
LITEX® Skjøtebånd Selvklebende 

Selvklebende butyl forseglingsbånd 
 beskyttet med aluminiumsfilm. 

Produktbeskrivelse
Litex Skjøtebånd Selvklebende er et damptett, selv
klebende bånd av butylgummiblanding forsterket med 
polyester/aluminium. 
Litex Skjøtebånd Selvklebende kan lime til de fleste 
glatte overflater. Aluminium/polyesterfilmen gjør 
båndet aldringsbestandig og motstandsdyktig mot 
oksidering forårsaket av atmosfæriske og kjemiske 
faktorer.

Produktspesifikasjoner
• Vanntett
• Gode limegenskaper ved lave temperaturer
• Stabil etter applikasjon i temperaturområdet  

 40 °C /+ 100 °C
• Ingen oljemigrering
• Kan overmales
• Motstandsdyktig mot aldring, rift og UV stråler
• Ingen løsemidler
• Damptett

Bruksområder  
Forsegling av skjøter, gjennomføringer og overganger 
på Litex Membranplater.

Underlag 
Litex Membranplater. Vil også lime og forsegle materia
ler som glass, stål, pleksiglass, polykarbonat, treverk, 
aluminium, PVC og andre vanlige byggematerialer.  
Overflaten skal være tørr, ren, glatt og støvfri. På 
sementbaserte overflater eller andre overflater med 
kappelærvandring av vann skal det ikke benyttes Litex 
Skjøtebånd Selvklebende.

Påføring 
Rull ut skjøtebåndet i ønsket lengde og skjær til. Fjern 
silikonfilmen som dekker limsiden og press båndet ned 
med for eksempel en gummirulle. Båndet må jobbes 
godt med og rulles over både i horisontal og vertikal 
retning. Til dette benyttes Litex Rillet Rulle. 
Dersom det er mye støv i rommet, kan det gi problemer 
med heft. En klut fuktet med ufortynnet primer kan da 
strykes over skjøten før montering av skjøtebåndet. 
Primeren har en tørketid på 1015 minutter før monte
ring av Litex Skjøtebånd Selvklebende.

Etterbehandling 
Flislegging og fuging. 
Det er ingen spesielle krav til flislimet eller fugemasser 
som benyttes sammen med Litex Våtromsystem.

Lagring 
Kvaliteten og karakteristikkene til materialet forblir 
uendret over lang tid. Produktet er best dersom det 
benyttes innen 12 måneder fra produksjonsdato. 
Produktet må lagres korrekt på et kaldt og tørt sted. 
Optimalt mellom + 5 °C til 
+ 30 °C.  
Litex Skjøtebånd Selvklebende tåler kulde.

Dimensjoner og forpakninger: 
Lengde 10 meter 
Bredde: 10 cm 
Tykkelse: 0,8 mm 
Rullene er individuelt pakket i krympeplast i esker à 12 
ruller.

Merknader 
Det er ingen risiko knyttet til Litex Skjøtebånd Selvkle
bende ved normal bruk.  
Holdes utilgjengelig for barn.

Tekniske data: Se neste side.
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Dokumenter:
HMS – datablad
FDV dokument

Karakteristikker Verdier Test

Tykkelse 0,8 mm 

Farge Grå 

Strekkstyrke
Lengde > 150 N/50 mm/ 
tverr. >150 N/50 mm 

EN 123111

Bruddforelengsel
Lengde >20%  
tverr >20% 

EN 123111

Faststoff/solids 100%

Vekt 1,4g/cm3 ASTM D 792

Avtrekk 90° > 90 N ASTM D 1000/ ASTM D 6195

Vertikalt sig/ Vertical flow  0 mm ISO 7390

Applikasjonstemperatur + 10 °C /+ 40 °C 

Service temperatur etter applikasjon   40 °C /+100 °C 

Damptetthet Sdverdi Sd > 1500 m EN 12572

LITEX® Skjøtebånd Selvklebende 

Tekniske data

LITEX AS • Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord • Postboks 1073, 3204 Sandefjord  
Tlf: 33 48 99 70 • Epost: post@litex.no
www.litex.no

Datablad 006 – 13.12.2017 – Side 1 av 2


