
TDS: FOGBAND HYDRA JECTOFOG 250 PVC-PH 
REV: 1.0
DATUM: Juli 2022 
SIDA: 1/2

TDS - FOGBAND HYDRA JECTOFOG 250 PVC-PH 

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| www.hydratec.se| Hallsberg, Sverige

MONTERING

Fogbandet monteras centralt i rörelsefogen. Samtliga 
fogar är sammansvetsade enligt leverantörens 
beskrivning. Det rekommenderas att fogbandet 
monteras i rörelsefogselement- HyDra INT 
dilfogselement. Se separat tekniskt datablad för 
dilfogselement Hydra INT på www.hydratec.se.

Vid horisontell montering 
ska sidorna vinklas 15° 
uppåt för att undvika 
luftfickor under fogbandet.

Svetsblock för PVC-PH 
HyDra Jectofog 250

BESKRIVNING

Fogband HyDra Jectofog 250 är tillverkad av en speciell PVC 
med två integrerade injektionskanaler, utvecklad för 
rörelsefogar med stora rörelser och hög risk för läckage. De 
integrerade injektionsslangarna eliminerar 
vatteninträngning längs fogen under krympning och 
spänning. Fogbandet är tillverkad av ett högkvalitativt 
termoplastmaterial som uppfyller de strängaste kraven på 
elasticitet, kemikaliebeständighet och åldrande.

FUNKTION

Fogband HyDra Jectofog 250 har en mittbulb som 
absorberar rörelse och säkrar mot vatteninträngning 
mellan konstruktionsdelarna. Eftersom 
injekteringskanalerna är vulkaniserade på fogbandet har 
två-i-ett-säkring av gjutfogar uppnåtts. HyDra Jectofog 250 
är en kostnadseffektiv lösning för rörelsefogar med högt 
hydrostatiskt tryck. Injektionskanalerna har små mikrohål 
som öppnas för injektion vid ett inre tryck på 1,5-2 bar. 
HyDra Jectofog 250 är testad och godkänd av Svenska 
Vattenfalls ackrediterade laboratorium.

RESISTENS

Materialet innehåller inte bly, kadmium eller 
formaldehyd och är lämpligt för utvändigt bruk

Resistent mot syre
Alkali- och syrabeständig
Åldringsbeständig
Mikrobeständig
Permanent elastisk

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Egenskaper

Shore A Hårdhet 
Brottöjning
Draghållfasthet

Värde

72
270%
16MPa
-25°C

Testmetod

ISO 868
ISO R 527
ISO R 527
ISO/R 458
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MONTERING FORTS:

Matarslang kan fästas i injekteringskanalerna där den passar bäst. Två hål skärs för 
matarslangar i injekteringskanalen.

Fäst matningsslangen på den skurna injekteringskanalen med superlim. 
Kontrollera att matningsslangen är ordentligt fastsatt i injektionskanalerna.

Om längre injekteringskanal behövs, använd matarslang Ø 6 blå universalnylon i 
kombination med matarslang Ø10 klar.

Matarslangen monteras på Injektionskopp enkel eller Injektionskopp dubbel med 
fjäder 

För att lokalisera matningsröret genom injektion måste de vara väl märkta.
Även markerad på arbetsritning!

CE-märkning

Produkten omfattas inte av någon harmoniserad 
europeisk standard och får därför inte CE-märkas enl 
Byggvaruförordningen från och med den 1 juli 2013.

FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt. Skyddas mot solljus

PACKNING

Art nr.     Typ och bredd i mm  
1132601   Fogband PVC Hydra Jectofog 250 PVC-PH

Längd
25 m


	Tom sida
	Tom sida
	Alligator terwa.pdf
	Tom sida




