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BYG TÆT OG ENERGIKLOGT

CONCI™ FUGEPRODUKTER

At tætte huse automatisk fører til fugt- og mugproblemer
er en udbredt misforståelse. Tværtimod - forudsat, at
tingene gribes rigtigt an. En tæt klimaskærm forhindrer
varmetab og giver lavere energiomskostninger og
risikoen for fugt- og mugproblemer reduceres. Desuden
mindskes træk og utilsigtet ventilation som igen
medfører øget boligkomfort.
Det forholder sig sådan, at varm luft indeholder og
kan bære mere fugt end kold luft. Når den varme luft
strømmer gennem en bygningskonstruktion og afkøles
jo længere den kommer ud i konstruktionen, kan der
opstå kondens, som – hvis fugten ikke ventileres bort –
kan føre til fugtskader. Mange ældre huse har periodisk
et indvendigt overtryk og i den situation er det især
vigtigt med en tæt dampspærre på indersiden, som kan
bremse luftvandringen udad. En effektiv ventilation
modvirker i nogen grad overtrykket og sikrer også, at
fugten indendørs holdes nede.

Tætning af fuger
Fugebånd bruges som isolering og forsegling af fuger
typisk mellem dør- og vinduesrammer og murværk.
For at opnå den maksimale tæthed, bør dampspærren – hvor det er muligt – føres over fugen og ud på
selve karmen. Hvor dette ikke er muligt, omfatter vort
sortiment fugebånd, som er omviklet med plast. Det
plastklædte fugebånd monteres i fugen tættest på indersiden for at forhindre indeluften i at trænge ud i fugen.
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Montering kan foretages indefra eller
udefra. Eventuelle sålbænke, tilsætninger
eller lignende fjernes, således at spalten bliver tilgængelig for tætning. Gammelt fugemateriale fjernes.
Udmål korrekt længde af det nye fugebånd, og tillæg
ca. 200 mm til ombukning. Form fugebåndet så det
har en V-form, og tryk båndet ind i fugen med kalfatringsværktøj. Fugebåndet ligger således ombukket
og fylder fugen ud. Afhængigt af fugens bredde og
længde, kan det være nødvendigt at bruge flere bånd,
for at sikre fuldstændig tæthed.
PAROC® Conci™
er et komplet sortiment for tæt og energirigtigt byggeri og omfatter alle de komponenter, der skal til, for at kunne bygge tæt.
Til nogle løsninger er der flere muligheder,
som alle leder til det rette resultat. Mere
information om produkterne på paroc.dk

Brandklassificerede fuger
I tilfælde af brandklassificerede konstruktioner bruges
brandegnede produkter. Hver konstruktion skal afprøves/godkendes individuelt, idet der ikke findes en
generel godkendelse for produktet.

Tætning mellem sokkel og fodrem
PAROC Sokkeltætning og PAROC Sokkeltætning L
sikrer god lufttætning mellem fodrem og sokkel og bryder eventuel fugtvandring fra soklen op i fodremmen.
Profilets udformning med langsgående ”rygge” på den
ene side giver høj sikkerhed mod utætheder og føjer sig
til ujævnheder på soklen. Sokkeltætning L leveres med
en flange i plastfolie, der giver ekstra sikkerhed mod
utætheder og beskyttelse af fodremmen indtil vægmontage. Flangen giver god sammenføjningsmulighed for
eventuelt dampspærre i væggen.
HUSK: Den rillede side vendes nedad mod soklen.
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Sokkeltætning L
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Plastflangen på Sokkeltætning L kan
eventuelt foldes over fodremmen som beskyttelse mod regn og snavs, indtil montage af selve
vægkonstruktionen begynder.
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Sokkeltætning L

Rengør fundament/sokken omhyggeligt.
Skrab løs beton/mørtel af og fjern eventuelle grater, som kan ødelægge Sokkeltætningen. Udlæg Sokkeltætningen så den ligger præcist
under fodremmen. Det er vigtigt at bruge Sokkeltætning med mindst samme bredde som fodremmen.
Sokkeltætningen sikres mod afblæsning med f.eks.
stålsøm eller kraftig tape. Endelig fastgørelse er sikret,
ved klemning når fodremmen fastgøres ned i soklen.
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o
Sokkeltætning L
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Plastflangen foldes ud og bukkes op til
sammenføjning med dampspærren i væggen. Brug tape til tætning af samlinger og reparation
af eventuelle skader på dampspærren.

CONCI™ TÆTNING

Montering i væg

Dampspærre
Dampspærren er en plastfolie og monteres med en
anbefalet overlapning på 200 mm. Alle samlinger og
overlapninger skal enten være fastklemt og/eller tapet
for at sikre fuldstændig tæthed. Ved tapning anvendes
egnet og korrekt tape. Ved montering på trælægter
fastgøres folien med hæfteklammer og på stålprofiler
dobbeltklæbende tape. Hvis de indvendige vægge skal
udføres, inden dampspærren kan monteres udbrudt
igennem, monteres først en rem (mod gulv, loft og
væg) med en plaststrimmel som den efterfølgende
dampspærre kan sammenføjes med.
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Montering på loft
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Rul plastfolien ud ved den vægflade, der
skal dækkes og kap i ønsket længde. Fold
folien ud og ”hæng” den op på væggen og fastgør den
til underlaget også omkring vinduer og døre.

Montering i gulv
p
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Skær folien i længder, så den kan trækkes
200 mm ned på ydervæggen. Fold folien
ud til fuld bredde og fastgør den til underlaget i længderetningen. Overlap banerne med 200 mm og tape
alle samlinger.

HUSK!
• For at sikre, at dampspærren ikke ødelægges eller
brydes unødigt, bør der altid udføres et installationslag, så membranen lægges mindst 45 mm
oppe i konstruktionen. På den måde, kan eventuelle
el-installationer udføres i laget under dampspærren.
En damspærre kan placeres op til 1/3 af tykkelsen af
isoleringen oppe, d.v.s. at mindst 2/3 af den totale
tykkelse af isoleringen, skal være over membranen.
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Rul plastfolien ud på gulvfladen der skal
dækkes og kap til den ønskede længde, således at folien kan bukkes 200 mm op på ydervæggen.
Overlapning skal være 500 mm, men hvis der forsegles
med tape, er det tilstrækkeligt med 200 mm.

Husk - før tapening
For at sikre optimal vedhæftning skal overfladen være
tør, ren og fri for fedt og lign. Rengøring foretages med
egnet materiale. Kvaliteten af vedhæftningen med tape
afhænger også af tryk og temperatur. Et godt resultat
opnåes med jævnt fast tryk evt. med plastspartel og
ved mindst +5 °C.

Lapning af folien

Tapening
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Tapeark anvendes til at forsegle større huller i plastfolien. Brug to eller flere ark om
nødvendigt.
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Tapen er en enkelthæftende tape beregnet
til forsegling af alle overlæg så der opnåes
et fuldstændigt tæt luft- og diffusionslag. Tapen kan
også anvendes mod vindues- og dørkarme og diverse
gennemføringer. Eftersom tapen er kraftigt hæftende
er tapen forsynet med et klæbepapir, som fjernes under
montagen.

n PAROC XSI 002, Fugetætning
o PAROC XSS 015, Sokkeltætning L
p PAROC XMV 020, Luft- og dampspærre
q PAROC XST 013, Tætningstape
r PAROC XST 012, Tapeark

Omkring bjælker
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Tape en omgang rundt om bjælken. Sæt et
passende stykke tape på hver side af bjælken
halvt ind på bjælken og halvt ind på membranen. Gør
det samme på over – og underside af bjælken. Tryk til
så alle samlinger er tætte.
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Vinduer og døre
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For at sikre tætte samlinger af dampspærren ved vinduer og døre bruges færdige
hjørneprofiler. Profilerne findes med 3 flangestørrelser
125 mm, 170 mm og 200 mm, men kan nemt formateres til andre mål. Hjørneprofilet monteres og tætnes
med tape som vist.
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Gennemføringer
Det er vigtigt med detaljerne. Gennemføringer der
bryder dampspærren kan forsegles med tape.
Specielt fugebånd af butylgummi kan trækkes og
formes uden at miste hverken hæftning eller forseglingsegenskaber. Det betyder at produktet er særligt
egnet til tætning omkring små gennemføringer, kanter
og hjørner. Produktet smyger sig omkring ujævnheder
og hjørner uden brug af flere lag.
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n PAROC XST 013, Tætningstape
Produkterne leveres sædvanligvis med arbejdsinstruktioner i pakken.

o PAROC XMV 002, Hjørnetætning
p PAROC XSS 005, Tætningsbånd
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Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de
anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version.
Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk.
De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber
er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående
komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen.
Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i
vores informationsmateriale.
På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og
tilpasning af vores informationsmateriale.
PAROC og det rød- og hvidstribede logo er registrerede varemærker tilhørende Paroc Oy Ab.
© Paroc Group 2013
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