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Fysiska / kemiska data: 
Fogband: 
Typ:  Polyethylenskum, rund profil med stängda celler 
Färg:  Grå 
Storlek:   

Artikelnr. Diameter Längd TUN-nr. 

7746 6 mm 1500 m 5706641 

7701 5 m 3449154 

7731 50 m 4595294 

7717 

10 mm 

600 m 5689978 

7730 50 m 5678815 

7705 

13 mm 

400 m 4595237 

7702 5 m 3449162 

7732 50 m 4595302 

7706 

16 mm 

250 m 4595245 

7703 5 m 3449170 

7733 50 m 4595310 

7707 

20 mm 

150 m 4595252 

7704 5 m 3449188 

7734 50 m 4595328 

7708 

24 mm 

100 m 4595260 

7729 30 mm 80 m 5689979 

7744 40 mm 120 m 5689980 

7745 50 mm 84 m 4595286 

   
 

Produktbeskrivning & användning: 
Fogband 980 används som bottningslist vid fogning med elastiska 
fogmassor, för att säkra korrekt dimensionering samt att fogmassan 
inte häftar på fogens botten. Därmed uppnås förbättrande och viktiga 
egenskaper och även en längre hållbarhet av fogen. 
 
Fogband 980 består av runda profiler med stängda celler och kan 
därför användas för såväl utvändiga som invändiga fogar.  
 
Fogband 980 levereras i diameter från 6 mm – 50 mm. 
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Fogband används som bottningslist vid fogning, för 
att säkra korrekt dimensionering samt att 
fogmassan inte häftar på fogens botten. 
 

DK 



 
 
 
 
 
 

DANA LIM  DANA LIM  DANA LIM  DANA LIM      

www.danalim.se 
 

 

Bruksanvisning: 
Förberedelse:  Den korrekta storlek på fogbandet väljer man med hjälp av fogens storlek och den valda 

Fogmassan..  
 
Fogband 980 används för både elastiska och plasto-elastiska fogmassor. 
 
När man använder profiler med hål i centrum, kan man foga omedelbart efter  
placering av fogbandet, medan massiva profiler bör »hämta« sig ett dygn innan  
man fogar.  
 
Fogband 980 har stängda celler, vilket minimerar möjligheten för fuktupptagelse.  
Den kan därför användas för såväl invändiga som utvändiga fogar. 
 
Storleken på fogband väljs, således att diametern är 10 - 25 % större än fogens  
bredd och fogbandet sitter fast i hela fogens längd. 

 
Användning:  Fogbandet placeras i det djup som bestämmer fogens storlek och den valda 

fogmassan. På fogmassans Produkt Information hittar man mer information om just 
fogmassan. 
 
Fogbanden pressas på plats med et mjukt instrument t.ex den runda sidan på en 
fogpinne. Undgå att skada eller sträcka fogbanden vid montering. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 

vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 
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