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3M Flexible Air Sealing Tape

 3M FAST tejper

 3M FAST-tejper:
Lufttatning av fastigheter 
i alla vader oavsett arstid.



i alla väder oavsett årstid
Lufttätning av fastigheter

3M Flexible Air Sealing Tape lufttätar fastigheter i alla väder oavsett årstid. FAST-

tejperna ger minskad energiförbrukning i både gamla och nya hus. Visste du att 

svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med FAST-

tejper kan du snabbt och enkelt uppnå total och permanent lufttäthet runt fönster, 

dörrar, genomföringar och folieskarvar.  Med FAST-tejperna  kan du lufttäta 

klimatskalet på ett effektiv sätt. Mätningar visar att FAST-tejperna minskar luftläckaget 

med upp till fem gånger bättre än fogmassa vid bl. a. fönsterbyten.

Nu lanserar vi en ny produktserie av 3M Flexible Air Sealing Tape. Tack vare det 

högteknologiska häftämnet kan de även appliceras ner till –18 °C. Dessutom tätar alla 

FAST-tejperna vid spikpenetration och är UV-resistenta 

i upp till tolv månader samt åldersbeständiga i 50 år.

 3M 8067E FAST-F är testad och godkänd av SP 

Certifiering, registrerad i LEED, BASTA och SUNDA HUS. 
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Delat skyddspapper 
för enkel montering 
av lufttäta anslutnin-
gar runt dörrar.  
FAST-F

Lufttätningar av genomfö-
ringar och anslutningar. 
FAST-F

Delat skyddspapper för enkel 
montering av lufttäta 
anslutningar runt fönster.  
FAST-F

Lufttätning av klimatskal. 
FAST-F

Folien tätas i ett enda 
arbetsmoment. 
FAST-G



Lufttätning mot takfönster.  
FAST-G

Lufttätning, skarvning 
och överlappning av 
takpapp.  
FAST-G

Fäster enkelt ångspärren mot 
putsade ytor.  
FAST-D

Lufttätning och 
direktmontering av folien 
mot träregel/stålregel.  
FAST-D

Lufttätning av klimatskal.  
FAST-F



Hög vidhäftningsförmåga, UV-resistent, 
tätar vid spikpenetrering 

och kan appliceras ner till -18°C.

Tätar vid  
spikpenetrering

Dubbelhäftande Applicerbar  
ner till –18 °C

12 månader
UV-resistent

Fäster på
de flesta

byggnadsmaterial

FAST-D

Dubbelhäftande lufttätningstejp utan skyddspapper/liner för 
direktmontering av t.ex. ångspärr. Fäster mot ojämna ytor 
t.ex. puts eller betong.

Transparent

FAST-F

Lufttätningstejp med delat skyddspapper/liner för enkel 
applicering av lufttäta anslutningar runt fönster och dörrar .

Delat
skyddspapper

Flexibel Tätar vid  
spikpenetrering

Applicerbar  
ner till –18 °C

12 månader
UV-resistent

Fäster på
de flesta

byggnadsmaterial

Transparent

TransparentExtra stark Tätar vid  
spikpenetrering

Applicerbar ner 
till –18 °C

12 månader
UV-resistent

Fäster på
de flesta 

byggnadsmaterial

FAST-G och FAST-M

Trådarmerad lufttätningstejp med eller utan skyddspapper/
liner. Fäster mot mjuka underlag. Används vid 
genomföringar.
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3M Svenska AB
Tejp & Lim
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08-92 22 50
www.3M.se/FAST

3M FAST tejp

50 ÅR
åldersbeständig

FAST-D Beskrivning Användning

Dubbelhäftande tejp med aggressivt häftmne 
med omedelbar vidhäftning.

Skarvning och lagning av åldersbeständig 
byggfolie. För direktmontering av ångspärr.

Artikel Mått Skyddspapper/liner MOQ

8069E20

8069E25

8069E50

20 mm × 25 m Ja 15

25 mm × 25 m Ja 12

50 mm × 25 m Ja  6

3M FAST-tejper produktöversikt
Lufttätningstejper som täcker alla dina behov, oavsett om det gäller enklare användningsområden eller mer krävande applikationer.

- Fäster mot de flesta byggnadsmaterial.
- Tätskiktet består vid spikpenetration
- Kan appliceras i temperatur ner till -18°C.
- 12 månaders UV-resistens.
- 50 års åldersbeständighet.

FAST-G och FAST-M Beskrivning Användning

Trådarmerad tejp med eller utan liner/
skyddspapper som har ett aggressivt 
häftämne.

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial. 
Passar på mjuka material. Används vid 
genomföringar.

Artikel Mått Skyddspapper/liner MOQ

FAST-G 50 mm × 25 m Inget 24

60 mm × 25 m Inget 20

FAST-M 150 mm × 25 m Delat: 75 mm/75 mm  2

FAST-F Beskrivning Användning

Tejp med delad liner/skyddspaper för enkel 
applicering. Testad och typgodkänd av SP 
Certifiering för skarvning och lagning av 
ångspärr.

Skarvning och lagning av ålderbeständig 
byggfolie. Lufttätning runt dörrar, fönster 
och vindsluckor. Tejpen är spackling- och 
övermålningsbar. 

Artikel Mått Skyddspapper/liner MOQ

8067E50

8067E60

8067E601

8067E100

8067E200

50 mm × 25 m Delat: 25 mm/25 mm 24

60 mm × 25 m Delat: 30 mm/30 mm 20

60 mm × 25 m Delat: 12 mm/48 mm 20

100 mm × 25 m Delat: 50 mm/50 mm 12

200 mm × 25 m Delat: 100 mm/100 mm  4
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