
1 

TJB Försäljning AB 

info@tjb.se  www.tjb.se 

tel: 0512-199 59 

VINDSKYDD EXTRA 
TJB Vindskydd Extra är en mycket diffusions-

öppen och slitstark vindskyddsduk 

TJB Vindskydd Extra tillåter fri exponering i upp till 3 månader. 

Uppbyggnaden består av två lager polypropen som laminerats med 

en diffusionsöppen PP-folie. Vindskyddet är P-märkt samt UV– och 

fukt-/värmestabiliserat. 

Åldringsbeständigheten är minst 50 år. 

Monteringsanvisning: 

TJB Vindskydd Extra monteras på utsidan av den isolerade väggen under ytskik-

tet (fasaden). Om väder- och vindförhållanden är hårda eller om byggnaden 

står fritt exponerad under en längre period, krävs ytterligare komplettering av 

byggnadens väderskydd.  

Artikelinformation: 

Artnr: 

196030 2,75 x 50 m/rl 

196031 2,75 x 25 m/rl 

196032 2,75 x 12,5 m/rl 

Vikt:    ca 80 g/m²   Brandklass:   E 

Längd:    12,5, 25 eller 50 m  Vattentäthet (Klass):  W1 

Bredd:    1,375, 2,75 eller 3,05 m Fri exponering:  Max 3 månader 

Hanterbarhetstemperatur: -20°C—+40°C 

Luftgenomsläpplighet: <0,01 m³/m² h Pa 

Ångtäthet:   1,31x10³ s/m (sd:0,035 m) 

Rivhållfasthet:  ca 60 N 

Draghållfasthet:  2,7 kN/m 

Brottöjning:   >65% 
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Monteringsanvisning Vindskydd forts. 

Tätning vid sidor, öppningar och genomföringar görs 

noggrant. Vindskyddet monteras antingen horison-

tellt (fig 1) eller vertikalt (fig 2) och fästs i regels-

tomme med spik eller häftklammer c/c 100. En kläm-

list (min 9 x 22 mm) i ovankant och i underkant samt 

i sidor och kring öppningar. Listen spikas c/c 100. Vid 

fönster och andra mindre öppningar behövs ej kläm-

list om vindskyddet kan vikas in på insidan.  

Lagring: Vindskyddet lagras i obruten förpackning 

och så att den ej utsätts för fukt, värme, kyla och 

långvarig UV-strålning.  

Hantering: Vindskyddet levereras normalt i rullbred-

den 2,75 m. Rullen kan kapas med handsåg till aktu-

ell våningshöjd. Vindskyddet skärs med kniv.  

Skarvning: Vindskyddet skarvas över regel med minst 

100 mm överlapp. Skarven kläms med spiklist (min 9 

x 22 mm) och spikas c/c 100 (fig 2).  

Fönster och dörröppningar: Fönster och dörröpp-

ningar täcks också av TJB Vindskydd när det rullas ut. 

Öppningarna diagonalskärs, flikarna viks in och fästs i 

regelstommen med häftklammer (fig 3).  

Genomföringar: Vindskyddet är något elastiskt. Där-

för skärs hålen ca 20 mm mindre än måttet på ge-

nomföringen. Trummor och rör pressas igenom hål-

tagningen så att en krage uppstår runt genomföring-

en. Kragen tejpas med åldringsbeständig tejp, exem-

pelvis TJB Flextejp (fig 4).  

Lagning: Mindre hål tejpas över med TJB Flextejp. 

Större skador, lagas genom att all vindskydd mellan 

regelfack skärs bort. Nytt vindskydd monteras med 

minst 100 mm överlapp. Skarvarna kläms med spik-

list (min 9x 22 mm) som spikas c/c 100 (fig 2).  

Fästdon: Kläm- och skarvmaterial skall ha en livs-

längd av minst 50 år. (Exempel miljöklass M2 enl. 

BSK).  
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