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Godkänd av:

VOC-fri

Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i 
Svanenmärkta hus.

129538GR50 50 mm x 25 m

129538GR75 75 mm x 25 m

129538GR60BS Back slit: 60 mm x 25 m

129538GR195200L 120 ark / rulle: 195 mm x 200 mm

129538GR195200S 40 ark / rulle: 195 mm x 200 mm
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Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning 

och omfattar: 

Innehavare  

Fabriksbeteckning 

Boverkets inregistrerade varumärke 

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 

Produktens typbeteckning 

Typgodkännandets nummer 

Längd/bredd 

Löpande tillverkningsnummer/datum 

Kontrollorgan 

Stokvis Tapes Sverige AB 

1143 

t
 

RISE Certifiering 1002 

Stokseal 

SC0960-17 

Värde/värde 

nr/datum 

RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport 6F006690 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Kommentarer 

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell 

utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras 

och appliceras enligt tillhörande handlingar.  

Giltighetstid 

Giltigt till och med. 2022-06-29. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 

Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Håkan Thiman 

Stefan Coric 

 

Typgodkännande med beslut 
om tillverkningskontroll 
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Stokseal byggfolietejp 
Innehavare/Utfärdat för Stokvis Tapes Sverige AB 

Box 769, 60117 Norrköping, Sverige 

Organisationsnummer: 556043-1727 

Tel: 011-280 400 E-post: info@stokvistapes.se  ,  Hemsida: www.stokvistapes.se  

Produktbeskrivning Stokseal byggfolietejp är en enkelhäftande skarvtejp av LDPE-folie armerad med ett polyesternät. 

Avsedd användning Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr. 

Handelsnamn Stokseal. Artikel nr. 129538GR Godkännande Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6  PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i 

detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

Fukt, Allmänt 

6:51 

Fuktsäkerhet 

6:53, första meningen 

Lufttäthet 

6:531 

 
Produkten har verifierats mot certifieringsregel CR031. 

 
Tillhörande handlingar Stokseal  monteringsanvisning daterad maj 2017. 

Kontroll 
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 

Kontrollavtal: 210-17-0106, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 

rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 

handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 

tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 

Fabriksbeteckning 1143.  

 

®



STOKSEALSTOKSEAL
129538GR - Stokseal Enkelhäftande Byggfolietejp

Denna enkelhäftande tejp består av en Polyetenbärare förstärkt med ett 
Polyesternät, belagd på ena sidan med ett dispersionsbaserat akrylhäftämne. 
Häftämnet skyddas av ett vitt skyddspapper.

Tejpen har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och 
strukturerade ytor samt lågenergiytor. Tejpen har mycket god beständighet 
mot åldring, fukt och UV-ljus. Den flexibla filmbäraren ger en tejp som är 
smidig att arbeta med och ger lufttäta fogar, även mot rundade och ojämna 
ytor.

Typgodkänd enligt RISE certifikat nr SC0960-17.

Tejpen används för skarvning, montering, tätning och reparation av byggfolie, 
avsedd för luft- och ångspärr. Kan också användas för tätning runt exvis 
rörgenomförningar. Tejpen kan monteras utomhus med en max UV-
exponering i 3 månader (Centraleuropa).

Tejpfogar får ej utsättas för konstant stående vatten, ej heller utföras så de 
utsätts för konstant belastning. För att säkerställa lufttäta fogar, ska veck och 
spänningar i både tejp och byggfolie undvikas.

Produkten ska förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, 
skyddad mot solljus.

Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts, och tejpen ska appliceras 
med erfoderligt tryck. För mer info, se Stokseal monteringsanvisning.

Bärare    PE-film
Häftämne   Modifierat Akryl
Färg    Grön
Liner    Papper vitt, silikoniserat
UV-beständig   Ja
Åldringsbeständig   Ja
Tjocklek Totalt   0,28 mm 
Häftförmåga mot stål  35 N/25mm 
Användningstemperatur  Mellan -40 och 100 °C 
Appliceringstemperatur  Minimum 5 °C

TejpguideWeb

Beskrivning

Produktegenskaper

 

Specifikationer

Applikationer

Bruksanvisning

Lagring och hantering

Appliceringstips

Tekniska Egenskaper

®

Kundservice:
+46 (0)11 28 04 30

www.stokvistapes.se


