
3. Klipp bort 2 cm av båndet, da disse 
ikke ekspanderer (også i slutten av bån-
det når man kommer dit).

DAFA Flex 600 fugebånd

1. Mål opp lengden på fugebåndet
 + 2-3 % overmål.

2. Mål deretter opp fugebredden. Det 
er viktig at fugebåndet overholder di-
mensjonene i henhold til DAFAs dimen-
sjoneringstabell.

4. Fugebåndet monteres lettest med 
sparkel. Limen må vende mot vinduets 
ramme. Båndet må være trukket 2 mm 
tilbake fra forkant av vindusrammen.

5. De 2-3 % overmål fordeles jevnt 
på lengderetningen, og fugebåndet 
trykkes på plass mot karmen med 
sparkelen.

6. Ved hjørnesammenføyninger gjøres 
fugebåndet ’stumt’ i endene for å unngå 
sammentrekning i sammenføyningene. 
Det samme gjøres for sammenføyninger 
på lengderetningen.

Vi er glad for å du har valgt å fuge 
med DAFA Flex 600™. 

Produktet er enkelt, raskt og sikkert 
å montere, og hvis du følger anvis-
ningene nedenfor sikrer du at det 
vanntette og diffusjonsåpne fuge-
båndet holder like lenge og gjerne 
lenger enn andre fugeløsninger på 
markedet.

Trenger du hjelp, er du velkommen 
til å kontakte DAFA. 

www.dafa-group.com

DAFA Flex 600TM fugebånd 
Montasjeveiledning

DAFA fugesystemer



9. Begge fugebåndsstykker presses godt 
mot hverandre. 

10. Etter ekspanderingen oppnås en helt 
tett fuge.

11. Rullen låses stramt med den selv-
limende låsetape (eller DAFAs fuge-
båndsklemme) og oppbevares vannrett 
liggende ved ca.19 oC. Derved unngår 
du at fugebåndet ekspanderer ved 
oppbevaring.

7. Ved hjørnesammenføyninger føres 
det loddrettte stykkert 1-2 mm forbi det 
vannrette stykket.

8. Det vannrette fugebåndsstykket 
monteres og trykkes sammen med det 
loddrettte stykket (jf. illu. 8).
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Fugebåndet må monteres på et flatt underlag. 
Ev. fordypninger på karm (oftest PVC eller tre/
aluminium ) utlignes med en filler.  
Kontakt alltid DAFA hvis du er i tvil.

NÅR FUGEBÅND ER I KONTAKT MED  
METALLER ELLER 
ALUMINIUMSINNDEKNINGER 
 
Ved montasje av DAFAs fugebånd, 
trekkes fugebåndet min. 3-5 mm tilbake i 
fugekonstruksjonen, på samme måte som det 
dimensjoneres i overstørrelse (gå minst en 
størrelse opp) og velg min. 20 mm i dybde. 
Kontakt alltid DAFA for rådgivning samt 
oppstart på byggeplass.

9A. Maks. 3° helling ved solbenk. 

Max 3°


