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Produkt 
Seal-it® 575 PRESS-BAND er en høykvalitets, åpen-celle-polyuretanbasert skumtape til 
fugeforsegling, elastisitetsbevarende og impregnert med brannhemmende og miljøvennlig 
akrylharpiks, for en slitesterk og vanntett fugeforsegling. 

 
Bruksområde 
• Spesielt egnet som en bestandig fugeforseglingstape mellom/langs forskjellige 

fasadekomponenter, som seksjoner, vinduer og dør- og vindusrammer. 
• Kan brukes som en høykvalitets fugeforseglingstape mellom/langs flere typer 

bygningskomponenter for å motvirke støv, trekk, fuktighet, støy og varmetap. 
• Utmerket som skumslange under fugemasser, for korrekt fugedybde og forhindring av 

tresidig klebing. 
 

Egenskaper 
• Utmerkede akustiske og termiske isoleringsverdier. 
• God og vedvarende regnbestandighet. 
• Diffusjonsåpen, elastisitetsbevarende og slitesterk skumtape av åpen-celle-polyuretan. 
• Impregnert med brannhemmende og miljøvennlig syntetisk harpiks (akryl). 
• Internt testet i samsvar med BG2-forskrifter. 
• Selvklebende på én side, for enkel påføring ved installering. 
• Malbar med vanlig vannbasert maling. 
• Kompatibel med de fleste fugemasser. 
• Utvider seg selv ved svært lave temperaturer. 

 

Standard produktserie 
Artikkelnummer Farge/dimensjoner Emballasje 
SI-575-1002-125 Svart 10/2 (10 x 10) 12,5 meter/rull 
SI-575-1003-010 Svart 10/3 (10 x 15) 10 meter/rull 
SI-575-1004-008 Svart 10/4 (10 x 20) 8 meter/rull 
SI-575-1502-125 Svart 15/2 (15 x 10) 12,5 meter/rull 
SI-575-1503-010 Svart 15/3 (15 x 15) 10 meter/rull 
SI-575-1504-008 Svart 15/4 (15 x 20) 8 meter/rull 
SI-575-1506-056 Svart 15/6 (15 x 30) 5,6 meter/rull 
SI-575-2004-008 Svart 20/4 (20 x 20) 8 meter/rull 
SI-575-2006-056 Svart 20/6 (20 x 30) 5,6 meter/rull 
SI-575-2008-043 Svart 20/8 (20 x 40) 4,3 meter/rull 

 
Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser. 
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Tekniske produktdata 
Karakteristikk Verdi + Enhet 

Produkt 
Fleksibel polyuretanskumtape med åpen 
celle. 

Impregnering Akryl med brannhemmende tilsetninger. 
Temperaturbestandighet –40 °C til +90 °C 
Brukstemperatur +5 °C til +30 °C 
Termisk konduktivitet (DIN 12667) λ10,tr ≤ 0,046 W/m · K 
Kompatibilitet med andre 
bygningsmaterialer 

imøtekommer 

Brannklasse (DIN standard 4102) B2 (ikke lettantennelig) 
Maksimal oppbevaringstid 1 år, tørt og i originalinnpakning 
Oppbevaringstemperatur fra +1 °C til +20 °C 

Produkt 
Fleksibel polyuretanskumtape med åpen 
celle. 

 
Bruksbetingelser 
• Materialene og overflaten må være faste, tørre, fett-, olje- og støvfrie. 
• Målebånd, sparkelspade, saks eller kniv og muligens også tremellomlegg, er nødvendig 

for bruk.  
• Skjær over de forkomprimerte begynnelse- og endestykkene. 
• Ta en ekstra 1 cm når tapen rulles ut. 
• I vertikale fuger, begynn nederst. Påfør tapen i én bevegelse. 
• Vi anbefaler å kontakte oss før maling, lim og naturstein tas i bruk. 
• Seal-it® 575 PRESS-BAND bør ikke komme i kontakt med løsemidler eller sterke 

kjemikalier. 
• Seal-it® 575 PRESS-BAND bør ikke påføres i hjørner på dør- eller vindusrammer.  
• Påfør Seal-it® 575 PRESS-BAND i en kontinuerlig bevegelse. 
 

Forsegling i forhold til kompresjonsrate 
 

100 %: første skumnivå 
 
75 %: termisk isolasjon 

 
50 %: vind, støv, støy 
 
33 %: lett regn, snø 
 
20 %: oppgitt, forkomprimert dimensjon. 
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Dimensjoner 
Fugedybde (mm) Type (dybde x bredde) Ekspanderte dimensjoner (mm) 

10 10/2 10 x 10 

10 10/3 10 x 15 

10 10/4 10 x 20 

15 15/2 15 x 10 

15 15/3 15 x 15 

15 15/4 15 x 20 

15 15/6 15 x 30 

20 20/4 20 x 20 

20 20/6 20 x 30 

20 20/8 20 x 40 

30 30/2 30 x 10 

 
Minste angitte bredde er minimumsbredden. Andre bredder ikke angitt ovenfor er tilgjengelige ved 
forespørsel. 
 

Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil 
produktet holde seg opptil 24 måneder etter produksjonsdato. 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis materiale kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig 
med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel. 
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 


