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RAW Fast Flash anvendes alle steder, 
hvor der er brug for en hurtig og sikker 
inddækningsløsning. RAW Fast Flash kan 
monteres på tage med min. 5° hældning 
og på næsten alle tag materialer.

RAW Fast Flash er miljørigtig ind dækning, 
der er let at montere, fordi hele bagsiden 
er selvklæbende, og fordi Fast Flash er 
fleksibel og yderst formbar. 

RAW FAST FLASH
SELVKLÆBENDE INDDÆKNING OVERALT PÅ TAGET



Mod væg

RAW Fast Flash kan anvendes til ydervæg 
og brandmur af f.eks. mursten, beton eller 
let ydervæg.

Skotrende

RAW Fast Flash kan anvendes som ind-
dækning ved skotrendens tilslutning til 
tagfoden.

Skorsten

RAW Fast Flash er en nem og sikker ind-
dækning til skorsten af murværk eller stål.

Kvist

RAW Fast Flash er en ideel løsning til ind-
dækningsarbejdet ved kviste. 



Ovenlysvindue/Solfanger 

RAW Fast Flash er hurtig og effektiv ind-
dækning omkring tagvinduer, ovenlysvindu-
er og solfangere. 

Efter opmåling kan RAW Fast Flash tilpas-
ses med hobbykniv eller plade saks. Forbuk 
Fast Flash inden montering for at gøre 
montagen lettere.

Tilpasning Fjern folien på bagsiden... 

... af RAW Fast Flash umiddelbart før mon-
tage. Rens overfladen. Overfladerne bør 
matteres let. Ved porøse over flader anbefa-
les det at bruge primer.

Ventilationshætte

RAW Fast Flash er oplagt til inddæknings-
arbejdet ved ventilationsrør og faldstamme-
udluftning. 



Fast Flash består af et strækgitter af alu-
minium, indstøbt i en miljøvenlig polymer-
gummi. Fast Flash er selvklæbende på hele 
bagsiden, som er beskyttet af en dækfolie, 
der skal fjernes ved montage. 

Fast Flash leveres som ruller i 4 standard 
størrelser og fås i farverne grå, antracitgrå, 
sort og teglrød.

Tilbehøret omfatter speciel hammer,  
klæber og Flash Seal.

STØRRELSE RAL FARVE VARENR.

5000 × 280 mm Inddækning grå 9713551

Inddækning sort 9713555

Inddækning teglrød 9713556

5000 × 370 mm Inddækning grå 9713557

Inddækning sort 9713558

Inddækning teglrød 9713559

5000 × 560 mm Inddækning grå 9713560

Inddækning sort 9713561

Inddækning teglrød 9713562

290 ml Klæber grå 9713563

Klæber sort 9713564

Klæber teglrød 9713565

1,13 kg Seal grå 9713566

Seal sort 9713567

Seal teglrød 9713568

RAW FAST FLASH
HURTIG OG TÆT INDDÆKNING
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