
   

DAFA Hi-tack® tejp

Använding  

DAFA Hi-tack tejp används till 

inomhustätning i längs- och tvärgående 

skarvar på HiFoil fuktadaptiv ångspärr samt 

på plywood, spånskivor, hyvlat trä och 

metall. 

DAFA Hi-tack tejp uppfyller de striktaste 

byggreglerna för skarvning av ångspärrfolie.

Material
Produkten består av en 60 mm bred 

tejp med ett modifierat akryllim som är 

lösningsmedelsfritt och vattenbaserat. 

DAFA Hi-tack tejp är utvecklad speciellt för 

DAFA HiFoil fuktadaptiv ångspärr. Limmet 

i DAFA Hi-tack tejp blir starkare med tiden 

och är mycket motståndskraftig mot fukt 

och andra klimatändringar.

DAFA Hi-tack tejp är registrerad i databasen 

för byggprodukter som kan användas  i 

Svanenmärkta konstruktioner.

Grå Hi-tack tejp 

Innehåll per förpackning 10 rl. á 25 m 

DAFA varu nr 620026588

DB nr 1822989

EAN nr 5705636422374

DAFA AirStop System®

Produktfördeler - grå Hi-tack® 
tejp

• DAFA Hi-tack tejp grå, är registre-

rad i databasen för byggprodukter 

som kan användas  i Svanenmärkta 

konstruktioner. 

• Lämplig för längs- och tvärgående 

skarvar på DAFA HiFoil fuktadaptiv 

ångspärr samt DAFA ExFoil

• Kapas enkelt utan verktyg

• Stark vidhäftning

Produktfördeler - lime Hi-tack® 
tejp

• DAFA Hi-tack tejp lime, är registre-

rad i databasen för byggprodukter 

som kan användas  i Svanenmärkta 

konstruktioner. Lämplig för rörge-

nomföringar

• Lämplig för plywood, spånskivor, 

hyvlat trä och metall

• Flexibel och töjbar

• Stark vidhäftning

Limegrøn Hi-tack tape 

Innehåll per förpackning 10 rl. á 25 m 

DAFA varu nr 620026587

DB nr 1822987

EAN nr 5705636422367

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. 
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Tekniska specifikationer Grå tejp Limegrøn tejp 

Bärande skikt Pappersbaksida
LPDB-folie förstärkt med 
ameringsnät

Tjockleck EN 1942 0,3 - 0,33 MM 0,3 - 0,36 mm

Peel-värde EN 1939 ≥ 40 N/25 mm ≥ 40 N/25 mm

Temperaturbeständighet Långvarig -30 ºC till +100 ºC -30 ºC till +100 ºC

Baksida Grå, silikoniserad Limegrön, silikoniserad

Limsystem Akryldispersion Akryldispersion

Montering
Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. 
Rekommenderad monteringstemperatur från +5 °C
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DAFA Hi-tack® tejp  

DAFA AirStop System®

Transport, leverans och förvaring 
DAFA Hi-tack tejp levereras styckevis i en förpackning som skyddar limmet. Vid transport 

och förvaring ska tejpen förvaras i förpackningen tills den ska användas samt skyddas 

mot väder och direkt solljus. 

Utförande 
Alla längs- och tvärgående skarvar ska tätas med grå DAFA Hi-tack tejp. Ångspärren ska 

ha ett överlapp på minst 100 mm vid tejpning. Limegrön DAFA Hi-tack tejp är flexibel och 

monteras vid fyrkantsrör och DAFA rörmanschett. Både den gråa och limegröna tejpen 

kan rivas av med händerna utan användning av verktyg. Vid montering trycks båda 

tejperna jämnt mot skarven. Vid montering ska ångspärren ligga slät och utan veck.
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Längs- och tvärgående skarvar ska ha ett 

överlapp på 100 mm och tätas med grå 

DAFA Hi-tack tejp.

DAFA HiFoil 

DAFA Hi-tack tape

100 mm overlap


