
Produktdata / Anvisning nr. 5

Rygningsbånd net / alu

Rygningsbånd net / alu

• Anvendes til rygninger og valm.

• Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm, i henhold
til Tegl 36.

• Sikrer undertaget mod fuglereder, smådyr og blade.

• Hurtig montage.

Rygningsbånd anvendes ved rygning og valme, og sik-
rer at teglsten bliver ventileret tilstrækkeligt. Ventila-
tion langs tagstenenes underside er nødvendig, da risi-
koen for frostskader øges med voksende vandindhold i 
tagstenene, hvilket ofte forårsages af manglende ven-
tilation mellem undertag og tagsten.

Kravet om 200 cm² pr. lbm i henhold til Tegl 36, over-
holdes på sikker vis, ved at anvende KOMPROMENT’s 
rygningsbånd med ventilation. 
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Teknisk data

Materiale Sammensat af PP / aluminium med syede samlinger 

Farver Sort og rød

Længde 5.000 mm

Bredde 310 mm, 350 mm og 390 mm

Ventilation 200 cm² pr. lbm

Arbejdstemperatur min. + 5° C

Antal pr. kasse 4 ruller

NB: kan monteres ved fra + 5°C. ved lavere temperaturer kan butylen forvarmes for at opnå den optimale vedhæftning. Montage-
fladerne skal være 100 % rene og tørre.

NB: 310 mm er egnet til normal profilerede tegl- og betontagsten. 350 og 390 mm er særlig egnet til dybt profilerede tegl- og 
betontagsten.

KOMPROMENT´s rygningsbånd skal 
monteres på 100 % rene og tørrer 
fl ader.

Rygningsbåndet rulles ud, centreret på 
topplanken.

Rygningsbåndet fastgøres med vejrbe-
standige klammer eller papsøm.

Der rykkes op i nettet, så der er ekstra 
materiale. Min 15 mm tolerance på 
hver side, for rygningens frie bevæ-
gelse.

Papiret på bagside rykkes af, og butyl-
båndet klemmes mod tagstenene.

Der rulles med en trykrulle langs butyl-
båndet. Plisseringen i rygningsbåndet 
trykkes helt fl ad ned mod tagstene, 
så der opnås en 100 % vedhæftning i 
hele båndets længde.
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Her ses færdigmonteret rygningsbånd. Forkert montage. Rygningsbåndet må 
ikke stikke ned under rygningen, da 
der vil være stor risiko for forbindelses-
svigt og efterfølgende blaffring.
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Korrekt montage af rygningsbåndet. 
Der må max være 10 mm mellem ryg-
ningssten og tagstenen.

Forkert montage. Rygningsbåndet må 
ikke stikke ned under rygningen, da 
der vil være stor risiko for forbindelses-
svigt og efterfølgende blaffring.

KOMPROMENT ApS · Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup · Tlf.: +45 96 52 07 10 · Fax: +45 96 52 01 11 · salg@komproment.dk · www.komproment.dk

Teknisk data

Materiale Sammensat af PP / aluminium med syede samlinger 

Farver Sort og rød

Længde 5.000 mm

Bredde 310 mm, 350 mm og 390 mm

Ventilation 200 cm² pr. lbm

Arbejdstemperatur min. + 5° C

Antal pr. kasse 4 ruller

NB: kan monteres ved fra + 5°C. ved lavere temperaturer kan butylen forvarmes for at opnå den optimale vedhæftning. Montage-
fladerne skal være 100 % rene og tørre.

NB: 310 mm er egnet til normal profilerede tegl- og betontagsten. 350 og 390 mm er særlig egnet til dybt profilerede tegl- og 
betontagsten.

KOMPROMENT´s rygningsbånd skal 
monteres på 100 % rene og tørrer 
flader.

Rygningsbåndet rulles ud, centreret på 
topplanken.

Rygningsbåndet fastgøres med vejrbe-
standige klammer eller papsøm.

Der rykkes op i nettet, så der er ekstra 
materiale. Min 15 mm tolerance på 
hver side, for rygningens frie bevæ-
gelse.

Papiret på bagside rykkes af, og butyl-
båndet klemmes mod tagstenene.

Der rulles med en trykrulle langs butyl-
båndet. Plisseringen i rygningsbåndet 
trykkes helt flad ned mod tagstene, 
så der opnås en 100 % vedhæftning i 
hele båndets længde.

V
er

si
o

n
: A

u
g

u
st

 2
01

0

Korrekt montage af rygningsbåndet. 
Der må max være 10 mm mellem ryg-
ningssten og tagstenen.

NB: Kan monteres ved fra 
+ 5°C. ved lavere temperaturer
kan butylen forvarmes for at
opnå den optimale vedhæft-
ning. Montagefladerne
skal være 100% rene og tørre.

NB: 310 mm er egnet til normal 
profilerede tegl- og betontag-
sten. 350 og 390 mm er særlig 
egnet til dybt profilerede tegl- 
og betontagsten.
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