DAFA AirStop System®

DAFA Hi-tack tape er specielt udviklet til DAFA ExFoil og HiFoil dampspærrer
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Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det
betyder, at DAFA påtager sig
alle omkostninger ved levering,
udtagning og montering af de
produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse
DAFA Hi-tack tape anvendes til indendørs
tætning i langs- og tværgående samlinger
på HiFoil og ExFoil dampspærre og på
krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.
DAFA Hi-tack tape overholder de skærpede
krav i det aktuelle bygningsreglement til
samling af dampspærrefolie.

Produktfordele
Produktet består af en 60 mm bred modificeret akrylklæber, som er opløsningsfri og
vandbaseret. DAFA Hi-tack tape er specielt
udviklet til DAFA HiFoil og ExFoil dampspærre. DAFA Hi-tack tapes klæbeevne
styrkes med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske
ændringer.

Produktfordele
- grå Hi-tack® tape

Produktfordele
- lime Hi-tack® tape
• DAFA Hi-tack tape (Lime) er optaget
i Nordic Ecolabellings database for
byggeprodukter, som kan anvendes i
Svanemærket byggeri.
• Velegnet til rørgennemføringer

Indhold pr. kasse

10 rl.

• DAFA Hi-tack tape (Grå) er optaget
i Nordic Ecolabellings database for
byggeprodukter, som kan anvendes i
Svanemærket byggeri.
• Velegnet til langs– og tværgående
samlinger på HiFoil og ExFoil dampspærrer
• Afkortes nemt uden brug af værktøj

Dimension

60 mm x 25 m

• Stærk klæbeevne

DAFA varenr.

620026588

DB nr.

1822989

EAN nr.

5705636422374

Grå Hi-tack tape

Limegrøn Hi-tack tape
Indhold pr. kasse

10 rl.

Dimension

60 mm x 25 m

DAFA varenr.

620026587

DB nr.

1822987

EAN nr.

5705636422367

• Velegnet til krydsfiner, spånplader,
høvlet træ og metal
• Fleksibel/strækbar
• Stærkt klæbende

DAFA AirStop System®

DAFA Hi-tack® tape

Bærelag

Grå tape

Limegrøn tape

Papir-liner

LDPE-folie, forstærket med
armeringsnet

Tykkelse uden liner

EN 1942

0,3 - 0,33 MM

0,3 - 0,36 mm

Peel-værdi

EN 1939

≥ 40 N/25 mm

≥ 40 N/25 mm

Temperaturbestandighed

Langvarigt

-30 ºC til +100 ºC

-30 ºC til +100 ºC

Grå, silikoniseret

Limegrøn, silikoniseret

Akryl dispersion

Akryl dispersion

Liner
Klæbesystem
Montage

100 mm
mm overlap
overlap
100

DAFA HiFoil
dampspærre
DAFA
DAFA Hi-tack
Hi-tacktape
tape
DAFA

Fra +5 °C. Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.

Udførelse
På alle langs- og tværgående samlinger monteres den grå DAFA Hi-tack tape. Dampspærren skal have et overlæg på min. 100 mm ved tapening. Den limegrønne DAFA
Hi-tack tape er fleksibel, monteres ved firkantede rør og DAFA rørkrave. Både den grå
og limegrønne tape kan rives over med hænderne uden brug af værktøj. Ved montage
trykkes begge tapes jævnt mod samlingen. Husk fast underlag. Dampspærren skal ligge
plant uden folder ved montage.

Langs- og tværgående samlinger skal
have et overlæg på min. 100 mm, og
tætnes med grå DAFA Hi-tack tape.

Transport, levering og lagring
DAFA Hi-tack tape leveres i kasser med 10 ruller der ligger enkeltvis med sideemballage,
for at beskytte klæben. Ved transport og opbevaring skal sideemballagen blive på Hitack tape og skal beskyttes mod vejrlig og direkte sollys.
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Relaterede produkter

DAFA ExFoil
dampspærrefolie med
armeringsnet

DAFA HiFoil
fugtadaptiv
dampspærrefolie

DAFA Hi-tack
rør- og kabelkraver

dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

DAFA folieklæb og
DAFA Xtreem folieklæb

