MONTASJEVEILEDNING

VINDTE TTINGS TAPE

Forseglingstape for tetting av skjøter, koblinger
og gjennomføringer i vindsperrer.

VINDTET TINGSTAPE FAKTA OG EGENSKAPER

VINDTETTINGSTAPE
En unik forseglingstape som brukes for tetting av skjøter, koblinger og
gjennomføringer i vindsperrer. Den gir permanent vindtetting, hindrer migrasjon
av fuktighet og har et unikt lim som gjør at den kan brukes utendørs året rundt.
Norgips Vindtettingstape kan også brukes innvendig for skjøting og reparasjon
av aldersbestandig bygningsfolie.
FAKTA OG EGENSKAPER
• Kan anvendes ved temperaturer ned til -18 °C.
• Sterkt lim som fester seg til de fleste byggematerialer.
• Tetningslaget beholdes ved spikerperforering.
• Holder tett spikerperforering.
SLIK FUNGERER VINDTETTINGSTAPE

• 6 måneders UV-resistens.

Kan anvendes ved temperaturer
mellom -18 °C og +49 °C.

• Minst 50 års holdbarhet.
• Kan brukes innvendig og utvendig.

For å lette montering vinterstid, bør
tapen ligge i romtemperatur før
montering.
Sørg for at vindsperren er ren og tørr,
og fri for løst smuss før installasjon.
Når tapen er montert tåler den
temperaturer mellom -40 °C og +80 °C.

• P-merket av SP SITAC for vindtetting av dør- og vinduskonstruksjoner
og for skjøting og reparasjon av byggfolier.
• Norgips Vindtettingstape på Weatherboard oppfyller kravene til motstand
mot slagregn under pulserende lufttrykk i henhold til NS-EN 12865
og NS-EN 1027 opp til 600 Pa.
MONTERINGSANVISNING
• Klipp av et passende stykke tape.
• Fjern et par centimeter av halve beskyttelsespapiret.
• Sentrer tapen over midten av skjøtene, fest mot underlaget, trykk fra
midten av tapen og ut mot kanten.
• Kontroller at tapekanten festes til underlaget, og unngå så langt som
mulig folder.
• Følg samme fremgangsmåte for resten av tapebiten.
• Ta deretter den andre halvparten av beskyttelsespapiret og fest den mot
underlaget på samme måte.
• Det er viktig å sikre at tapekantene er festet fast for å unngå luftlekkasje.
• OBS! Ved skjøting av tape – sørg for at det er minimum 15 mm
overlapping. Se eksempler til høyre og monteringsrekkefølge på s. 4.
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VINDTET TINGSTAPE BRUKSOMRÅDER

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER
• Tetting av skjøter og tilkoblinger i vindsperrer, f.eks.
Norgips Weatherboard og Norgips Utvendig GU-X.
• Tetting av forbindelser mellom bygningsdeler, som for eksempel
rundt vinduer og dører.
• Tetting av skjøter mellom bjelkelag og overgangen mellom vindu
og vegg samt loftsbjelker.
• Tetting av gjennomføringer, som for eksempel rør og elektriske
gjennomføringer.
• Skjøting og reparasjon av aldersbestandig bygningsfolie
(Vind- og dampsperre).
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VINDTET TINGSTAPE MONTERINGSREKKEFØLGE
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VINDTET TINGSTAPE MONTERINGSREKKEFØLGE

MONTERINGSREKKEFØLGE – SIKRE KORREKT OVERLAPPING
Sørg for at alle plateskjøter er understøttet. Les mer om montering av vindtettingsplater på norgips.no.
1

Begynn med en horisontal taperemse langs platekonstruksjonens nedre kortkant.
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Tape alle vertikale skjøter opp til neste eventuelle horisontale skjøt.
Tapen skal overlappe den første taperemsen (1) med minst 15 mm.
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Tape den horisontale skjøten. Tapen skal overlappe vertikale taper med minst 15 mm.
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Tape neste vertikale skjøt. Overlappingen av horisontal taperemse (3) skal være minst 15 mm.
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Tape neste horisontale skjøt. Tapen skal overlappe vertikale taperemser (4) med minst 15 mm.

KORREKT OVERLAPPING

RØRGJENNOMFØRINGER

TILKOBLINGER

Vannrett først, deretter loddrett.
Kontinuerlig overlapping. Minst
15 mm overlapping. Overlapp i
bredde på tapen er også min 15 mm.

Bruk korte tapebiter og fest halvparten av tapen til røret og halvparten til vindtettingsplaten. Start å
tape i underkant av røret og fortsett
deretter suksessivt oppover på begge
sider med overlappende tapebiter.
Fullfør i overkant av røret.

Ved behov for dreneringslist over
gjenomføringer eller åpninger, kan
U10 profil tapes opp med Norgips
Vintettingstape.

SKRUER

ENKEL TAPE

DOBBEL TAPE

Horisontal skjøt med skruer.

Horisontal skjøt med skruer,
enkel tape.

Ved behov for dobbel tape, horisontalt
eller vertikalt, skal tapen overlappe
15 mm.
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VINDTET TINGSTAPE
• Norgips Vindtettingstape er en unik tetningstape som
brukes til tetning av skjøter, tilkoblinger og gjennomføringer,
f.eks. rundt dører og vinduer.
• Norgips Vindtettingstape fungerer både utvendig 			
og innvendig, den gir permanent lufttetning og forhindrer 		
fuktbevegelse.
• Norgips Vindtettingstape har et unikt lim som gjør at
den kan påføres utendørs året rundt, og den sitter på de 		
fleste underlag.
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