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PV TÆTNING

NYHED!
Selvnivellerende neutral  fugthærdende 
sealer t i l  forsegling af de f leste 
gennemføringer på f lade tage 

Meget fordelagtige priser

Ingen behov for special  værktøj

Flexibel efter hærdning, derfor velegnet 
t i l  varme tage   



Begrænsningsprofilen placeres ned i 
tagfugemasse/Bitumen. Der skal være tætnet 
hele vejen rundt.

Alle leveres inkl. 2 stk. popnitter til at samle profilet omkring gennemføring.
Herudover laves begrænsningsprofil på specialmål.

PV TÆTNING

BEGRÆNSNINGSPROFIL

Mul10 Metal a/s - PV tætning

Tagfugemasse/Bitumen lægges omkring 
gennemføring til montage af ramme/
begrænsningsprofil.

Varenummer Beskrivelse

249000 PV Tætning - sort - 5 liter

Inddækning af  1 stk. 80x80 mm rør med alu-kant 
190x190 mm = ca. forbrug 0,89 liter

Inddækning af  1 stk. 130x130 mm rør med alu-kant 
240x240 mm = ca. forbrug 1,22 liter

Varenummer Beskrivelse

249170 170x170mm - til max. 60x60mm - Sort aluminium

249190 190x190mm - til max. 80x80mm - Sort aluminium

249210 210x210mm - til max. 100x100mm - Sort aluminium

249240 240x240mm - til max. 130x130mm - Sort aluminium

249900 Universal L:1000mm - Sort aluminium



PV Tætning er  en selvnivel lerende neutra l  fugthærdende 
sealer  t i l  forsegl ing af  de f leste gennemfør inger på 

f lade tage. 

-  Fr i  for  opløsningsmidler,  isocyanter,  phta later  og t in. 

-  Kan anvendes t i l  b la.  svanemærket  bygger i . 

-  Danner en stærk,  e last isk og vandtæt tætning.

PV tætning fyldes i begrænsningsprofil op til 
kanten - min. 30mm. Sealeren skal have en 
kontaktflade til tagpappen på min. 45 mm.

PV tætning hærder 2-3mm i døgnet afhængigt 
af temperatur og fugtighed.

Alle leveres inkl. 2 stk. popnitter til at samle profilet omkring gennemføring.
Herudover laves begrænsningsprofil på specialmål.



•Egnet t i l  svanemærket  bygger i

•Mi l jø og arbejdsvenl ig sealer

•God UV- og vej rbestandighed

•Kompat ibel  med SBS bi tumen

•Permanent f leksibel

Mul10Metal  a/s
Gammelgårdsvej  18

7130 Juelsminde
Telefon:  +45 76 83 01 01

www.mul10metal .dk

Universal begrænsningsprofil tilpasses i længen og samles omkring gennemføring. 
Sealeren skal have en kontaktflade til tagfladen på min. 45 mm

Tagbranchens sikre valg

www.mul10metal.dk

Brugsanvisning:
 - Hæfteflader skal være rene og fri for støv, løse partikler, fedtstof, sne og rimfrost. 
 - Kan påføres fra temperaturer fra 0°C til +40°C. 
 - Hæfter på de fleste tag materialer (ikke PE, PP, PA og teflon).
 - Hærder 2-3mm i døgnet, afhængig af temperatur og fugt. 
 - Begrænsningsprofil i nødvendig højde - dog minimum 30mm, monteres med egnet  
   klæbemasse. 
 - Sealeren skal have en kontaktflade til tagfladen på minimum 45 mm. 
 - Der henvises i øvrigt til teknisk datablad og sikkerhedsdatablad.


