
 
 
 
 

Produkt Information: 

Til sammenklæbning, tætning og reparation af tagpap mod tagpap og inddækninger 
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Fysiske / kemiske data: 
Fugemasse: 
Type:  Bitumen og gummi-baseret, 1-komponent 
Fungicidbehandlet: Nej 
Konsistens:  Pastøs, tixotropisk masse 
Vægtfylde:  ca. 1,0 kg/liter 
Holdbarhed:  Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. 
Emballage: 

Varenr. Farve Størrelse. TUN-nr. 

54335 Sort 300 ml patron  

54365 Sort 600 ml pose  

Afhærdet fugemasse: 
Overmalbar:   
Elasticitet:  ca +/- 10 % 
Bestandighed:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 

Klimatisk ældning: god  

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Tagtæt 543 er en 1-komponent bitumen og gummi-baseret klæbe- og 
tætnings-masse til tagpap mod tagpap og andre byggematerialer.  
 
Tagtæt 543 bruges til kantklæbning af nyt tagpap, til koldklæbning af 
tagpap og inddækningsmaterialer mod f.eks skorstene, 
aftrækshætter, tag- og ovenlys-vinduer samt til reparationer af tagpap. 
 
Danner en plasto-elastisk limfuge, som tåler mindre bevægelser. 
Hæfter på tegl, eternit, zink, tagpap, asfalt med mere. 
. 

Medlem af   Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Tagtæt 543 er en 1-komponent klæbe- og 
tætningsmasse baseret på bitumen og syntetisk 
gummi. Hærder til en plasto-elastisk fuge, der kan 
tåle op til 10 % bevægelse.  
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Brugsanvisning: 
Dimensionering af fugen: Fuger hvortil der anvendes Tagtæt 543 bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie 

fugesubstans er under +/- 10% 
 
Forberedelse af materialer: Fugefladerne skal være tørre, rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler.  

Tagtæt 543 kan anvendes uden primer på de fleste overflader som f.eks bitumen, sten, 
aluminium, zink, bly, kobber, PVC, gummi m.m. 
 
Ved fugning på fugtige underlag bør fugemassen trykkes særlig godt mod underlaget. 
 
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres  
tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.  

 
Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C. 
 
Påføring:  Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres  

med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af 
hånd- eller trykluft pistol. 
 
Sørg for god udluftning ved brug i lukkede rum. 
 

Hærdning: Klæbfri efter ca. et døgn. Gennemhærder efter 1-3 uger, afhængig af temperatur og 
fugetykkelse. 

   
Efterbehandling: Anvendes Tagtæt 543 steder med regelmæssig færdsel, anbefales det at beskytte den mod 

slitage og mekaniske påvirkninger. 
 

Rengøring:  Værktøj rengøres  f.eks. benzin eller terpentin. 

 

 

 

 

 

Sikkerhed: 

Sundhedsfareklasse: Se sikkerhedsdatablad 

Brandfareklasse: Se sikkerhedsdatablad 

 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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