DAFA AirVent System®
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DAFA UV tape indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til tapening af undertag og
vindspærre.
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Garanti

Det er valget af folie, som
afgør, om DAFAs funktions- og
produktgaranti dækker i 15
eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte
folies garantiperiode.

Anvendelsesområde
DAFA UV tape er en enkeltsideklæbende
akryltape.
DAFA UV tape er specielt velegnet til brug
udendørs i klimaskærmen under vanskelige
udførelses- og indbygningsforhold, men
kan desuden anvendes til alle DAFAs
dampspærrer.

DAFA UV tape opfylder de strenge krav
vedrørende permanent lufttætning af
dampspærrefolier, iht. EnEV (DIN 4108-7).

Anvendes til tapening ved
•
•
•
•

Overlæg ved undertag
Reperation af undertag
Overlæg ved vindspærre
Samlinger på gips -og cementbaserede
vindplader
• Dampspærresamlinger

Tekniske specifikationer
Enkeltsidet tape med meget høj styrke og
klæbeevne til bl.a. overlapning af undertag,
vindspærre, vindpap eller samlinger
af dampspærrefolier. Akrylklæber,
opløsningsfri, vandbaseret. Klæben er
meget modstandsdygtig over for fugt og
andre klimatiske påvirkninger.

Godkendelse
DAFA UV tape er optaget i Nordic
Ecolabellings database for byggeprodukter,
som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Her anvendes DAFA UV tape til overlap
på DAFA Windfoil 95.

DAFA UV tapes med og uden logo.

Farve/dim.

Indhold pr.
katon

DB nr

DAFA varenr

EAN Nr

60 mm med
logo

10 rl. á 25 m

1438817

620016905

5705636360164

60 mm uden
logo*

10 rl. á 25 m

1836320

620026334

5705636425115

100 mm med
logo

6 rl. á 25 m

1897456

620025138

5705636413778

100 mm uden
logo*

6 rl. á 25 m.

1984065

620026300

5705636420523

* Sort UV tape uden logo er en skaffevare.
Tekniske specifikationer
Tykkelse

(Uden aftrækspapir) 0,30 mm - 0,33 mm (DIN EN 1942)

Fladevægt

230 - 250 g/m² (DIN EN ISO 536)

Peel-værdi

30 N/25 mm (DIN EN 1939)

Montage

Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.
Anbefalet montagetemperatur fra +5 ºC

Temperaturbestandighed

Fra -30 ºC til +100 ºC

Aftrækspapir

Silikonepapir, 90 g/m²

UV stabilitet

1 år i centraleuropæisk klima

Andre egenskaber

APEO/opløsningsmiddelfrit og er vandbaseret

Eurofins-certificeret A+
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DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk
slagregn, fugt og store temperaturudsving
uden nedsættelse af klæbeevnen.

