
DAFA Fugesystemer

Anvendelse
illmod Trio+ erstatter tre tætningsproduk-

ter med ét enkelt produkt i en samlings-

fuge. Før montering af vinduet monteres 

illmod Trio+ fugebånd på alle fire sider 

af rammen (i fire stykker). Vinduet sættes 

dernæst i vindueslysningen og kan fastgø-

res. Dernæst ekspanderer fugebåndet og 

fugeløsningen er færdig – enkelt, hurtigt 

og sikkert. 

Beskrivelse
illmod Trio+ er et multifunktionelt, impræg-

neret, forkomprimeret fugebånd bereg-

net til fuldstændig tætning og isolering 

omkring vinduer og døre. Det er særligt 

velegnet til tætning af samlingsfuger, f.eks. 

mellem en væg og vinduesrammen. Den 

tætnede fuge er diffusionsåben udvendigt, 

varmeisolerende i mellemlægningen samt 

diffusionstæt indvendigt. illmod Trio+ er et 

fuge- og isoleringsmateriale, der gør det 

muligt at tætne og isolere en fugekonstruk-

tion med ét enkelt produkt, mens princip-

pet ”tættere på indersiden end ydersiden” 

stadig opretholdes. Produktet er udviklet 

til hurtig og sikker tætning samt isolering af 

døre og vinduer.
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Egenskab Standard Klassifikation

Godkendelser DIN 18542 BG1

Brændbarhed DIN 4102 B1

Varmeledningsevne DIN 52612 ƛ = 0,048 W/mK

U-værdi, 60 mm indbygningsdybde
U-værdi, 70 mm indbygningsdybde
U-værdi, 80 mm indbygningsdybde

DIN 52612
0,8 W/m²K 
0,7 W/m²K
0,6 W/m²K

Dampdiffusionsmodstand EN ISO 12572 Sd < 0,5 m

Luftgennemstrømning EN 1026 a < 1,0m3/[hm(daPa)2/3]

Slagregnstæthed DIN EN 1027 Min. 600 Pa

Forenlighed med andre stoffer DIN 18 542
Fugebåndet kan ikke rengøres eller bringes i forbindelse med
opløsningsmiddelbaserede eller aggressive kemikalier

Anvendelsestemperatur -30 °C til +80 °C

Lagringstid 9 måneder

Lagringstemperatur +0 °C til + 20 °C

Materiale
illmod Trio+ er en åbencellet poly-

uretanskum imprægneret med syntetisk 

harpiks, der virker brandhæmmende. 

Produktet er diffusionsåbent på udvendig 

side og har fået en granulatbehandling på 

indvendig side, hvilket bevirker, at overfla-

den er diffusionslukket.

illmod Trio+ er optaget i Nordic

Ecolabellings database for byggeproduk-

ter, som kan anvendes i

Svanemærket byggeri.

Farve
• Antracit

• Indvendigt: lysegrå

Fordele
• Udvendig fuge, mellemisolering, 

indvendig fuge - alt sammen i ét enkelt 

produkt

• Tidsbesparende – tre arbejdsgange 

reduceres til én

• Kan monteres i al slags vejr

• Enkel, hurtig og effektiv vinduesisole-

ring i én enkel arbejdsgang

• Vejrbestandigt

Leveres
På forkomprimerede ruller, selvklæbende 

på den ene side.

EMICODE er en certificering, der 
henviser til byggematerialer med lav 
emission og som er fri for opløsnings-
midler. EMICODE EC 1 PLUS (meget 
lav emission) er den skrappeste EMI-
CODE klasse.

illmod Trio+
illmod Trio+ er et multifunktionelt, imprægneret, forkomprimeret fugebånd beregnet til  

fuldstændig tætning og isolering omkring vinduer og døre.

Garanti.
DAFAs funktions- og produkt-

garanti dækker i 10 år. Det 
betyder, at DAFA påtager sig 

alle omkostninger ved leve-
ring, udtagning og montering 

af de produkter, der indgår i 
konstruktionen. 
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