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Fysikaliska / Kemiska data: 
Band: 
Typ:  Aluminiumfolie med bitumenlim, självhäftande  
Rullängd:  10 m 
Tjocklek:  1 mm 
Rivstyrka:  7N (Din 53363) 
Dragstyrka:  57N/10 cm (ISO 1421) 
Brotttöjning:  24 % 
Skjuvstyrka:  Torr betong: 0,9 N/cm2 

  Primad betong: 3,2 N/cm2 

Temperaturbeständighet: -20°C till +70°C 
Hållbarhet:  24 månader i oöppnat emballage 
Förvaring:  Torrt och svalt (max 30°C) 
 
Förpackning:   

Artikelnummer Storlek Kulör 

98910 50 mm Alu-färg 

98911 100 mm Alu-färg 

98920 50 mm Bly-färg 

98922 100 mm Bly-färg 

98923 150 mm Bly-färg 

98924 200 mm Bly-färg 

98925 300 mm Bly-färg 

 
   

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Bital-band 989 är ett självhäftande reparationsband bestående av 
ett folie belagt med kraftigt bitumenbaserat lim.  

 
Bandet används till tätning och limning av takrännor, takfönster, 
taknockar, vinkelrännor, murar, avloppsrör, olika beslag m.m. 

 
Bital-band 989 har goda rostskyddande egenskaper.  

 

Bital-band 989 är snabbt och enkelt att använda.   
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Bruksanvisning: 
Förbehandling: Underlaget ska vara rent, torrt, fettfritt och fritt från damm och lösa partiklar. Ta bort eller 

runda av skarpa kanter.  
 
Slipa takrännor i zink med stålull och torka av med lacknafta. 
 
Förbehandla porösa och sugande underlag med Primer 963.  
 
Observera att bitumenbaserade produkter kan missfärga målade ytor. Dessutom kan 
bandet ge en utsvettning om det utsätts för lösningsmedel från t ex alkydfärg eller 
mjukgörare från PVC, fogmassor m.m.  

 
Appliceringstemperatur: +10°C till +30°C. Om underlaget är kallare kan man värma det med t ex en varmluftspistol. 
 
Montering: Klipp till önskad längd. Ta bort ca 5 cm av skyddspappret och tryck fast bandet ordentligt. 

Ta bort resterande skyddspappret i takt med att bandet monteras. Undvik luftbubblor. Vid 
överlapp av två bitar Bital-band måste överlappet vara 5 cm.  

 
Efterbehandling: Bandet kan målas över med de flesta färgtyper. Vi rekommenderar dock alltid att man testar 

först. 
 
 
 

Säkerhet: 

Se produktens säkerhetsdatablad 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och 

inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-460 KØGE – DANMARK  

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE 

 

 


