsakar stora
energiförluster, obehagligt drag och kan leda till
massiva byggnadsskador på grund av mögel.

• För att skapa det lufttäta byggnadshöljet appliceras ångbromsen på insidan av byggnadshöljet.
Alla överlappningar, anslutningar och genomföringar måste omsorgsfullt tätas.

• Använd SIGA -produkter med hög prestanda för
en säker tätning av det lufttäta byggnadshöljet.
•D
 e limmar extremt starkt, är giftfria och miljövänliga och garanterar ett permanent lufttätt
byggnadshölje.

• Lufttätheten testas med Blower Door-testet.
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Stick with us.

Fackkunskaper

Utsidan vind- och regntät
Gör byggnadshöljet vind- och regntätt

Majcoat ®

Wigluv ®

Wigluv ® +Dockskin ®

Majvest ®
Fentrim ®2

• Det vindtäta byggnadshöljet bildas av den
permanent tejpade underlagstakduken och
fasadmembran.
• Om det inte är vindtätt kan kall utomhusluft kyla
ut isoleringen. Snö, regn, och skadeinsekter kan
komma åt konstruktionen och skada den.

• Alla överlappningar, anslutningar och
genomföringar måste omsorgsfullt limmas
vindtätt.

10 gånger tätare inne än ute

• Diffusionsmotståndet hos underlagstakdukar
och vindskyddsdukar ligger djupare än vid
ångbromsar så att fukten inte kan ackumuleras
under banan.

• Höga termiska krav och det stora antalet
underlag kräver högklassiga produkter, som
har en säker och permanent vidhäftning.
•S
 IGA erbjuder ett omfattande system med
inbördes perfekt anpassade produkter.
• På så sätt kan du säkert undvika
byggnadsskador.

siga.swiss
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Fackkunskaper

Insidan lufttät
Ansluta fönster lufttätt

Fentrim ®20

1

Fentrim ® IS 20

Funktionsplan 1 Invändigt: Lufttäthet
• Varje fönsteranslutning måste rumssidigt utföras
genomgående lufttätt.

Det lufttäta planet
• Förhindrar okontrollerade värmeförluster
• Stoppar inträngningen av fuktig
rumsluft i funktionsplanet 2 (värmeisolering)
•F
 örhindrar kondens och mögel
•U
 ndviker drag

2

Funktionsplan 2 mitten: Värmeisolering
• Överför fönstrets last
• Säkerställer värmeisoleringen och bullerskyddet
• Ska alltid vara torr, skyddas av funktionsplanet
1 och 3

14

•A
 nvänd för säker lufttät fönsteranslutning
SIGA -limmet med hög prestanda Fentrim IS 20
och Fentrim 20.
• Fentrim är snabbt och enkelt att hantera, limmar
extremt starkt och är omedelbart 100 % tätt.

Stick with us.

Fackkunskaper

Utsidan vind- och regntät
Ansluta fönster vind- och slagregnstätt

2

Fentrim ®2

3
Fentrim ® IS 2

Funktionsplan 3 utvändigt: Slagregns- och
vindtäthet
•F
 önster och dörrar måste utvändigt
genomgående anslutas vind- och slagregnstätt.

• Stoppar inträngningen av slagregn
i funktionsplanet 2 (värmeisolering)
• Förhindrar mögel
• Förhindrar att vind och därmed dragluft tränger in

10 gånger
tätare inne
än ute

Diffusionsfall:
Beträffande vattenångdiffusion gäller principen
« 10 gånger tätare inne än ute »
• sd = 20 m för inomhus
• sd = 2 m för utomhus

• För säker vindtät fönsteranslutning, använd den
högpresterande SIGA -tejpen Fentrim IS 2 och
Fentrim 2.
• Fentrim är snabbt och enkelt att hantera, limmar
extremt starkt och är omedelbart 100 % tätt.

siga.swiss
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S I G A -hustätt

S I G A -fördelar

innovativt
varje år anmäler S I G A -forskningen
ett flertal patent

utbildande
årlig utbildning av
• 2 500 specialister på S I G A
Academy i Schweiz
• 30 000 montörer och arkitekter
på plats hos kunden

Fabriken i Schachen

Fabriken i Ruswil

professionellt
S I G A s produktionsförfarande
garanterar högsta kvalitet

16

internationellt
S I G A producerar på två platser i
Schweiz och sysselsätter
425 medarbetare i 20 länder

Stick with us.

S I G A -hustätt

Produktfördelar

 tark limförmåga vid
S
kyla och hetta

åldersbeständigt
S I G A -limmet torkar aldrig ut
och produkterna kan
lagras på obestämd tid

 tan gifter
u
inga skadeämnen i rumsluften

S
 I G A i det öppna systemet

Dessutom ett fritt urval av
vanliga ångbromsar och undertrycksbanor som förekommer
på marknaden i kombination med
S I G A högeffektslim
siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Fönster på massiv vägg - tips och knep

B

A

• Rengör alla underlag som skall tejpas
för att säkerställa en hög vidhäftning

C

D

Principskiss

Avlastningsslinga

Avlastningsslinga

•T
 ejpa utan spänning och drag

18

• Vik först tillbaka det ohålade skyddspapprets början. På så sätt är den åtkomlig och kan senare enkelt tas bort.
• Montera sedan in fönstret

• För ännu bättre säkerhet pressas alla
limytor fast väl med pressrullen

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

E

F

• Isolera anslutningsfogen hålrumsfritt

• Överlappa ca. 5 cm

G

När Fentrim putsas över:
• Tejpa inte mer än 50 % och
max. 60 mm av smygdjupet. Hålzonen
på Fentrim kan dras bort

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Förbereda kjol utan ansluningsprofil

1

Utgångssituation
• Karm som ligger beredd

3

Hörnbildning:
•B
 ilda en ögla: 1,5 x fogbreddd
•T
 ryck ihop ordentligt

20

2

 örja tejpa centrerat på fönsterkarmen
•B
• Stryk fast ordentligt

4

• Upprepa på alla sidor
• Stryk fast ordentligt

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

5

6

Överlappningsbildning
• Överlappa

• Skär av tejpen med ca 5 cm tillgodo

8

7

• Vik tillbaka den ohålade skydspappen
• Justera och fixera

Så här ser det ut:
• Förberedd kjol

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Förbereda kjol med anslutningsprofil

1

2

• Tejpa nedtill på fönsterbänkens
anslutningsprofil
• Låt sticka ut på båda sidor med
fogbredden + ca 6 cm
• Stryk fast ordentligt

Utgångssituation
• Karm som ligger beredd

3

4

•T
 ejpa karmens sida
 åt sticka ut ca. en fogbredd nedtill
•L
• Stryk fast ordentligt

22

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

5

Hörnbildning uppe:
• Bilda en ögla: 1,5 x fogbreddd
• Tryck ihop ordentligt
• Upprepa på den andra sidan

7

Hörnbildning nere:
• Skär in rätvinkligt
• Vik ner
• Stryk fast ordentligt
• Upprepa på andra sidan

6

• Tejpa karmens alla sidor
• Stryk fast ordentligt
• Låt sticka ut en fogbredd nedtill
• Skär av

8

• Vrid ramen
• Förbered kjolen för utsidan

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Ansluta kjol till murverk

1

2

Utgångssituation
• Inbyggt fönster med förberedd kjol

• Dra stegvis bort det ohålade
skyddspappret
• Justera och fixera spänningsfritt
• Dra sedan bort det hålade
skyddspappret
• Stryk fast ordentligt

4

3

Hörnbildning nere:
•T
 ejpa upp på sidan i fönstersmygen
•V
 ik enligt bilden
 pprepa på andra sidan
•U

24

• Anslut spänningsfritt
• Tejpa över det du vikt nedtill på
• Stryk fast ordentligt

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

5

6

Hörnbildning uppe:
• Tejpa öglan spänningsfritt i hörnet
• Stryk fast ordentligt
• Upprepa på den andra sidan

Så här ser det ut:
• Förberedd kjol ansluten till murverk

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:
®
rim IS
Fentrim & Fent
®

samma bearbetning

Fentrim  ® 20

S. 130

Fentrim  ® IS 20

siga.swiss

S. 132
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Anslutning vid utstickande fönster på insidan

2

1

Utgångssituation
• Inbyggt fönster utan förberedd kjol

• Tejpa den förvikta smala delen nedtill
mot karmen
• Låt sticka ut en bandbredd på båda
sidor
• Stryk fast ordentligt

3

4

Hörnbildning:
• Skär av den förvikta delen i 45°vinkel

26

 ik ner
•V
 tryk fast ordentligt
•S
 pprepa på alla sidor
•U

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

5

6

• Ta bort det ohålade skyddspappret
• Justera och fixera spänningsfritt
• Ta bort det hålade skyddspappret
• Stryk fast ordentligt
• Upprepa på alla sidor

Så här ser det ut:
• Fönstret är anslutet på insidan

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:
®
rim IS
Fentrim & Fent
®

samma bearbetning

Fentrim  ® 20

S. 130

Fentrim  ® IS 20

siga.swiss

S. 132
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Trä på massiv vägg

1

2

Principskiss

Fentrim 20 50/85

• Anslutning trävägg till ej putsad mur
eller betong

3

• Vik upp Fentrim 20 50/85
• Stryk fast ordentligt

28

• Tejpa den förvikta 50 mm delen på
träskivan

4

• Ta bort skyddspappret
• Fixera
• Tejpa utan spänning och drag
• Stryk fast ordentligt

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

5

6

Så här ser det ut:
• Trävägg ansluten till ej putsad mur
eller betong

r!
sas öve
kan put

Anmärkning:
• Om Fentrim 20 50/85 monteras på en
oputsad mur, skall det putsas över för
att bilda det lufttäta skiktet
• Den bredd som tejpas över av Fentrim
av det underlag som skall putsas får
uppgå till max. 60 mm. Hålzonen på
Fentrim kan dras bort

kan putsas öv
er!

Fentrim  ® 20 50/85

S. 128

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Montering av diffusionsspärr vid framväggskonstruktion

2

1

• Använd det dubbelsidigt vidhäftande
Twinet vid monteringen av diffusionsspärrar på metall- eller träkonstruktioner
• Undvik otäta tryckluftspistolställen

3

• Lägg diffusionsspärren med texten
vänd mot montören

4

• Överlappa diffusionsspärrarna ca 10 cm • L
 imma överlappning drag- och veckfritt
med Sicrall

30

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

5

Så här ser det ut:
•D
 iffusionsspärr monterad och lufttätt
limmad på underkonstruktion

T

NYHE

Majrex  ®

S. 108

Majpell  ® 5

siga.swiss

S. 109

Twinet  ®

S. 118
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Ångbroms på massiv vägg / putsad mur

1

Applicera strängen innan
monteringen av ångbromsen

2

Applicera strängen efter
monteringen av ångbromsen

eller

• Rengör underlaget
• Applicera, justera in och tryck fast Primur
• Skär av och stryk fast

3

4
Ångbroms

Avlastningsslinga

Primursträng

• Ta bort skyddspappret

32

• Lägg en avlastningsslinga i
ångbromsen

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

6

10

cm

5

• Tryck sedan fast diffusionsspärren
drag- och veckfritt med kraft på
Primur-ormen

7

Vid överlappningar:
• I överlappningsområdet (ca 10 cm)
appliceras en kort Primur-orm på
diffusionsspärren

8

• Montera den andra banan, gnugga fast Så här ser det ut:
• Diffusionsspärren permanent lufttätt
limmat med Primur-rulle på putsat
murverk

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Tips och knep

A

B

1

eller

Pr

2

Vid ojämnheter

ur ®

• Applicera Primur-rullen

• Gör en förlängning av strängen
ojämnheten lufttätt

im

2

1

• Fyll sedan ojämnheterna med Primur slangpåse

och fyll

ch
insidan o
utsidan

ET

H
YU
NE
N

Primur ® rulle

34

S. 115

Majrex  ®

Stick with us.

S. 108

Majpell  ® 5

S. 109

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Ångbroms på massiv vägg - putsad mur

eller

Applicera Primur-massa med

Applicera Primur-massa med
SIGA -slangpåspistol
•D
 ubbeldorns-munstycke skär upp
påsen själv
•T
 ransparent rör visar nivån

A

SIGA -appliceringspistol

• Robust fogpistol – proffskvalitet med
lång livsläng
• Med tryckstopp – händer och
pistol förblir rena

Ohärdad

Avlastningsslinga

Primursträng

8 mm
Ångbroms

 pplicera en 8 mm tjock Primursträng
•A
•O
 medelbart efter appliceringen lossas
den fixerade ångbroms

• Lägg en avlastningsslinga i ångbromsen
• Tryck fast ångbromsen på Primursträngen – tryck inte så mycket så att den
blir platt!
• Primursträngen skall vara minst 4 mm
tjock

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät

B

Härdad

Avlastningsslinga

Primurorm

Diffusionsspärr

8 mm

• Applicera en 8 mm tjock Primursträng
och låt torka i 1 till 3 dagar

Primur ® patron

36

S. 114

• Lägg en avlastningsslinga i ångbroms
• Tryck sedan fast ångbroms kraftigt på
Primursträngen

Primur ® slangpåse

Stick with us.

S. 114

Vägg: Massiv konstruktion

Insidan lufttät
Ångbroms i massiv vägg

1

2

• Tejpa den förvikta 50 mm delen på
ångbromsen
• Tejpa på den hålade 85 mm delen på
den massiva väggen
• Tejpa utan spänning och drag
• Stryk fast ordentligt

Anmärkning:
• Om Fentrim 20 50/85 monteras på en
oputsad mur, skall det putsas över för
att bilda det lufttäta skiktet
• Den bredd som tejpas över av Fentrim
av det underlag som skall putsas får
uppgå till max. 60 mm. Hålzonen på
Fentrim kan dras bort

kan putsas öv
er!

Fentrim  ® 20 50/85

S. 128

siga.swiss
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Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fönster i massiv vägg

1

2

• Fönster frihängande monterat

• Rekommendation:
Montera en kil för bättre avledning av
vatten. Observera eventuella anvisningar från tillverkaren

3

4

•T
 ejpa med den förvikta sidan mot
fönsterkarmen
•L
 åt sticka ut på båda sidorna
 ra bort skyddspappret och stryk fast
•D
•S
 kär in vinkelhalverande och stryk fast.
Sätt inte an helt och hållet i hörnet
38

• Tejpa med den förvikta sidan mot
fönsterkarmen
• Låt sticka ut på båda sidorna
• Dra bort skyddspappret och stryk fast

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

5

6

Så här ser det ut:
• Tejpa med den förvikta sidan mot
• Utvändig fönsteranslutning på
fönsterkarmen
frihängande fönster.
• Låt sticka ut på båda sidorna
• Dra bort skyddspappret och stryk fast
• Skär in vinkelhalverande och stryk fast.
Sätt inte an helt och hållet i hörnet

7

Principskiss

Fentrim IS 2

Fönster lufttätt anslutet från utsida på
frihängande fönster med Fentrim IS 2
Fentrim  ® IS 2

siga.swiss

S. 133
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Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fönster i massiv vägg

1

2

• Fönstret är monterat i plan på utsidan

3

 ra stegvis bort skyddspappret
•D
 ustera och fixera spänningsfritt
•J

40

• Tejpa med förvikta delen nedtill i plan
mot karmen
• Låt sticka ut på båda sidor med en
tejpbredd
• Stryk fast ordentligt

4

• Upprepa på alla sidor

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

5

6

Så här ser det ut:
• Fönstret är anslutet på utsidan

Därefter:
• Täck över anslutningen med isolering

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:
®
rim IS
Fentrim & Fent
®

samma bearbetning

®

Fentrim 2

S. 131

®

Fentrim IS 2

siga.swiss

S. 133
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Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fönster i massiv vägg

1

2

• Tejpa med förvikta delen nedtill mot
karmen
• Låt ut på båda sidor med en fogbredd
plus ca. 6 cm
• Stryk fast ordentligt
• Skär av

• Fönstret monterat centrerat

3

4

•T
 a bort det utstickande skyddspappret
 ustera och fixera spänningsfritt
•J
•T
 a bort det andra skyddspappret
 tryk fast ordentligt
•S

42

• Tejpa på sidan av karmen
• Tejpa på sidan av smygen

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

5

6

• Upprepa på alla sidor

Så här ser det ut:
• Fönstret är anslutet på utsidan

Anslutning överputsad:

Anslutning övertäckt:
®
rim IS
Fentrim & Fent
®

samma bearbetning

®

Fentrim 2

S. 131

®

Fentrim IS 2

siga.swiss

S. 133
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Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fasadmembran på massiv vägg

1

2

Principskiss

Fentrim 2 50/85

• Anslutning trävägg till ej putsad mur
eller betong

3

• Vik upp Fentrim 2 50/85
• Stryk fast ordentligt

44

• Tejpa den 50 mm förvikta sida på
fasadmembran

4

• Ta bort det utstickande skyddspappret
stegvis
• Fixera
• Tejpa utan spänning och drag
• Stryk fast ordentligt
Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

5

6

Så här ser det ut:
•F
 asadmembran ansluten till ej putsad
mur eller betong

r!
sas öve
kan put

• Den bredd som tejpas över av
Fentrim av det underlag som skall
putsas får uppgå till max. 60 mm.
Hålzonen på Fentrim kan dras bort

kan putsas öv
er!

Fentrim   2 50/85
®

S. 129

siga.swiss

45

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät
Takmembran på massiv vägg - putsad mur

2

1

Till exempel kamin:
Till exempel takkupa:
• Underlag och fasadmembran rengörs
• Applicera, justera in och tryck fast Primur
• Lägg en avlastningsslinga i fasadmembranet,
tryck fast membranet så att den blir drag- och veckfri
• Skär av utstickande membran

ch
insidan o
utsidan

Primur ® rulle

46

S. 115

Stick with us.

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät
Alternativt:

1

Till exempel kamin:
• Anslut Fasadmembran med Dockskin
och Wigluv 100 eller Wigluv 150 på
murverk eller puts

Wigluv  ® 100 & 150

S. 122

Dockskin  ®

siga.swiss

S. 119

47

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Montering av diffusionsspärr på träkonstruktion

2

1

• Använd det dubbelsidigt vidhäftande
Twinet vid montering av diffusionsspärrar på träkonstruktioner
• Undvik otäta tryckluftspistolställen

3

• Överlappa diffusionsspärrarna ca
10 cm

48

• Lägg diffusionsspärren med texten
vänd mot montören

4

• Limma överlappning drag- och
veckfritt med Sicrall

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät

5

Så här ser det ut:
•D
 iffusionsspärr monterad och lufttätt
limmad på underkonstruktion

T

NYHE

Majrex  ®

S. 108

Majpell  ® 5

siga.swiss

S. 109

Twinet  ®

S. 118

49

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Överlappning vid ångbroms

2

1

• Lossa skyddspappret från Sicrall
• Justera in Sicral centrerad på
överlappningen och fixera
• Dra av skyddspapret
• Limma Sicrall drag- och veckfritt och
gnid fast kraftigt

Så här ser det ut:
• Överlappning permanent lufttät tejpad
med Sicrall 60

Plattfog

• Tejpa Sicrall centrerat på fog
• Stryk fast med en hårdgummirulle
• Förstärker direkthäftningen

50

Sicrall   60
®

Stick with us.

S. 110

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Inblåsningsöppning

1

• Dra ut Sicrall 170
• Mät upp önskad längd
• Riv av över klinga

2

• Sicrall går lätt att lossa i rivkanten

3

• Stryk fast med en hårdgummirulle
• Förstärker direkthäftningen och
underlättar arbetet

Sicrall   170
®

siga.swiss

S. 111

51

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Vägganslutning träkonstruktion insidan-hörn

1

2

3

• Vik upp en kort bit Corvum
• Skär in sidan utan skyddspappret
centrerat
• Lägg runt i 90° vinkel
• Vik ihop

5

6

• Förvik hörnet exakt
• Vik tillbaka skyddspappret

7

• Tejpa fast Corvum-hörn och stryk fast
ordentligt
• Upprepa först i varje innerhörn

52

4

• Förbind sedan innerhörnen
• Sätt an Corvum exakt i hörnet och tejpa
först fast sidan utan skyddspapper och
stryk fast ordentligt
• Ta bort skyddpappret och stryk fast

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Tips och knep

A

B

C

Använd skyddspappret för enkel och snabb bearbetning:
•V
 ik först tillbaka skyddspapprets början,
på så sätt är skyddspappret klar för att tas tag i och kan senare enkelt tas bort
• Tejpa sedan fast Corvum exakt

Corvum   30/30
®

S. 116

siga.swiss

53

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Fönster mot trävägg

1

• Skär av en kort bit, vik upp
• Skär in sidan 12 mm centrerat

4

• Ta bort skyddspappret

54

2

3

• Lägg runt i 90° vinkel
• Vik ihop
• Förvik hörnet

5

• Passa in i innerhörnet
• Tejpa 12 mm av Corvum på
fönsterkarmen
• Upprepa först på varje innerhörn

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät

6

• Förbind sedan innerhörnen:
• Tejpa 12 mm av Corvum på
fönsterkarmen
• Mät upp önskad längd, skär av

7

•T
 a bort skyddspappret
•F
 äll upp
•S
 tryk fast
•U
 pprepa på varje sida

8

Så här ser det ut:
• Infälld fönsterkarmlufttätt ansluten
med Corvum 12/48
• Corvum ej synlig bakom förklädnad

Corvum   30/30
®

siga.swiss

S. 116

55

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Vägganslutning träkonstruktion ytterhörn

2

1

• Tejpa Corvum med vikning kant i kant
utmed ytterkanten på väggen
•L
 ägg till ca. 3 cm på varje sida, skär av

3

4

• Skär in hörnet utåt så att vinkeln
ungefär halveras
• Sätt inte an helt och hållet i hörnet!

56

• Ta bort skyddspappret
• Vik upp

• Lägg runt ytterhörn
• Stryk fast

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät

5

6

• Upprepa på varje sida

• Sätt in en kort bit Corvum exakt i
hörnet
• Ta bort skyddspappret
• Stryk fast
• Upprepa på varje sida

7

Så här ser det ut:
• Ytterhörn permanent lufttätt tejpat med
Corvum 30/30

Corvum   12/48

siga.swiss

®

S. 117

57

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Fönster mot trävägg

1

2

• Tejpa fast nedtill på fönsterbänkens
anslutningsprofil
• Låt sticka ut på båda sidor med
fogbredden + ca 6 cm
• Stryk fast ordentligt

3

• Montera fönstret

58

• Tejpa karmens sida
• Stryk fast ordentligt
Hörnbildning uppe:
• Bilda en ögla: 1,5 x fogbredd
• Tryck ihop ordentligt
• Upprepa på den andra sidan

4

• Dra bort skyddspappret och tejpa
enligt bilden

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät

5

• Skär in vid hörnen
• Dra bort det utstickande
skyddspappret och stryk fast

6

 pprepa på varje sida
•U

7

Så här ser det ut:
• Fönsterkarm ansluten lufttätt mot
träväggen

Fentrim   IS 20
®

siga.swiss

S. 132

59

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Sockelanslutning insidan

1

2

• Rengör de underlag som skall limmas
• Skaka SIGA -Dockskin
• Appliceras täckande
• Vänta 5-20 min. beroende på
temperatur och underlag tills Dockskin
är transparent och klibbigt

Dockskin  ®

60

S.107
119
S.

• Applicera Rissan centrerat, justera in
• Dra av de slitsade skyddspapprena
efter varandra, stryk fast
• Se till att det finns tillräckligt med
limyta för Rissan på de ytor som de
skall tejpas fast på

Rissan  ® 100 & 150

Stick with us.

S. 113

Vägg: Träkonstruktion

Insidan lufttät
Alternativt:

1

2

• Tejpa Fentrim 50/85 med 50 mm
delen på trämaterialplatta
• Tejpa på den hålade 85 mm
delen på betongen
• Om så krävs förbehandlas underlaget
med SIGA -Dockskin

®

Fentrim 20 50/85

Så här ser det ut:
• Trävägg ansluten till betong

S. 128

siga.swiss

61

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Montering fasadmembran

1

2

Bakventilerade fasader

• Majvest är lämpligt för bakventilerade
fasader med slutna fasadinklädnader

• Lägg Majvest med texten vänd mot dig

3

Efter limningen:
• För slutlig infästning av membranet
monteras läktningen i den bärande
konstruktionens riktning direkt
på den bärande konstruktionen
62

Majvest

Stick with us.

®

S. 126

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Överlappniing vid fasadmembran

1

2

Vid slutna fasader:
• Justera in Wigluv centrerad på
överlappning och fixera
• Tejpa spännings- och veckfritt och
stryk fast ordentligt

Vid öppna fasader:
• Överlappning vid fasadmembran
vindätt tejpade med Wigluv black
• Den öppna träfasadens max. avstånd
är <
= 20 mm

Vid slutna fasader:

Vid öppna fasader:

Wigluv  ® 60

S. 120

Wigluv  ® black

siga.swiss

S. 123
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Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Genomföring vid fasadmembran

1

2

• Skär Wigluv 20 /40 i lämpliga längder
Lägg till ca. 4 cm på varje sida
 ossa det smala skyddspappret och
•L
tejpa i hörn
•L
 ossa det breda skyddspappret och
tejpa fast ordentligt
•S
 kär in hörnet 45°

• Lägg om
• Stryk fast

3

• Upprepa på genomföringens
samtliga sidor

64

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

4

5

Så här ser det ut:
•G
 enomföring vindtätt tejpad med
Wigluv 20 /40

Så här ser det ut:
• Genomföring öppen fasad vindtätt
tejpad med Wigluv black

Vid slutna fasader:

Vid öppna fasader:

Wigluv  ® 20 /40

S. 121

Wigluv  ® black

siga.swiss

S. 123

65

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fönster mot fasadmembran

1

• Förvik hörnet i Wigluv 20 /40
• Tejpa exakt i fönsterhörn
• Upprepa på alla hörn

2

Koppla samman hörnen:
• Justera in Wigluv 20 /40 i hörn
• Ta bort det smala skyddspappret
• Tejpa den smala skänkeln
på fönsterkarmen och stryk fast

3

• Dra av det breda skyddspappret
• Tejpa den breda delen på
fönsterkarmen och stryk fast

66

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

4

5

Så här ser det ut:
•F
 önster vindtätt tejpat med
Wigluv 20/40

Så här ser det ut:
• Fönster vindtätt tejpat med
Wigluv black vid synlig fasadbana

Vid slutna fasader:

Vid öppna fasader:

Wigluv  ® 20 /40

S. 121

Wigluv  ® black

siga.swiss

S. 123

67

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Fönster mot fasadmembran

1

2

• Tejpa fast nedtill på fönsterbänkens
anslutningsprofil
• Låt sticka ut på båda sidor med
fogbredden + ca 6 cm
• Stryk fast ordentligt

3

4

• Montera fönstret
• Rekommendation: Montera en kil för
bättre avledning av vatten
• Tejpa en skarvbit diagonalt enligt
bilden
• Dra upp tejpen i hörnet
68

• Tejpa karmens sida
• Stryk fast ordentligt
Hörnbildning uppe:
• Bilda en ögla: 1,5 x fogbredd
• Tryck ihop ordentligt
• Upprepa på den andra sidan

• Skär in vid hörnen
• Tejpa Fentrim över omfattningen

Stick with us.

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

5

6

• Tejpa Fentrim på fönsteromfattningen

• Skär in de övre hörnen
• Vik över utsticket och tejpa fast det
• Tejpa en diagonal skarvbit på det övre
hörnen, skär in, vik över och stryk fast

7

Så här ser det ut:
•F
 önsterkarm ansluten slagregns- och
vindtätt mot fasadmembranet

®

Fentrim IS 2

siga.swiss

S. 133

69

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Sockelanslutning utsidan

2

1

• Skaka Högprestanda-primer
SIGA-Dockskin
•A
 ppliceras täckande
•V
 änta 5-20 min. beroende på
temperatur och underlag tills Dockskin
är transparent och klibbigt

Dockskin  ®

70

S. 119

• Applicera Wigluv centrerat, justera in
• Dra av skyddspapprena efter varandra,
stryk fast
• Anmärkning: Det skall klistras
tillräckligt med Wigluv på betong resp.
mjukfiberplattor

Wigluv  ® 100 & 150

Stick with us.

S. 122

Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät
Alternativt:

Alternativt:

• Applicera Primur-rulle, justera in och
• Tejpa 50 mm del på fasadmembran
tryck fast
• Tejpa på hålad 85 mm del på
• Dra av skyddspappret
betongsockel
• Tejpa fasadmembranet spännings- och • Tejpa spännings- och veckfritt och
veckfritt och stryk fast kraftigt
stryk fast kraftigt

och
invändig
ig
d
n
ä
utv

Primur ® Rolle

S. 115

Fentrim   2 50/85

siga.swiss

®

S. 129

71

Tak

Insidan lufttät
Montering av diffusionsspärr – på plana och lutande innertak

1

2

• Använd det dubbelsidigt vidhäftande
Twinet vid montering av diffusionsspärrar på trä-eller metallkonstruktioner
• Undvik otäta tryckluftspistolställen

3

• Limma överlappning drag- och
veckfritt med Sicrall

72

• Lägg diffusionsspärren med texten
vänd mot montören

4

Så här ser det ut:
• Diffusionsspärr monterad och lufttätt
limmad på läkterna/underkonstruktion

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät
Efter limningen

5a

5b

• Applicera läkten diagonalt mot konstruktionen (för upptagning av isoleringsmaterialets vikt)
• Montera den inre förklädnaden (skyddar mot mekanisk inverkan och UVstrålning)

• Vid bred fackverkskonstruktion eller
hög isoleringsmaterialvikt rekommenderar vi att banan läggs i läktriktningen, limningen sker i läktområdet och
att läktningen längsmonteras

T

NYHE

Majrex  ®

S. 108

Majpell  ® 5

siga.swiss

S. 109

Twinet  ®

S. 118

73

Tak

Insidan lufttät
Överlappning vid ångbroms

1

2

• Dra av skyddspappret
• Tejpa Sicrall drag- och veckfritt och
stryk fast kraftigt

• Lossa skyddspappret från Sicrall
• Justera in Sicrall centrerad på
överlappning och fixera

3

före

Så här ser det ut:
• Överlappning permanent lufttät tejpad
med Sicrall 60

74

Tejpa vecket lufttätt:
• Tejpa vecket T-format diagonalt
mot överlappningen med Sicrall

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät
Plattfog

1

2

• Tejpa Sicrall centrerat på fog

3

• Pressa fast med en hårdgummirulle
• Förstärker direkthäftningen

Anslutning Sicrall

• Anslut diffusionsspärrbanan på
OSB-plattan
®

Sicrall 60

siga.swiss

S. 110

75

Tak

Insidan lufttät
Rund genomföring

1

• Vik Rissan längsmed

3

2

• Tejpa Rissan vardera till hälften
på den runda genomföringen och tejpa
sedan dragfritt på ångspärren

4

• Tejpa Rissan som fjäll runt runda bygg- Så här ser det ut:
nadsdelar
• Rund genomföringen permanent
lufttätt tejpad som fjäll med Rissan 60

76

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät
Tips och knep

A

B

• Vid kortare bitar lossas Rissan från
skyddspappret

 lockera Rissan-rullen med ena handen
•B
•M
 ed den andra handen rivs Rissan av med ett
ryck över klingan

• Dra samtidigt i Rissan och skyddspappret

®

Rissan 60

S. 112

siga.swiss

77

Tak

Insidan lufttät
Kantig genomföring

1

2

• Skär av Corvum: lägg till ca. 3 cm på
båda sidor
• Tejpa in exakt i hörnet vid balkar
(vikning vid balken)
• Ta bort skyddspappret
• Fäll upp, stryk fast

• Skär in den utstickande delen så att
vinkeln halveras
• Sätt inte an helt och hållet i
balkhörnet!
• Upprepa på balkens samtliga sidor

3

Så här ser det ut:
• Balken permanent lufttättlimmad med
Corvum 30/30

78

Corvum   30/30

Stick with us.

®

S. 116

Tak

Insidan lufttät
Åsanslutning

2

1

• Tejpa fast Corvum med den förvikta
kanten uppåt exakt under läkten och
på
• Stryk fast ordentligt

• Dra stegvis av skyddspappret och
tejpa ångbromsen med den släta
insidan på Corvum
• Stryk fast ordentligt

3

• Vik upp Corvum och montera
ångbromsen
Så här ser det ut:
• Anslutning till ås permanent lufttätt
tejpad med Corvum 30/30

Corvum   30/30
®

siga.swiss

S. 116
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Tak

Insidan lufttät
Takfönsteranslutning

1

• Skär till ångbromsen

3

• Tejpa Corvum med vikning kant
i kant i foliekanten på ångbromsen
• Stryk fast

80

2

• Efterskär ångbromsfolien på smygdjup

4

• Passa in Corvum exakt i spåret med
tillbakavikt skyddspapper. Tejpa in
Corvum ända in i hörnet
• Dra av skyddspappret stegvis
• Stryk fast
Stick with us.

Tak

Insidan lufttät

6

5

• Komplettera saknade ångbromsdelar:
Måttillskärning av membran
• Tejpa Corvum med vikning kant i kant
på tre sidor utmed kanten

7

• Tejpa sidorna

• Passa in Corvum exakt med tillbakavikt
skyddspapper i spåret
• Tejpa Corvum ända in i hörnet
• Dra av skyddspappret stegvis
• Stryk fast

8

• Skär ut trianglar med 90° vinkel ur 4
korta bitar Corvum
• Tejpa hörnen

siga.swiss

81

Tak

Insidan lufttät

9

10

• Tejpa avslutningsvis överlappningar
med Sicrall

Corvum   30/30
®

82

Så här ser det ut:
• Takfönster permanent lufttätt tejpat
med Corvum 30/30 och Sicrall 60

S. 116

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät
Montering ångbroms vid inblåsningsisolering

2

1

• Lägg diffusionsspärren
• Takstol förbereds med Twinet för att
med texten vänd mot montören
förhindra okontrollerad påfyllning av
gnid fast kraftigt mot Twinet
sidofältet
• Överlappa banorna ca 10 cm
• Observera: Twinet är inte lämpligt för
permanent upptagning av belastningen
från isoleringsmaterialet.

3

diagonalt mot den
bärande konstruktionen

4

längsgående mot den
bärande konstruktionen

eller

• Innan inblåsning av isoleringen:
Montera läktningen (för upptagning av isoleringsmaterialets vikt)

siga.swiss

83

Tak

Insidan lufttät

5

6

 ör ett stjärnsnitt
•G
 lås in isolering
•B
 id täta fackverkskonstruktioner skall
•V
det finnas luftutsläppsöppning

• Tejpa över inblåsningsöppningen med
Sicrall 170

• Ytterligare information om
inblåsningsisolering finns på
www.siga.swiss eller i vår montörspärm

7

• Vid tekniska frågor vänder du dig till
din SIGA-kontaktperson
• Hantera alltid inblåsningsisoleringen
i enlighet med tillverkarens anvisningar

•M
 ontera avslutningsvis
innerförklädnaden (skyddar mot
mekanisk inverkan och UV-strålning)

84

• Vid diffusionsspärrsmontering med
tryckluftspistol:
Klammeravstånd ≤ 10 - 15 cm
• SIGA-Majrex och SIGA-Majpell 5 kan
användas i samband med inblåsningsisoleringsmaterial av alla
typer

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät
Tips och knep

A

B

Vid breda läktfält:
• Vid diagonalläggning av diffusionsspärr kan överlappningslimningen
förstärkas med ytterligare Sicrall-delar
diagonalt mot överlappningen.

• Vi rekommenderar (t.ex. vid platta tak,
breda fackverkskonstruktion eller
ovanligt hög isoleringsmaterialvikt) att
membranet läggs i läktriktningen, tejpningen i läktområdet och längsmontering av läktningen

T

NYHE

Majrex  ®

S. 108

Majpell  ® 5

siga.swiss

S. 109

Sicrall  ® 170

S. 111

85

Tak

Insidan lufttät
Montering ångbroms vid taksanering utifrån

2

1

• Lägg in isoleringsmaterial med fast
struktur (skyddar diffusionsspärrar mot
utstickande föremål som kan skada
dem)
• Montera diffusionsbroms med Twinet i
undre delen av läkten

3

4

• Överlappningar och genomträngningar
limmas lufttätt med Wigluv 60
• Ej lämpligt för provisorisk täckning/
byggtätning

86

• Majrex släta sida och texten ska vara
vänd mot montören
• Banorna ska överlappa ca 10 cm,
fäst vid behov med tryckluftspistol
• Vid montering av Majpell 5
Se bild 2a

•F
 ör in isoleringen formanslutningsmässigt i fack

Stick with us.

Tak

Insidan lufttät

2a

c
a
b

b

• Montera diffusionsspärren a lufttätt
nedtill i läkter med Twinet b
• Värmeisoleringsskikt c över läkterna
R ≥ 1,1
• Vid lägen > 800 m över havet måste
planeringen göras tillsammans med en
byggfysiker

Vid taksanering från utsidan
med Majpell 5:
• Majpell 5 släta sida och texten ska
vara vänd mot montören

T

NYHE

Majrex  ®

S. 108

Majpell  
S. 122 ® 5

siga.swiss

S. 109

Twinet

®

S. 124
118

87

Tak

Insidan lufttät
Montering av diffusionsspärr vid påläktsisolering

1

2

• Majrex släta sida och texten ska vara
vänd mot montören
•B
 anorna ska överlappa ca 10 cm.
Fäst vid behov med Twinet eller
tryckluftspistol

3

• Överlappningar och genomföringar
tejpas lufttätt med Wigluv 60
• Ej lämpligt för provisorisk täckning/
byggtätning

4

Så ser det ut:
• Majrex med påläktsisolering

88

Stick with us.

Principskiss

Tak

Insidan lufttät

1a

Vid taksanering från utsidan med Majpell 5:
• Majpell 5 släta sida och texten ska vara
vänd mot montören

T

NYHE

Majrex  ®

S. 108

Majpell  ® 5

siga.swiss

S. 109

Wigluv  ® 60

S. 120
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Montering av undertäckbana vid alternativ sanering från utsidan

1

2

• Lägg in sorberande isoleringsmaterial
hålrumsfritt upp till den övre kanten av
läkten
• Ligger den tidigare isoleringen kvar,
komplettera med minst 40 mm sorberande isoleringsmaterial (bild 5 och 6)

3

• Lägg den andra banan
• Låt banorna sticka ut ca 10 cm
• Lossa båda delningsremsorna och
tryck fast limningen med kraft vid
presszonen
90

• Lägg banan med texten vänd mot
montören
• Fixera banan med tryckluftspistol i
överlappningsdelen

4

• Lägg diffusionsöppen värmeisolering
över Majcoat (SOB) ≥ 52 mm

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät

5

6
b
a

a
b

c

c

d

b

c

c

d

a D
 iffusionsöppet värmeisoleringsskikt över läkten ≥ 52 mm
b M
 ajcoat & Majcoat SOB/Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB lufttätt och regnsäkert
limmat
c S
 orberande värmeisolering ≥ 40 mm hålrumsfritt lagd
d Befintlig mineralull hålrumsfritt lagd
V
 arning! Vid lägen > 800 m över havet måste planeringen göras tillsammans
med en byggfysiker

Majcoat   SOB
®

S. 124

Majcoat   150 SOB

siga.swiss

®

S. 125
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Montering undertaksmembran - med SOB

1

• Lägg membranet med texten vänd
mot dig

3

• Lägg det andra membranet
• Överlappa membranen ca. 10 cm
• Dra bort båda skyddspapprena

92

2

• Membranet fixeras med häftpistol
ovanför limfogen

4

• Dra bort båda skyddspapprena
• Tryck fast limningen kraftigt vid
presszonen
• Montera listen

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät

5
2

3
4

1

Så här ser det ut:

• Utstickande rullkärna 1 skyddar
Majcoat SOB till sista metern
• Skärhjälp 2 Utläggningshjälp 3 och
dubbellimzon med dubbelsidigt
applicerat lim 4 sparar tid

Se tips och knep för att lägga
s. 96-98

Majcoat   SOB
®

S. 124

Majcoat   150 SOB

siga.swiss

®

S. 125
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Montering undertaksmembran

2

1

• Lägg membranet med texten vänd
mot dig

•F
 ixera membranet med tryckluftspistol
i överlappningsdelen

3

4

• Lägg det andra membranet
• Överlappa membranen ca. 10 cm och
fixera med tryckluftspistol i
limningsområdet

94

• Tejpa undertaksmembranet regnsäkert
och vindtätt
• Montera listen

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät

5
2

3
4

1

Så här ser det ut:
• Överlappning permanent vindtätt
tejpad med Wigluv 60

• Utstickande rullkärna 1 skyddar
Majcoat till sista metern
• Skärhjälp 2 Utläggningshjälp 3
och limningshjälp 4 sparar tid

Se tips och knep för att lägga
s. 96-98

Majcoat  

®

S. 124

Majcoat   150

siga.swiss

®

S. 125
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Tips och knep

A

Läktning på brädning /
undertäckning

• Montera läkten direkt på råspont eller
undertäckplattor, som lagts i plan

96

B

Värmeisoleringsskikt mellan
läktning och bärande konstruktion

• Montera läkten med lämpliga skruvar
(t.ex. helgängade)
•V
 ärmeisolering tillräckligt trycktålig
 juka träfiberskivor skall vara deklarerade som
•M
undertaks-/undertäcksplatta
•D
 en vattenförande nivån är lika hög överallt

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät
Överlappning vid takmembran

2

1

• Justera in Wigluv centrerad på
överlappning och fixera
•T
 ejpa spännings- och veckfritt och
stryk fast ordentligt
•P
 åtryckt limningshjälp sparar tid

Så här ser det ut:
• Överlappning permanent vindtätt
tejpad med Wigluv 60

Tips och knep

A

B

C

• Lossa Wigluv från skyddspappret
• Linda av Wigluv en gång så att skyddspappret ligger uppe
• Fördel: Skyddspappret lossnar av sig själv vid avrullning

siga.swiss
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Tak

Utsidan vind- och regntät

D

E
Avlastningsslinga

Wigluv 60

Wigluv 100

of

• Banorna uppvisar olika expansions- och krympningsbeteenden
•L
 ägg en avlastningsslinga i banan eller tejpa överlappningar med Wigluv 100 om:
· läktet inte ligger an med hela ytan mot ett fast utläggningsunderlag eller
· banan är vertikal eller över hela ytan lagd på formstabil värmeisolering

Wigluv  ® 60

98

S. 120

Wigluv  ® 100

Stick with us.

S. 122

Tak

Utsidan vind- och regntät
Genomförning vid undertaksmembran

2

1

• För fram banan exakt mot den runda
genomförningen
• Observera: Börja tejpa på den lägsta
punkten!
Ger ännu mer säkerhet mot
inträngande vatten

• Tejpa Wigluv till hälften på den runda
genomförningen och sedan på
membranet. Stryk fast ordentligt
• Anordna följande delar överlappande
som fjäll

3

Så här ser det ut:
• Rund genomförning permanent vindtätt tejpad som fjäll med Wigluv 60
• Vattnet rinner av säkert

Wigluv  ® 60

siga.swiss

S. 120
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Montering spiktätningsband

1

2

• Tejpa spiktätningsband på läkten

• Använd skyddspappret för enkel och
snabb bearbetning:
• Vik tillbaka skyddspapprets början
• Skyddspappret är klart att gripas tag
i och senare tas bort snabbt

3

4

• Justera in kontraläkt med tillbakavikt
delningsremsa på undertäckbanan

100

• Lossa delningsremsan och tryck fast
kontraläkten

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät

5

6

• Undertaksmembran fästs permanent med skruvar
eller spik i läkten på fast underlag

Spiktätningsband

®

S. 127

siga.swiss
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Takfönsteranslutning

1

2

Tillskärningsmönster

• Skär in måttanpassat undertaksmembran från montageram med Y-snitt
(se tillskärningsmönster)
• Vik tillbaka sidorna

3

4

• Fäst undertaksmembranet runtom mot
montage- och takfönsterkarmen

102

• Passa in takfönster på montageram
• Skruva fast
• Beakta takfönstertillverkarens
anvisning!

• Skär av ca. 3 cm under takfönsterkarmens underkant

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät

5

6

7

• Tejpa hörnen vindtätt med korta bitar
• Observera: Börja tejpa på den lägsta
punkten!
Ger ännu mer säkerhet mot
inträngande vatten

• Tejpa runtom undertaksmembranet
vindtätt mot takfönsterram

8

Så här ser det ut:
• Takfönster vindtätt tejpat med
Wigluv 60
• Skydda därutöver genomföringen med
en avvisningsplåt

Wigluv  ® 60

siga.swiss

S. 120
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Tak

Utsidan vind- och regntät
Limning träfiberskivor

1

2

a

b

Förutsättningar för en säker limning:
• Underlaget skall vara bärande,
renborstat och isfritt och får inte
vara limavvisande

Skapa extrem limkraft:
• Skaka högprestanda-primer Dockskin
• Appliceras täckande a
• Vänta 5-20 min. beroende på
temperatur och underlag tills Dockskin
är transparent och klibbigt b

Fog, käl, nock

1

2

• Primerbehandla med Dockskin
• Applicera Wigluv centrerat, justera in

104

Så här ser det ut:
• Nock, fog vindtätt limmade med
Dockskin och Wigluv 100 eller 150

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät
Anslutning brädningsbana

1

2

• Primerbehandla mjukfiberplatta med
Dockskin
• Applicera Wigluv centrerat, justera in
• Dra av båda skyddspapprena
samtidigt, stryk fast

Dockskin  ®

S. 119

Så här ser det ut:
• Övergången mellan brädningsbana
och mjulkfiberplatta vindätt tejpad med
Dockskin och Wigluv 100

Wigluv  ® 100 & 150

siga.swiss

S. 122

105

Tak

Utsidan vind- och regntät
Genomträngning

1

2

• Primerbehandla med Dockskin
• Kapa Wigluv nerifrån och upp
dubbelsidigt med ca. 5 cm överhäng
• Tejpa Wigluv till hälften på
genomföringen och tejpa sedan på
träfiberskivan

3

4

• Upprepa nerifrån och upp på varje
sida

106

• Skär in den utstickande delen så att
vinkeln halveras och lägg om
• Sätt inte an kniven längst in i hörnet!

Så här ser det ut:
• Genomföring vindtätt tejpad med
Dockskin och Wigluv 100

Stick with us.

Tak

Utsidan vind- och regntät
Takfönster

1

2

• Primerbehandla med Dockskin
• Nerifrån och upp: Kapa Wigluv
dubbelsidigt ca. 5 cm överhäng
• Tejpa Wigluv till hälften på ramen och
tejpa sedan på träfiberskivan

3

• Nerifrån och upp:
Upprepa på varje sida

• Skär in den utstickande delen så att
vinkeln halveras och lägg om
• Sätt inte an kniven längst in i hörnet!

4

Så här ser det ut:
• Takfönster vindtätt Tejpat med
Dockskin och Wigluv 150

siga.swiss
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Majrex

®

Hygrobrid-diffusionsspärren vid tak-,
vägg- och innertakskonstruktioner

H
 ygrobrid

®

höjd säkerhet i alla
konstruktioner
formstabil
snabb och
veckfri läggning

T

NYHE


påtryckt
skär- och
utläggningshjälp
tidsbesparande

Produktspecifikationer
Produkt
Majrex 1,5 m

Artikelnr
8310-150050

Bredd
1,5 m

Längd
50 m

m2
75 m2

Modifierat PE/PA förstärkt med PET-fiber • Tjocklek: 0,3 mm • Ytvikt: 150 g/m2
, EN 13984, Typ A • UV-tålig: 12 veckor
Brandbeteende: Klass E (enligt EN 13501-1) • Hygrobrid + fuktvariabiel

108

Stick with us.

Vikt
13,5 kg

Palett
30 rullar

Majpell 5
®

Ångbromsen vid tak-, vägg- och innertakskonstruktioner

 d-värde 5 m
s
säkerhet genom hög
uttorkningspotential
flexibel
snabb och enkel läggning
 åtryckt skär- och
p
utläggningshjälp
tidsbesparande

Produktspecifikationer
Produkt
Majpell  5 3 m
Majpell  5 1,5 m

Artikelnr.
8510-300050
8510-150050

Bredd
3m
1,5 m

Längd
50 m
50 m

m2
150 m2
75 m2

Vikt
22 kg
11 kg

Pall
20 rullar
30 rullar

PO-skikt förstärkt med PP-fibrer • Tjocklek: 0,4 mm • Ytvikt: 126 g/m2
, EN 13984, typ A • UV-tålig: 12 veckor
Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • sd-värde: 5 m

siga.swiss
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Sicrall 60
®

Högprestandatejp för överlappningar

 idhäfter extremt starkt
v
säkert, inga byggnadsskador
 tabil skarvtätning
s
sparar tid vid långa
överlappningar
 an rivas för hand
k
sparar tid

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
4510-6040

Kartong
10 rullar

Pall
48 lådor

Bredd
60 mm

Längd
40 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande, kan rivas av för hand • Vid isolering ovanpå råspont och
taksanering utifrån rekommenderar vi Wigluv 60 för permanent lufttät tejpning av ångbroms vid överlappningar
Lämplig för lufttät limning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

110

AT: ÖNORM B 8110-2

Stick with us.

Sicrall 170
®

Högprestandatejp för för inblåsningshål

 7 cm brett
1
lufttät täckning av
inblåsningshål
 artong med mäthjälp
k
och inbyggd klinga
snabb och mätnoggrann
kapning
i kartong-mataren
rullen är alltid
skyddad mot smuts

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
4510-17040

Kartong
1 rulle

Pall
144 lådor

Bredd
170 mm

Längd
40 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande, kan rivas av för hand • För permanent vindtät
tejpning av inblåsningshål och läckor i ytterområdet rekommenderas Wigluv 150
Lämplig för lufttät limning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

siga.swiss
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Rissan 60
®

Högprestandatejp för runda genomföringar

 idhäfter extremt starkt
v
säkert, inga byggnadsskador
 lastiska egenskaper
e
lägger sig tätt
runt rör och kablar
tänjbar
håller tätt även när
byggnaden rör sig

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
2510-6025

Kartong
10 rullar

Pall
42 lådor

Bredd
60 mm

Längd
25 m

Armerad specialfolie i PE • Tänjbar • Vid påläktsisolering och taksanering utifrån rekommenderar vi
Wigluv 60 för permanent lufttät tejpning av ångbromsar vid runda genomföringar
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

112

AT: ÖNORM B 8110-2

Stick with us.

Rissan 100 & 150
®

Högprestandatejp för anslutning av
väggelement i golv och tak

limmar extremt starkt
säkert, inga byggnadsskador
tänjbar
håller tätt även när
byggnaden rör sig
 ed delat
m
skyddspapper
enkel och
snabb hantering

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt
Rissan 100
Rissan 150

Artikelnr.
2510-10025
2510-15025

Kartong
6 rullar
4 rullar

Pall
42 lådor
42 lådor

Bredd
100 mm
150 mm

Längd
25 m
25 m

Armerad specialfolie i PE • Tänjbar • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

siga.swiss
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Primur slangpåse / patron
®

Högpresterande fogmassa på putsat murverk

 ermanent elastiskt
p
tar på ett säkert sätt upp
rörelser i byggnaden
 ermanent självlimmande
p
kräver ingen
fastpressningsläkt
f ri från lösningsmedel
obegränsat hållbar,
åldringsbeständig

Produktspecifikationer
Produkt
Slangpåse
Patron

Artikelnr.
3520
3510

Kartong
12 påsar + 5 munstycken
12 patroner

Pall
50 lådor
75 lådor

Förpackning i PP, utan aluminium • 100 % återvinningsbar
Primur är överstrykningsbar/förvaras utom räckhåll för barn!
Lämplig för lufttät limning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

114

AT: ÖNORM B 8110-2

Stick with us.

Innehåll
600 ml
310 ml

Räckvidd
12 - 16 m
6- 8m

Primur rulle
®

Högpresterande fogmassa på putsat murverk

 xtrem limningskraft utan torktid
e
anslutningen på utsidan
och insidan kan belastas direkt
t och
invändig
gt
utvändin

 pplicera Primur-rullen
a
innan monteringen av
diffusionsspärren
är ren och
sparar 50% arbetstid
 onstant 4 mm tjock
k
och elastisk
tar på ett säkert sätt
upp rörelser i byggnaden

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
3540-1208

Kartong
10 rullar

Pall
40 lådor

Bredd
12 mm

Tjocklek
4 mm

Längd
8m

Limningen får inte befinna sig i stående vatten • Primur är övermålningsbar
Lämplig för lufttät limning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

siga.swiss
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Corvum 30/30
®

Högprestandatejp för kantiga genomföringar,
åsar, inre och yttre hörn och takfönster

f örvikt 30/30 mm
hög precision
och säker i hörnen
 skyddspapper
1
redan borttaget
tejpa enkelt och snabbt
 skyddspapper
1
med överhäng
lätt att ta bort

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
5200-303025

Kartong
10 rullar

Pall
40 lådor

Bredd
30/30 mm

Längd
25 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Europ. Patent: 1508436 + 1508648 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Stick with us.

Corvum 12 /48
®

Högprestandatejp för fönster- och dörrkarmar

f örvikt 12 /48 mm
syns ej bakom inklädnad
 skyddspapper
1
redan borttaget
tejpa enkelt och snabbt
 skyddspapper
1
med överhäng
lätt att ta bort

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
5200 -124825

Kartong
10 rullar

Pall
40 lådor

Bredd
12/48 mm

Längd
25 m

Specialpapper förstärkt: stänkvattenavvisande
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Europ. Patent: 1508436 + 1508648 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Twinet

®

Dubbelsidigt limmande band för förmontering
av ångbromsar på hårda underlag

 ubbelsidig kraftigt
d
vidhäftande
snabb, säker montering
utan häftpistol
 tbehandling förhindrar
y
nedsmutsning
lätt att bearbeta
till sista metern
r ivtålig skyddspapper
sparar tid

Produktspecifikationer
Artikelnr.
6610-2050

Kartong
10 rullar

Pall
75 lådor

Bredd
20 mm

Längd
50 m

Tjock trådhållare
0,35 mm

Twinet är inte lämpligt för permanent upptagning av belastningar • Efter monteringen skall ångbromsen
därutöver fästas, t.ex. med läkt eller skivor

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Stick with us.

Dockskin

®

Höprestanda-primer för stabilisering av
sandiga fiberartade underlag

snabbtorkande
sparar tid
 raftig djupverkan
k
extrem vidhäftningskraft
mot mjukfiberplattor,
murverk och betong
 earbetningsbar från
b
-10° C kallt underglag
fri från lösningsmedel

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt

Artikelnr.

Reikwijdte met
Rissan/Wigluv 100

Reikwijdte met
Rissan/Wigluv 150

Kartong

Pall

Dockskin 4 kg
Dockskin 1 kg

5920
5930

~140 m
~35 m

~100 m
~25 m

8 flaskor

96 behållare
56 lådor

Lösningsmedelsfri akrylat-kopolymerdispersion på vattenbas • Hållbarhet: oöppnad 18 månader från
försäljningsdatum • Rengör penseln omedelbart med vatten • Förvaras utom räckhåll för barn!
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Wigluv 60
®

Högpresterande tejp för överlappningar,
genomträngningar och fönster

 ög vidhäftningskraft
h
vid kyla och värme
säkert, ingen byggnadsskada
diffusionsförmåga sd < 2 m
förhindrar ansamling
av kondensvatten
r egnsäker och vattentät
skyddar tak och
fasad permanent

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
7510-6040

Kartong
10 rullar

Pall
48 lådor

Bredd
60 mm

Längd
40 m

Diffusionsbar specialfolie i PO • sd-värde < 2 m • rivbar för hand • Tänjbar, vattentät,
UV-stabil: tålväder och vind i 12 månader • Lämplig för provisoriska tak/byggtidsövertäckning
Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten

Europ. Patent: 1847577
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Stick with us.

Wigluv 20/40
®

Högpresterande tejp för fönster- och
dörrkarmar och kantiga genomföringar

 elat och rivtåligt
d
skyddspapper 20 /40
hög precision och snabb
ditsättning i hörnen
fuktgenomsläpplig sd < 2 m
förhindrar att det
samlas kondensvatten
 ög limkraft vid kyla
h
och värme
säkert,
inga byggnadsskador

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
7510-6025

Kartong
10 rullar

Pall
42 lådor

Bredd
20/40 mm

Längd
25 m

Diffuserande specialfolie i PO • sd-värde < 2 m • Tänjbar, vattentät,
UV-stabil: tål väder och vind i 12 månader • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten

Europ. Patent: 1847577
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Wigluv 100 & 150
®

Högpresterande tejp för anslutningar,
övergångar och genomföringar

 ög vidhäftningskraft
h
vid kyla och värme
säker, inga byggnadsskador
diffusionsförmåga sd < 2 m
förhindrar ansamling
av kondensvatten
 ed delat skyddspapper
m
enkel och snabb hantering

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt
Wigluv 100
Wigluv 150

Artikelnr.
7510-10025
7510-15025

Kartong
6 rullar
4 rullar

Pall
42 lådor
42 lådor

Bredd
100 mm
150 mm

Längd
25 m
25 m

Diffuserande specialfolie i PO • sd-värde < 2 m • Tänjbar, vattentät, UV-stabil: tål väder och vind i 12 månader
Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten.

Europ. Patent: 1847577
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Wigluv black
®

Högpresterande tejp för överlappningar,
genomföringar och fönster

 xtremt UV-stabil
e
mycket åldringstålig på
svarta fasadmembran
 ög vidhäftningskraft
h
vid kyla och värme
säker, inga byggnadsskador
diffusionsförmåga sd < 2 m
förhindrar ansamling
av kondensvatten

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
7509-6040

Kartong
10 rullar

Pall
48 lådor

Bredd
60 mm

Längd
40 m

Diffuserande specialfolie i PO, kan rivas för hand • sd-värde < 2 m
Tänjbar, vattentät, UV-stabil: tål väder och vind i 12 månader • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten

Europ. Patent: 1847577

siga.swiss

123

Majcoat   & Majcoat SOB
®

®

Takmembran

 IGA-limkraft « on board »
S
limmar permanent extremt
startk vid kyla och hetta
 lager, funktionskikt
3
skyddad med 2 fiberdukar
slagregnssäker och
permanent diffusionsöppen
r obust och rivtålig
inga skador under byggfasen

Produktspecifikationer
Majcoat
Artikelnr.
8710 -150050

Bredd
1,5 m

Längd
50 m

m2
75 m2

Vikt
16 kg

Pall
30 rullar

Majcoat SOB
Artikelnr.
8720-150050

Bredd
1,5 m

Längd
50 m

m2
75 m2

Vikt
17 kg

Pall
30 rullar

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis • Tjocklek: 0,6 mm • Ytvikt: 190 g/m2
, EN 13859-1 / EN 13859-2 • sd-värde: 0,1 m • Slagregnssäker, vattentät: > W1 (enligt EN 1928)
Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Taklutningen skall vara minst 10°
Lämpligt som undertak för normala och förhöjda krav enligt SIA 232
Uppfyller kraven i ZVDH produktfaktablad underlagstaksmembran klass UDB-A enligt tabell 1
Lämplig som underlagstaksmembran klass USB-A
Lämplig för provisorisk täckning/byggtidstätning upp till 8 veckor
Lämpligt SIGA-tillbehör: Wigluv, Primur rulle, SIGA-Spiktätningsband
Majcoat SOB: Lämplig för regnsäkra undertak enligt ÖNORM B 4119

124

Stick with us.

Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB
®

®

Takmembran

 IGA-limkraft « on board »
S
limmar permanent extremt
starkt vid kyla och hetta
 åtryckt utläggningshjälp
p
snabb och säker
att bearbeta
robust
hållfast och
nötningsbeständig

Produktspecifikationer
Majcoat 150
Artikelnr.
8730-300050
8730-150050

Bredd
3m
1,5 m

Längd
50 m
50 m

m2
150 m2
75 m2

Vikt
24 kg
12 kg

Pall
20 rullar
30 rullar

Majcoat 150 SOB
Artikelnr.
Bredd
8740 -150050 1,5 m

Längd
50 m

m2
75 m2

Vikt
13 kg

Pall
30 rullar

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis • Tjocklek: 0,55 mm • Ytvikt: 150 g/m2
, EN 13859-1 / EN 13859-2 • sd-värde: 0,05 m • Slagregnssäker, vattentät: > W1 (enligt EN 1928)
Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1) • Taklutningen skall vara minst 10°
Lämpligt som undertak för normala och förhöjda krav enligt SIA 232
Uppfyller kraven i ZVDH produktfaktablad underlagstaksmembran klass UDB-A enligt tabell 1
Lämplig som underlagstaksmembran klass USB-A
Lämplig för provisorisk täckning/byggtidstätning upp till 4 veckor
Lämpligt SIGA-tillbehör: Wigluv, Primur rulle, SIGA-Spiktätningsband
Majcoat 150 SOB: Lämplig för regnsäkra undertak enligt ÖNORM B 4119
siga.swiss
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Majvest

®

Fasadmembran

 skikt, rivtålig och flexibel
3
enkel, snabb och
säker att lägga ut
idealisk för tak och fasad
universellt användbar
 kär- och limningshjälp
s
sparar tid

Produktspecifikationer
Produkt
3m
1,50 m

Artikelnr.
8910-300050
8910-150050

Bredd
3m
1,50 m

Längd
50 m
50 m

m2
150 m2
75 m2

Vikt
22 kg
11 kg

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis • Tjocklek: 0,5 mm
Ytvikt: 135 g/m2 • , EN 13859-1 / EN 13859-2 • sd-värde: 0,05 m
Slagregnssäker, vattentät: W1 (enligt EN 1928) • Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Taklutningen skall vara minst 10°
Lämplig som underlagstaksmembran för normala och förhöjda krav enligt SIA 232
Motsvarar ZVDH-produktdatabladet undertäckbanor klass UDB-B enligt tabell 1
Lämplig som underspännbana klass Klasse USB-A
Lämplig som provisoriskt tak i upp till 4 veckor
Lämpligt SIGA-tillbehör: Wigluv, Primur rulle, SIGA-Spiktätningsband
Anmärkning: Hanteras i taket som SIGA-Majcoat
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Pall
20 rullar
20 rullar

Högprestandatejp för permanent
regntäthet vid läktmontage

Spikförseglingstejp

 ubbelsidigt kraftigt
d
vidhäftande
slagregnssäker, lämplig
för provisorisk täckning
f örmontering på ströläkt
enkel och snabb hantering
 mm tjockt specialskum
4
säkert, inga byggnadsskador

Produktspecifikationer
Artikelnr.
2005-50430

Kartong
10 rullar

Pall
18 lådor

Bredd
50 mm

Tjocklek
4 mm

Längd
30 m

För taklutningar > 10° • Rekommenderas ej vid PVC-banor

siga.swiss
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Fentrim 20 50/85
®

Lufttätt högprestandatejp med inputsningszon
för överputsningsbara anslutningar inomhus

 xtrem vidhäftning
e
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
f örvikt, utan skyddspapper
mycket snabb
vidhäftning på komponenter
 verputsbar fiber
ö
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
9511-508525

Kartong
6 rullar

Pall
30 lådor

Bredd
50/85 mm

Längd
25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Fentrim 2 50/85
®

Slagregnstätt högprestandatejp utan inputsningszon
för överputsningsbara anslutningar utomhus

 xtrem vidhäftning
e
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
f örvikt, utan skyddspapper
mycket snabb
vidhäftning på komponenter
 verputsbar fiber
ö
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk

TG 20134

Produktspecifikationer
Artikelnr.
9512-508525

Kartong
6 rullar

Pall
30 lådor

Bredd
50/85 mm

Längd
25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 180
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Fentrim 20
®

Lufttätt högprestandatejp med inputsningszon
för fönster- och dörrkarmar inomhus

 xtrem vidhäftning
e
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
 5 mm förvikt
1
utan skyddspapper
mycket snabb
anslutning på fönsterkarmen
 verputsbar fiber
ö
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt
100 mm
150 mm
200 mm

Artikelnr.
9511-158525
9511-1513525
9511-1518525

Kartong
6 rullar
4 rullar
2 rullar

pall
35 lådor
35 lådor
49 lådor

Bredd
15/85 mm
15/135 mm
15/185 mm

Längd
25 m
25 m
25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 331/343/274
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2

130

Stick with us.

Fentrim 2
®

Slagregnstätt högprestandatejp med inputsningszon
för fönster- och dörrkarmar utomhus

 xtrem vidhäftning
e
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
 5 mm förvikt
1
utan skyddspapper
mycket snabb
anslutning på fönsterkarmen
 verputsbar fiber
ö
med hålzon
kraftig putsförankring
på murverk

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt
100 mm
150 mm
200 mm

Artikelnr.
9512-158525
9512-1513525
9512-1518525

Kartong
6 rullar
4 rullar
2 rullar

Pall
35 lådor
35 lådor
49 lådor

Bredd
15/85 mm
15/135 mm
15/185 mm

Längd
25 m
25 m
25 m

UV-tålighet/tålighet väder och vind: upp till 3 månader • Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 331/343/274
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Fentrim IS 20
®

Lufttätt högprestandatejp utan inputsningszon
för fönster- och dörrkarmar inomhus

 xtrem vidhäftning
e
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
 5 mm förvikt utan
1
skyddspapper
mycket snabb anslutning
på fönsterkarmen
 idhäftning från -10° C
v
snabb och tät montering
av fönster hela året

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Artikelnr.
9611-156025
9611-158525
9611-1513525
9611-1518525
9611-1523525
9611-1528525

Kartong
8 rullar
6 rullar
4 rullar
2 rullar
2 rullar
2 rullar

Pall
35 lådor
35 lådor
35 lådor
49 lådor
35 lådor
35 lådor

Bredd
15/60 mm
15/85 mm
15/135 mm
15/185 mm
15/235 mm
15/285 mm

Längd
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 331/343/274
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Fentrim IS 2
®

Slagregnstätt högprestandatejp utan inputsningszon
för fönster- och dörrkarmar utomhus

 xtrem vidhäftning
e
över hela ytan
enkel att hantera,
omedelbart 100% tät
 5 mm förvikt utan
1
skyddspapper
mycket snabb anslutning
på fönsterkarmen
 idhäftning från -10° C
v
snabb och tät montering
av fönster hela året

TG 20134

Produktspecifikationer
Produkt
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Artikelnr.
9612-156025
9612-158525
9612-1513525
9612-1518525
9612-1523525
9612-1528525

Kartong
8 rullar
6 rullar
4 rullar
2 rullar
2 rullar
2 rullar

Pall
35 lådor
35 lådor
35 lådor
49 lådor
35 lådor
35 lådor

Bredd
15/60 mm
15/85 mm
15/135 mm
15/185 mm
15/235 mm
15/285 mm

Längd
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

UV-tålighet/tålighet väder och vind: upp till 3 månader • Brandbeteende: klass E (enligt EN 13501-1)
Lämplig för montering enligt RAL-riktlinje • Tejpningen får inte befinna sig i stående vatten
Lämplig för lufttät tejpning enligt:
CH: SIA 331/343/274
D: EnEV, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Europ. Patent: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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SIGA-säkerhet
Garanti
SIGAs garantier gäller i enlighet med svensk lag.
Garantin gäller dock inte om bearbetningen eller användningen avviker från
vad som anges i bruksanvisningen, eller:
om produkten utsätts för ovanliga inverkningar, framför allt av kemisk eller mekanisk typ
om permanenta mekaniska belastningar (t.ex. på grund av drag- och tryckkrafter)
inverkar på limningen
vid membran i flera skikt och plattmaterial som saknar en tillräcklig inre stabilitet
vid vindtät tejpning vid taklutning < 10 °
vid öppna fasadinklädnader med Majcoat / Majvest
v id Dockskin, när tejpningen inte gjorts med
Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet, Fentrim
om SIGA - Fentrim IS putsas över direkt
vid lufttät tejpning vid byggnation av bastu eller pool
om SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 putsas över direkt på mjuk träfiberplatta
vid tätningar mot stående, ej tryckande vatten enligt DIN 18195/SIA 271
 är förutsättningarna för en säker utläggning av banor inte är uppfyllda: Underkonstruktionen
n
skall vara fri från utstickande föremål (såsom t.ex. skruvar), som kan förorsaka skador
när förutsättningarna för en säker tejpning inte är uppfyllda: Underlaget skall vara torrt,
slutet, jämnt, bärande, damm- och fettfritt och får inte vara limavvisande. Innan tejpning
skall underlaget och banorna göras rent och limtest göras på ort och ställe. Stabilisera
vid behov med högprestanda-primerna SIGA Dockskin. Observera! Limningar får inte befinna
sig i stående vatten. Veck eller spänningar i banan/bandet skall spännas av och limmas.
Förutsättningar för en säker putsning av SIGA Fentrim:
Gör putstester på plats innan överputsningen
Beakta putstillverkarens rekommendationer
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SIGA-förvarningssystem:
Förändringar och nyutvecklingar bland de i handeln vanligast förekommande underlagen, skivorna
ochfolier registreras systematiskt tack vare SIGAs unika förvarningssystem och är en kontinuerlig
input i vidareutvecklingen av SIGA-produkterna. Se därför till att ha en god lageromsättning så att
du alltid har de senaste SIGA-produkterna, vad gäller teknik och ekologi, hemma.
Bruksanvisning:
Denna bruksanvisning kan bli ogiltig på grund av nya kunskaper eller utvecklingar.
Den aktuellt gällande bruksanvisningen hittar du under www.siga.swiss
Internationella kontroller:

SI
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02/2012

Rosenheim

Luft- und Schlagregen-Dichheit
nachgewiesen für SIGA- Fentrim ®
Prüfbericht Nr.:
11-000079-PR01 (PB-E03-02-de-03)

TG 20134

Tekniska uppgifter
Lim: SIGA-högprestandalim saknar lösningsmedel, VOC, högkokare, mjukgörare,
klor och formaldehyd. De kan inte längre tas bort.
Bearbetningstemperatur: Från -10 °C / Majcoat SOB från -15 °C /
Primur patron och slangpåse: från +5 °C
Åldringsbeständighet: Hög permanent vidhäftningskraft, kan inte bli sprött,
eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel.
Lagring: Lagras i originalkartongen svalt och torrt. Primur patron, Primur slangpåse och Dockskin i
originalkartong, förvaras svalt och torrt och frostfritt. Majrex, Majpell, Majcoat och Majvest lagras
svalt, torrt och UV-skyddat.

Utvecklat och tillverkat: © SIGA
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Fentrim® 2 50 / 85

Fentrim® 20 50 / 85

Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2

Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20

Wigluv® 100 & 150

Wigluv® 60 & 20 /40

Wigluv® black

Primur® rulle

Primur® patron / slangpåse

Corvum® 30/30 &  12 /48

Sicrall® 60 & 170

Rissan® 100 & 150

Rissan® 60

Lämpliga underlag

Twinet®

SIGA -materialtabell

Trä

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hårda trämaterialskivor

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4*

Mjukfiberskivor
Gipskartongplattor, gipsfiberskivor

4*

4*

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cementfiberskivor

4 4 4 4

4

4

4*

4 4 4*

4* 4 4 4 4

Bitumen, EPDM i sockeln

4

4

4 4 4 4 4

Hårda plastisoleringsskivor
(XPS / EPS / PUR)

4

Betong, murverk, puts

4 4 4 4 4

Metall

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4

Hårdplast

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4

* skall stabiliseras med högprestandaprimer SIGA-Dockskin Vid behov kan alla ovan nämnda underlag
stabiliseras med högprestandaprimer SIGA-Dockskin.
Anmärkning: För rätt produktval för den planerade användningen skall materialtabellen,
bearbetningsrekommendationer och produktinformationen i denna bruksanvisning beaktas.
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Fentrim® 2 50 / 85

Fentrim® 20 50 / 85

Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2

Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20

Wigluv® 100 & 150

Wigluv® 60 & 20 /40

Wigluv® black

Primur® rulle

Primur® patron / slangpåse

Corvum® 30/30 &  12 /48

Sicrall® 60 & 170

Rissan® 100 & 150

Rissan® 60

Twinet®

Lämpliga produkter
Diffusionsbromsfolie/
Diffusionsspärrfolie
•S
 läta till lätt uppruggade
PE-/PA-/PO-/PP-folie

4 4 4 4 4 4 4

4

4

• Kraftpapper
• Aluminium-folie
Diffusionsbromsfolie /
Diffusionsspärrfolie vid påläktsisolering
och taksanering

4

4 4

4 4

4

4 4

• Släta till lätt uppruggade
PE-/PA-/PO-/PP-folie

Takmembran / underlagstakspapp
och underspänningsdukar
(gäller ej för bitumen och PVC-folie)

Fasadmembran vid slutna fasader

4 4 4 4

4

4

Fasadmembran vid öppna fasader

Anmärkning: För rätt produktval för den planerade användningen skall materialtabellen,
bearbetningsrekommendationer och produktinformationen i denna bruksanvisning beaktas.
siga.swiss
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