
Enklere, mere holdbare og 
energieffektive løsninger, 
som møder kommende krav.

3M™ FAST Tætningstape

3M er et registreret varemærke hos 3M Company. Kan genanvendes.
Trykt i Sverige. ©3M 2019. Alle rettigheder forbeholdes. 06960786.



Innovative tætnings-
tapes for holdbar og 
enkel montage.

FAST-F
Samling af
dampspærrefolie
i én arbejdsgang

FAST-UC
Tætning af rør-
gennemføringer.

FAST-F
Tætning af
klimaskærm
samt vindspærre.

FAST-UC
Tætning af 
sålbænk.

FAST-F
Split liner giver
nem montering.
Til samlinger
omkring døre.



FAST-F
Tætning af
ovenlysvinduer.

FAST-D
Klæber nemt
dampspærrefolien
mod pudsede
overflader

FAST-F
Tætning,
splejsning og
overlapsamling
af tagpap samt
vindspærre.

FAST-D
Tætning og
direkte montering
af dampspærre-
folien mod tre og
stålreglar.

FAST-F
Tætning af
vægtilslutning



3M™ Tætningstape FAST-F 8067E
- den fleksible tape

Viste du, at en stor del af danske huse taber en betydende 
del af sin varme igennem luftlækager? Med 3M FAST–F 
8067E tætningstape kan du hurtigt og enkelt opnå en  
total og permanent tæthed rundt om vinduer, dører og 
i nye huse. Målinger viser, at tætrningstapen reducerer 
luftlækager fem gange bedre end anvendelse af  
fugemasser, når der ved renoveringer isættes nye vinduer.

Desuden til en meget lavere totalomkostning for arbejde 
og materialer. Tapen har desuden mindst 50 års  
holdbarhed.

Translucent12 måneders
UV-modstand

Kan monteres
ned till -20 °C

Tætner ved søm
gennemføring

Split linerFlexibel

3MTM FAST-F  
8067E 2016-04-15

3MTM FAST-F 8067E
är BASTA-registreret

TranslucentKlæber på de
fleste bygge-

materialer

Kan monteres
ned till -20 °C

12 måneders
UV-modstand

Tætner ved søm
gennemføring

Dobbelt-
klæbende

3M™ Tætningstape FAST-D 8069E

- den dobbeltklæbende tapen

3M FAST-D 8069E er en luft, fugt og vandbestanding 
tape med et aggresivt akrylkæbestof på begge sider af en 
fleksibel elastomerfilm. FAST-D har en rød PE liner.

FAST-D anvendes til en permanent montage af  
byggefolier mod træ – eller stålregler. Holdbarheden 
vurderes til 50 år.

FAST-F 8067E Antal/krt

50/50 split liner, 50 mm x 25 m 24 rl/krt

12/48 split liner, 60 mm x 25 m 20 rl/krt

50/50 split liner, 60 mm x 25 m 20 rl/krt

37,5/37,5 split liner, 75 mm x 25 m 16 rl/krt

50/50 split liner, 100 mm x 25 m 12 rl/krt

50/50 split liner, 200 mm x 25 m 4 rl/krt

FAST-D 8069E Antal/krt

25 mm x 25 m 12 rl/krt

50 mm x 25 m 6 rl/krt

3M™ FAST-D 8069E er registreret i databasen for byggeprodukter
som kan anvendes i nordiske Svanemærkede byggerier.

3M™ FAST-F 8067E är registrerad i databasen för  byggnads-
produkter som kan användas i Svanenmärkta byggnader.

3MTM FAST-D  
8069E 2018-04-10

3MTM FAST-D 8069E
är BASTA-registreret



3M™ Tætningstape FAST-UC 8045P 
- den elastiske tape

3M FAST UC 8045 P tætningstape er perfekt til tætning af irregulære og 
svært tilkommelige områder og i et stykke, som for eksempel sekundær  
tætning af sålbænken under vinduer og døre. Også komplekse hjørner, 
formede byggeelementer, prefabrikerede betonelementer, tætning af 
etageadskillelser og rørgennemføringer i vægge. Overalt hvor det hidtil har 
været nødvendigt at anvende fugemasse eller overlapsamlinger, kan der 
spares tid med 3M FAST-UC.

Tapen kan strækkes og udvides med mere end 300% og forbliver  
permanent siddende efter montagen. Dette minimerer antallet af fuger og 
samlinger, som udgør en stor risiko for lækager og desuden på kortere  
arbejdstid sammenlignet med andre løsninger. Risikoen for at omgøre arbej-
det reduceres, uanset valg af byggeelementer og facadesystemer.

Tapen kan erstatte mange traditionelle metoder som manchetter, diffusions-
barrierer, fugemasser eller andre mekaniske løsninger.

3M™ FAST-UC  
8045P 2016-04-15

3M™ FAST-UC 8045P
är BASTA-registreret

3M™ FAST-UC 8045P er registreret i databasen for byggeprodukter
som kan anvendes inordiske Svanemærkede byggerier

Klæber på de
fleste bygge- 

materialer

Kan monteres
ned till 0 °C

GråTætner ved søm
gennemføring

9 måneders
UV-modstand

Meget fleksible
og formbar

Perfekt som sekundær tætning i vindueskarme. Tætner gennemføringer i vægge med kun ét 
stykke tape

Tilpasses nemt kompleks geometri som kanter 
og indvendige hjørner.

Applikationsexempel
Klimakontrol er mere end blot et spørgsmål om personlig komfort. Lækager, 
skimmel, højt energiforbrug, dårlig luftkvalitet: luft, fugt og varme kan have 
en bekostelig indflydelse på bygningens og materialernes tilstand. Vi tilbyder 
tætningsløsninger til bygninger, som er unikke og nemme at  
montere.

FAST-UC 8045P Antal/krt

60 mm x 25 m 5 rl/krt

100 mm x 25 m 3 rl/krt

150 mm x 25 m 2 rl/krt

200 mm x 25 m 1 rl/krt
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ANSVARSERKLÆRING
Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger er baseret på tests, som vi betragter 
som pålidelige, men der kan ikke garanteres for nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi er ikke 
ansvarige for- og der gælder ingen garanti for, produkter der ikke anvendes i overensstemmelse 
med vores trykte informationer. Det er brugerens ansvar at teste om vores produkter er egnede 
til det pågældende formål før brug. Brugeren tager i denne forbindelse al risiko og ansvar på sig. 
Ale spørsmål om hæftelse i forbindelse med vores produkter reguleres af salgsbeingelserne, 
som er underlagt gældende lovgivning, hvor den kan anvendes.produkter der ikke anvendes i 
overensstemmelse med vores trykte informationer. Det er brugerens ansvar at teste om vores 
produkter er egnede til det pågældende formål før brug. Brugeren tager i denne forbindelse al 
risiko og ansvar på sig. Ale spørsmål om hæftelse i forbindelse med vores produkter reguleres af 
salgsbeingelserne, som er underlagt gældende lovgivning, hvor den kan anvendes.


