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3M All Weather Flashing Tape 8067

Allmänna anvisningar 
För bästa resultat, applicera tejpen i temperaturer mellan 
-18°C och +49°C. Säkerställ att underlaget är rent och torrt. 
Tejpen levereras med delat skyddspapper för att förenkla 
applicering. När tejpen sitter på plats klarar den temperaturer 
mellan -40°C och +60°C. Tejpen fäster på byggfolier och de 
flesta byggnadsmaterial. 

Klipp av en lämplig tejpbit. Ta bort några centimeter av halva 
skyddspappret, fäst mot underlaget, tryck från mitten av 
tejpen och ut mot kanten. Säkerställ att tejpkanten fäster mot 
underlaget och undvik i möjligaste mån veck. Följ samma 
tillvägagångssätt för hela tejpbiten.  
Ta därefter bort andra halvan av skyddspappret och fäst den 
halvan mot underlaget på samma sätt. Det är mycket viktigt 
att säkerställa att tejpkanterna fäster för att undvika luft-
läckage.  
Vid skarvning av tejpen säkerställ minst 15 mm överlapp av 
tejpen.

Användningsområden
•	 Luft- och ångspärr vid skarvning och lagning av ålders-

beständig byggfolie. 
•	 Luftspärr i anslutningar, runt fönster, dörrar, och vinds-

luckor.
•	 Luftspärr i anslutningar mellan olika byggnadsdelar och i 

skivskarvar.
•	 Luftspärr i skarvar mellan bjälklag och väggliv samt 

vindsbjälklag.
•	 Luftspärr i genomföringar, exempelvis eldosor, rör och 

genomföringar i betongkonstruktioner.
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Täta överlappningar av byggfolie

Fäst halva tejpen mot plas-
ten och tryck fast.

3M All Weather Flashing Tape 8067

Tejpen är godkänd av SP SITAC för skarvning av åldersbestän-
dig byggfolie. Montera byggfolien enligt tillverkarens anvis-
ningar, säkerställ 300 mm överlapp av byggfolien.  
Klipp till en lämplig tejpbit. I skarvarna fästes tejpen med lika 
mycket tejp på båda sidor om byggfolieskarven. 

Ta bort den andra halvan av 
skyddspappret och fäst mot 
plasten.

Tryck fast tejpen ordentligt 
längst hela skarven.

För mer utförlig 
beskrivning, se all-
männa anvisningar 
på sidan 3.

!
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3M All Weather Flashing Tape 8067

Laga byggfolie

Om byggfolien är skadad kan revan lagas med tejpen. Tejpen 
är godkänd av SP SITAC för lagning av åldersbeständig 
byggfolie.
Klipp till tejpbitar efter skadans maxlängd och säkerställ att 
tejpbitarna trycks ut ordentligt och överlappar varandra. 

Säkerställ att häftklamrar täcks med tejp för 
att stoppa luftläckage.!
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Täta fönster
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3M All Weather Flashing Tape 8067

Klipp till en mindre bit tejp (2), skär/klipp ett snitt genom halva 
tejpen (3).

Vik över så att du får en 90° vinkel, fäst samman (7-9).  
Vik till hörnet för bästa passning.

Tejpen kan användas för att lufttäta fönster
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 Vik över biten, ta bort halva skyddspappret (4-6). 
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Ta bort resterande skyddspapper och sätt på plats (10-11).  
Gör samma sak på de andra hörnen. 

Klipp till en tejpbit som är lika lång som kortsidan av fönstret. 
Ta bort en bit av skyddspapret och applicera tejpen mot karmen 
(12-13). 
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3M All Weather Flashing Tape 8067
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Tryck till så att tejpen fäster i kanterna och ta bort resten av 
skyddspappret (14). 
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3M All Weather Flashing Tape 8067

Utför steg 12-16 på övriga sidor av fönstret. Säkerställ att tejp-
bitarna överlappar varandra samt att de överlappar ev. ångspärr 
eller annan tätande yta (17).
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Ta därefter bort andra halvan av skyddspappret och fäst tejpen 
mot den andra ytan (15-16).
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Täta skarvar mellan vägg och tak

Laga rörelsesprickor

3M All Weather Flashing Tape 8067

Tejpen kan användas för att täta skarvar mellan vägg och tak.

Tejpen kan användas för att 
laga rörelsesprickor som 
uppkommit. 

Klipp till tejpbit efter skadans 
maxlängd, fäst mot väggen.

! Följ tillvägagångssättet som beskrivs i de allmänna 
anvisningarna på sidan 3.

För mer utförlig 
beskrivning, se 
allmänna anvis-
ningar på sidan 3.

!
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3M All Weather Flashing Tape 8067

Täta rörgenomföringar

Tejpa med korta bitar, ca 150-200 mm och applicera halva 
tejpen mot röret och halva mot det anslutande underlaget.

Tryck fast tejpen och 
säkerställ att tejpbitarna 
överlappar varandra.



Våra tätningstejper
Vi har tätningstejper som täcker alla dina behov, oavsett om det 
gäller enklare användningområden eller mer krävande applika-
tioner.

3M Byggfolietejp 4828
Transparent polyetentejp som används för 
att montera, skarva och laga byggfolie. 
Tejpen är godkänd av SP SITAC och  
P-märkt för skarvning av åldersbeständig 
byggfolie (luft- och ångspärr). Tejpen är fukt, 
köld och UV-beständig samt åldersbestän-
dig. Fungerar som diffussionsspärr runt 
fönster och dörrar.

3M All Weather Flashing Tape 8067
Patenterad tejp som används för permanent lufttätning i an-
slutningar, skarvar och genomföringar. Tejpen är godkänd av SP 
SITAC och P-märkt för skarvning av åldersbeständig byggfolie 
(luft- och ångspärr). Tejpen förhindrar fuktkonvektion i byggna-
den, fäster mot de flesta byggnadsmaterial och kan monteras i 
temperaturer ner till -18°C. Tejpen har ett patenterat ryggma-
terial och är godkänd i USA för att sluta tätt kring penetrerande 
spikar.  Tejpen är listad hos 
LEED och Sunda Hus. 

3M Extreme Sealing Tape 4412N
Transparent akryltejp som används vid svåra 
tätningsapplikationer. Tejpen ger vattentäta 
fogar och fäster mot många underlag.  
Den är övermålningsbar och har utmärkta 
utomhusegenskaper. Tejpen formar sig efter 
kanter samt nit- och skruvskallar. Används till 
kantförsegling och reparationsarbeten som till 
exempel lagning av stuprännor.



3M Svenska AB
Tejp & Lim
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08-92 22 50
Fax: 08-02 22 88
kundservice@mmm.com
www.3M.se/flashingtape
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