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Værktøj til montagearbejde
• Tommestok

• Spartel 

• Kniv eller listesaks

Opmål fugernes længde. Lodrette fuger 
måles fra overkant til underkant af karmen, 
vandrette i hele hulmålet. Fugebåndene 
klippes med overmål på ca. 3% (fugebåndet 
fordeles jævnt over hele fugelængden).

1

2 Sørg for at det anvendte fugebånd er di-
mensioneret efter fugens min. og max. 
bredde. Vælges et for bredt bånd kan det 
ikke monteres korrekt, vælges et for smalt 
opnås den ønskede tætning ikke. 

Der skal tages højde for dybe mørtelfuger, 
disse skal måles med i fugebredden.
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De første og sidste par centimeter på båndet kan 
ikke ekspandere og skal derfor bortklippes.

Først monteres den lodrette fuge. Fugebåndet 
skal stritte et par mm. forbi overkarm og under-
karm.

Fugebåndet skal være trukket cirka 2mm tilbage 
på karmen. Fugebåndet monteres med klæbefla-
den mod karmen. Tryk båndet fast mod karmen.
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Ved hjørnesamlinger komprimeres fugeenderne i 
længderetningen, så samlingerne efterfølgende er 
helt tætte. 

Hvis fugebåndene samles i længderetningen skal 
enderne ligeledes trykkes/komprimeres og stødes 
helt sammen. Samlinger i fugens længderetning, 
kan med fordel laves med 45º smig. Optisk er løs-
ningerne ens, men sikkerheden for en tæt samling 
er bedre.

Hvis fugebåndene samles i længderetningen skal 
enderne ligeledes trykkes/komprimeres og stødes 
helt sammen.

 Samlinger i fugens længderetning, kan med fordel 
laves med 45º smig. Optisk er løsningerne ens, 
men sikkerheden for en tæt samling er bedre ved 
smig løsningen.
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De vandrette fuger trykkes fast mod de lodrette 
fuger. Båndene trykkes godt sammen med en spar-
tel.

Efter fugebåndet er fuldt ekspanderet kontrolle-
res tæthed og korrekt montering af alle hjørne og 
stød samlinger.

Forbehold
Bemærk, at ved underdimensionering i forhold 
til en fuges aktuelle bredde kan vindpåvirkning af 
ydervægge medføre tryk/sug, så fugebåndet pres-
ses ud af deres tiltænkte leje.

Anvendelse af fugebånd kan ikke anbefales, hvor 
vinklen mellem fugens kontaktflader er større end 
5º - fx mellem karm/ramme ved bundfals under 
vindue og sålbænk. 
(kilde; bygerfa 060628)

Opbevar fugebåndene på køl, hvis de skal mon- 
teres i varmt vejr
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