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Sitko Wind 
Vindskyddstejp DuPont™Tyvek® 

 
 

PRODUKTBESKRIVNING  

Sitko Wind är diffusionsöppen, vattentät tätningstejp 

för tätning och fogning av vindskydd eller vindskydds-

skivor. Bäraren består av tryckspunna olefiner, av hög-

kvalitet, fungerar som en stödstruktur för tejpen. Denna 

diffusionsöppna hinna är belagd med ett polyakryllim 

som har en mycket hög häftförmåga och åldersbestän-

dighet. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

För tätning av vindskydd i fönster- och dörröppningar. 

Tätning av fogar och överlappningar i diffusionsöppna 

undertak och vindskydd samt vid konstruktioner av 

slutna undertak, där undertaket monteras till vägg-

strukturens vindskydd. Används på den kalla sidan av 

strukturen som vanligtvis är strukturensutsida. 

 

 

FÖRDELAR MED PRODUKTEN 

 
  

• Diffusionsöppen 

• Kan monteras året runt 

• God vidhäftning 

• Tål varma och kalla förhållanden. 

• Överlägsen åldringsbeständighet 

• Livscykel minst 50 år  

• Snabb och enkelt att montera 

• Har ett brett användningsområde 

• Flera olika bredder 

• För tätning av vindskydd 

• Kompatibel med de vanligaste bygg-
nadsmaterialen 

Mer information www.tectis.se eller med QR-kod 
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MÅTTABELL  

Produktnummer Produktnamn Mått Förpackningsstorlek 

07518 Sitko Wind  60 mm  60 mm x 50 m  10 rll / ltk 

37525 Sitko Wind  80 mm  80 mm x 25 m  8 rll / ltk 

07517 Sitko Wind  100 mm  100 mm x 50 m  6 rll / ltk 

07499 Sitko Wind DR 20/40 =  60 mm  60 mm x 50 m  10 rll / ltk 

 

DR = tvådelad självhäftande skyddsmembran på tejpen 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISK INFORMATION 

Egenskaper Klassificering 

Ytmaterial Fibertyg 

Skyddstejp Silikonpapper 

Färg Vit 

Lim Polyakryllim 

Grundmaterial HDPE fibertyg, (tryckspunnen olefin) 

Vikt 321,4 g/m² 

Tjocklek (utan skyddstejp) 0,25 mm...30 mm 

Brottöjning ≥ 100 N / 25 mm; 15 % 

Värmebeständighet -40 °C - +80 °C 

Fästförmåga ≥ 30,0 N / 25 mm 

Diffusionsmotstånd (sd) sd = 0,03 m 

Kompatibilitet med byggnadsmaterial Kompatibel 

Certifikat Sintef-nummer 20448 

Lagring I torrt och svalt 

Lagringstemperatur +20 °C 

Monteringstemperatur -10 °C (rekommenderas +5 °C - +35 °C)  

Väderskydd Oskyddad i 3 månader 
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