
TÄTNINGAR
VID TAKTÄCKNINGAR AV PLÅT
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ABRA-produkterna är utvecklade 
i Sverige för att klara tuffa förhållanden 
oavsett  var i världen ett professionellt 
plåtarbete skall utföras. 
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Falstätning
I vårt klimat är en byggnads tak en av de mest utsatta 
punkterna. Idag finns en allmän material- och arbetsbeskrivning 
för husbyggnadsarbeten, AMA Hus, som ger en bra vägledning 
till hur taktäckning av plåt ska utföras, och ABRAs beprövade 
falstätningsprodukter svarar väl upp till dagens miljö- och 
byggkrav. Denna broschyr illustrerar vilka olika produkter som 
finns, men först några krav och råd ur AMA Hus:

AMA Hus JT
Falstätningsmedel
Falstätningsmedel ska vara icke genomtorkande samt 
vattenavvisande och ha god vidhäftning mot plåten. 
Falstätningsmedel ska behålla sin funktion under förekommande 
klimatiska påfrestningar under förväntad användningstid samt 
ha dokumenterade egenskaper för ändamålet.

Samtliga kontaktytor ska beläggas med falstätningsmedel enligt 
figur AMA JT/9. Vid taklutning under 1:5 (11,3 grader) och i 
ränndalar ska falser tätas med falskitt.
Överflödigt falstätningsmedel som rinner ut på plåten ska 
fortlöpande torkas bort under arbetets gång.

RA Hus JT
Falstätningsmedel
I ränndalar, vid låga taklutningar eller andra utsatta lägen på ett 
tak bör tätningsmassa eller fogmassa (falskitt) användas som 
tätningsmedel i falserna. Ange vilken typ av falstätningsmedel 
alternativt falskitt som ska användas.

Figur AMA JT/9.
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M 82

Egenskaper:

M82 är ett butylgummibaserat falstätningsmedel för alla 
plåttak, som håller sig klibbigt i falsen för varaktig tätning. 
Produkten rekommenderas alltid vid lägre taklutningar, 
under 11,3˚och dess blå kulör gör den väl synlig vid applicering.

  Falstätning för alla falsade plåttak
  En 0.3 l patron räcker till ca 25 löpmeter       
  Appliceringstemperatur -20°C till + 70°C
  Kokpunkt 150°C - 200°C
  Flampunkt 290°C
  Frostresistent
  UV-resistent
  Blå kulör
  Demonterbar
  5 års lagringsstabilitet

400050 Abra M82 Blå 12 x 0,3 lit

400051 Abra M82 Transparent 12 x 0,3 lit

400055 Abra M82 påse Blå 12 x 0,6 lit

4mm = c:a 25 lm
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Runotex Tix
Transparent
Runotex Tix Transparent är ett klart, butylgummibaserat, 
falstätningsmedel, som håller sig klibbigt i falsen för varaktig 
tätning. Runotex Tix rekommenderas, som falstätning vid lägre 
taklutningar, under 11,3°. Produkten passar även utmärkt 
som allmänt tätningsmedel, till exempelvis hängrännor och 
fönsterbleck.

Egenskaper:

  Falstätning för alla falsade plåttak
  En 0.3 l patron räcker till ca 25 löpmeter
  Appliceringstemperatur -20°C till + 70°C
  Kokpunkt 150°C - 200°C
  Flampunkt 290°C
  Frostresistent
  UV-resistent
  Demonterbar
  5 års lagringsstabilitet

400100 Runotex Tix Transparent Patron 12 x 0,3 lit

400101 Runotex Tix Transparent Påse 12 x 0,6 lit

400102 Runotex Tix Transparent Tub 12 x 100 ml

4mm = c:a 25 lm
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Steel Profile
Sealer
Steel Profile Sealer (SPS) är en butylgummibaserad 
tätningsmassa, vars främsta användningsområde är som 
tätning vid taktäckningar av trapetsprofilerad plåt. SPS är 
speciellt lämpad för tätning mellan plåtar med låg lutning.

Egenskaper:

  Utmärkt vidhäftning till alla plåtmaterial
  Appliceringstemperatur -20°C till + 70°C
  Ljusgrå kulör
  Snabbapplicerad
  Frostresistent
  UV-resistent
  5 års lagringsstabilitet

400060 Steel Profile Sealer Grå 12 x 0,3 lit
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Abratex Falsolja 80

Falsolja 80 är baserad på icke torkande oljor, och används 
som falstätning av alla sorters plåttak med en taklutning 
överstigande 11,3°. Falsoljan sväller vid vattenkontakt, vilket 
skall ske i falsen. Produkten skall därför inte spädas. 
Falsolja är utmärkt vid skivtäckning och så kallade rörfalsar 
och iskjutsfalsar.

Egenskaper:

  1 liter räcker till 100 löpmeter
  Lösningsmedelsfri
  Luktsvag
  Appliceringstemperatur -10°C till + 70°C
  Appliceras med pensel alternativt doppas
  10 års lagringsstabilitet

400000 Abratex Falsolja 80 5 lit burk

400001 Abratex Falsolja 80 12 x 1,0 lit
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Fogpistol för standardpatroner. Automatisk ”Non-drip”funktion 
och med  förstärkt axel. Falsapplikator M300 (400710) passar 
denna fogpistol.

Fogpistol med reglerbar frammatningshastighet och automatisk 
backfunktion. Levereras med två batterier och en laddare. 
Falsapplikator M600 (400712) passar batteridriven fogpistol 
för påse.

Fogpistol plast ”Non-drip”

Batteridriven fogpistol

400703 Fogpistol plast grön “Non Drip” Styckvis

400730 Batteridriven fogpistol för patron Styckvis

Rekommenderade
fogpistoler & tillbehör   

400735 Batteridriven fogpistol för påse Styckvis
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Fogpistol plast ”Non-drip”

Batteridriven fogpistol

400724 Batteridriven fogpistol kombi  Styckvis

Fogpistol 600

Batteridriven fogpistol kombi 

Fogpistol för 600 ml påsar och standardpatroner. 
Munstycke för påse (400721) ingår. 

Batteridriven fogpistol för 600 ml påsar och standardpatroner. 
Komplett med förvaringslåda, falsapplikator M300, M600, 
10,8 V batteri och snabbladdare.

  Hög utväxling för tröga fogmassor (250 kg)
  ”Non-drip” funktion
  Soft grip handtag
  Rostfri axel

400716 Fogpistol 600 Styckvis

400728 Batteri till fogpistol Styckvis

  Batteriet klarar 20-40 patroner
  80% laddning uppnås på 25 min.
  Lätt att hastighetsjustera i drift
  Hastighet upp till 10 mm/sek.
  Hög utväxling (250 kg)

inkl. applikator M300 & M600
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Falsapplikator M300

Falsapplikator M600

Fogmassan appliceras på lågfalsen när 
bandet monterats, vilket minskar risken 
för repor på plåten. Applikatorn ger även 
fogmassan en utmärkt styrning på falsen. 
Passar fogpistol grön ”Non Drip” 
(400703)

För instruktionsfilm se www.youtube.com under Sunchem AB

Avsedd för M82/Tix på 600 ml påse. 
Passar fogpistol 400716 och 400735. 
Fungerar i övrigt som M300.

400710 Falsapplikator M300 för patron Styckvis

400712 Falsapplikator M600 för påse Styckvis
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Falspensel för 1 liters falsoljeflaska

Munstycken

Penseln skruvas på falsoljeflaskan, och 
ger en smidig applicering av oljan i falsen. 

Påsmunstycke 400721

Applikatormunstycke 400722
Passar applikator M600

200285 Falspensel för 1 liters falsoljeflaska Styckvis

400721 Munstycke 163 Gult, L 140 mm Styckvis

400722 Munstycke 063 Gult, L 120 mm Styckvis
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www.sunchem.se

Box 69, S-433 21 Partille. 
Telefon +46 31 447310. 

info@sunco.se


