
DAFA-folielim är ett vattenbaserat 

dispersionslim för lufttät skarvning av 

ångspärrar och fuktspärrar i enlighet med 

DIN 4108.

Användingsområden

DAFA-folielim används till att, i enlighet 

med DIN 4108, skapa lufttäta fukt- och 

ångspärrskarvar på sugande underlag, 

som t.ex. puts, betong eller obehandlat trä 

i byggnadens tätskikt. Produkten är fri från 

lösningsmedel och kan på

grund av sina utmärkta vidhäftande

egenskaper användas utan extra infästning. 

DAFA-folielim fyller ut ojämnheter, följer 

byggnadens rörelser och är dessutom 

åldersbeständigt.

Produktinformation
•   Elastoplastiskt bindemedel som baseras 

på vattenburen dispersion och restharts 

för ångspärrar/fuktspärrar

•  Lösningsmedelsfritt

•  Stark och varaktig vidhäftning  

•   Stabilt

•   Fyller ut ojämnheter 

•  Varaktig vidhäftning 

•  Åldersbeständigt

•  Följer byggnadens rörelser

•   Används utan presslister

• Används utan extra infästning

DAFA-folielim är registrerad i databasen 

för byggprodukter som kan användas  i 

Svanenmärkta konstruktioner.

DAFA folielim 
DAFA-folielim ingår i DAFA AirStop System och används 

till lufttät skarvning av ångspärrar och fuktspärrar.

DAFA AirStop System®

Viktiga bruksanvisningar 
Ytan ska vara fast, torr och fri från damm 

och fett. Obs! Underlaget ska vara sugande, 

t.ex. puts, cement eller obehandlat trä. 

Limmet ska påföras i strängar med en 

tjocklek på minst 8 mm. Omedelbart 

därefter placeras ångspärren/fuktspärren 

försiktigt på den våta limsträngen (den 

får inte tryckas ihop, strängen måste ha 

en tjocklek på minst 4 mm), kom ihåg att 

vika för dragavlastning – eller tryck fast 

ångspärren/fuktspärren på den torra 

limsträngen. 

Börja med att testa proceduren. 

Rekommenderad temperatur vid 

montering: 

-10 ºC till +35 ºC.

Hållbarhet: Se tubens datummärkning.

DAFA-folielim ingår i DAFA AirStop System. 

Tekniska specifikationer

Konsistens Degaktig

Härdningstid 15-20 min. vid 23 C, 50% rf. Härdning: 1-2 mm/dag

Temperaturbeständighet -20 °C till +80 °C

Monteringstemperatur -10 °C till +35 °C

Förvaring Förvaras storrt, mellan +5 °C och +30 °C 

Färg Ljusblå

Dimension innehåll per. kart. DAFA varunr. EAN nr. 

Folieklæb 310 ml tub 20 stk. pr. krt. 620014510 5705636344560

Folieklæb 580 ml påse 20 stk. pr. krt. 620014511 5705636344577
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DAFA ger 30 eller 15  års 
funktions- och produkt-
garanti. Det innebär att 

DAFA ombesörjer alla 
kostnader vid leverans, 

uppackning och montering 
av de produkter som ingår i 

konstruktionen. 
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DAFA folielim.

DAFA folielim i 580 ml alu foliepåse 

och 310 ml tub. 

Kan monteras ner 
till -10 ºC

-10 ºC


