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Fysiske / kemiske data: 
Bånd: 
Materiale:  Aluminiumsfolie med bitumen-klæber, selvklæbende. 
Rullelængde:  10 m. 
Tykkelse:  1 mm 
Rivstyrke:  7N (Din 53363) 
Trækstyrke:  57N/10 cm (ISO 1421) 
Brudforlængelse: 24 % 
Forskydningsstyrke: Tør beton: 0,9 N/cm2 

  Primet beton: 3,2 N/cm2 

Temperaturbestandighed: -20°C til +70°C 
Holdbarhed:  24 måneder i uåbnet emballage 
 
Emballage:   

Varenr. Størrelse Farve DB-nr. 

98910 50 mm Alu-farvet 8635120 

98911 100 mm Alu-farvet 8635146 

98920 50 mm Bly-farvet 8635187 

98922 100 mm Bly-farvet 8635203 

98923 150 mm Bly-farvet 8635211 

98924 200 mm Bly-farvet 8635229 

98925 300 mm Bly-farvet 8635237 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Bital-Bånd 989 er et selvklæbende reparationsbånd bestående af  
en aluminium/bly-farvet alu-folie belagt med stærkt klæbende 
bitumen baseret klæber.  

 
Båndet anvendes til tætning og sammenklæbning af tagrender, 
rytterlys, ovenlys, tagrygning, skotrender, mure, afløbsrør, 
blyinddækninger m.m. 

 
Båndet har gode rustbeskyttende egenskaber.  

 
Båndet er enkelt og hurtig at anvende.   
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Brugsanvisning: 
Forbehandling:  Underlaget skal være rent, tørt, fri for fedt, støv og løse partikler. Skarpe kanter  

fjernes/afrundes. Zinktagrender slibes med ståluld og aftørres med rensebenzin. 
 

Porøse og sugende underlag primes med Primer 963. 
 
Vær opmærksom på, at bitumenbaserede produkter kan misfarve malede overflader. 
Desuden kan båndet, hvis det udsættes for opløsningsmidler fra f.eks. alkydmaling eller 
blødgører fra pvc, fugemasser og lignende, give udsvedning.  

 
Påføringstemperatur: +10 °C til +30 °C.  

Hvis underlaget er koldere, kan man opvarme underlaget med føntørre eller varmeblæser. 
 

Montering:  Den ønskede længde afklippes ca. 5 cm af silikonepapiret fjernes og båndet trykkes godt 
fast. I takt med at båndet monteres, fjernes den resterende del af silikonepapiret, undgå 
luftblærer. Ved overlap af 2 stykker Bital-bånd skal overlappet være 5 cm.  

 
Efterbehandling:  Båndet kan overmales med de fleste typer af maling. De anbefales dog altid at der 

udføres en test. 
 

Opbevaring:  Båndet opbevares tørt og køligt (max 30 °C).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sikkerhed: 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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