
DAFA-ångspärrtejp

DAFA-ångspärrstejp för skarvar in-
omhus mellan alla PP-/PE-membran-
typer samt plywood, spånplattor, 
hyvlat trä och metall. 

DAFA-ångspärrtejp uppfyller de 
skärpta kraven i de nya byggregler-
na för skarvning av ångspärrfolie 
och är godkänd i enlighet med 
SS-EN 13984.

Fördelar med grön tejp
• Lämplig för rörgenomföringar

•  Elastisk/töjbar

•  Mycket god vidhäftning

Fördelar med blå tejp
•  Lämplig till längs- och tvärsgåen-

de skarvar på membran 

•  DAFA-ångspärrtejp kan enkelt 
kortas av utan verktyg

•  Mycket god vidhäftning

GRÖN ångspärrtejp BLÅ ångspärrtejp

Tjocklek Folie + häftmedel 280/300 my           
0,31 mm

Papper + häftmedel 330/350 my        
0,34 mm

Ytvikt Häftmedel 240 g/m² + 10 % Häftmedel 260 g/m² + 10 %

Avflagningsvärde AFERA 5001, 30 N/25 mm AFERA 5001, 30 N/25 mm

Montering Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. Från -10 °C

Temperaturbeständighet -30 °C till +120 °C -30 °C till +120 °C

DAFA-ångspärrtejp ingår i DAFA 
AirStop System. 

OBS! DAFA-ångspärrtejp bör inte 
användas i konstruktioner där 
skarvarna utsätts för konstant 
tryck från isolering eller liknande, 
eftersom det då finns risk för att 
tejpen kan glida i skarven innan 
den slutliga tak- eller väggisolering-
en har monterats färdigt.

Tekniska specifikationer
DAFA-ångspärrtejp är en enkelsidig tejp för överlappning av ångspärrar. Modifierat akrylhäftmedel som är lös-
ningsfritt och vattenbaserat. Häftmedlets styrka ökar med tiden och det är mycket motståndskraftigt mot fukt 
och andra klimatproblem. Enastående tack vare att den fäster mycket bra på PE-/PP-folie samt på grova ytor och 
spånplattor. Tejpen har en förväntad livslängd på minst 20 år.

DAFA-ångspärrtejp är en kraftigt 
vidhäftande tejp som endast bör 
användas vid permanent påföring, 
eftersom tejpen inte kan avlägsnas 
från underlaget igen.

DAFA-ångspärrtejp ingår i DAFA AirStop System och är  
en starkt vidhäftande tejp för skarvning av ångspärrfolier.

Garanti
Det är valet av folie som  
avgör om DAFA:s funktions-  
och produktgaranti gäller i  
15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukter har 
samma garantiperiod som den valda folien. 
Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostna-
der vid leverans, uppackning och montering 
av de produkter som ingår i konstruktionen. 

DAFA AirStop System® är ett registrerat varumärke inom EU
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Färg/dim. Innehåll per. kart. DAFA- varunr EAN-nr

GRÖN 50 mm 12 rull. à 25 m. 620006596 5705636284484

GRÖN 100 mm 6 rull. à 25 m. 620023654 5705636404110

BLÅ 50 mm 12 rull. à 25 m. 620005987 5705636266459

BLÅ 100 mm 6 rull. à 25 m. 620014093 5705636341699

FU
N

KT
ONS- OCH PRODUKTGARAN

TIFU
N

KT
ONS- OCH PRODUKTGARAN

TI FU
N

KT
ONS- OCH PRODUKTGARAN

TI

FU
N

KT
ONS- OCH PRODUKTGARAN

TI

ÅR
ÅRÅRÅR


