
DAFA undertaksstrammer
Den nye DAFA undertaksstrammeren inngår i DAFA AirVent System er fleksibel, enkel og rask å 
montere.

DAFA AirVent System®

Bruksområde  
DAFA undertaksstrammere brukes til 

oppstramming av alle fleksible undertak, 

for å hindre at de blafrer når det blåser. 

Slik unngås både slitasje på undertaket og 

vindstøy reduseres.

Materialet 
DAFA undertaksstrammere er fremstilt 

av fleksibelt, ikke-vannsugende og UV-

bestandig blått PE-skum. 

Det brukes normalt 1–2 stk. per m², 

tilsvarende annenhver lekt.

• Ny optimert universalstørrelse

• Lektutsparing på 65 mm sikrer godt feste 

på standardlekter

• Monteres uten bruk av bindere og annet 

verktøy.

• Spar tid på taket 

Transport, levering og lagring 
DAFA undertaksstrammere leveres i boks 

med 136 stk. Praktisk pose følger med i 

kassa, klar til å fylle opp og ta på taket. 

DAFA undertaksstrammere skal oppbevares 

i kassen når de ikke er i bruk, og skal være 

beskyttet mot vær og direkte sol.

Tekniske spesifikasjoner

Materiale PE-skum

Temperaturbestandighet -50 ºC til +80 ºC (maks. +90 ºC)

Lagringstemperatur
Tørt ved relativ normal luftfuktighet (50 % – 70 %) og temperaturområde 
(0º C – +35º C)

DAFA varenummer 620044387

NOBB nr --

EAN nummer 5705636500225
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Garanti.
Valget av folie avgjør om DAFAs 

funksjons- og produktgaranti 
dekker i 15 eller 30 år. Det betyr 

at DAFA påtar seg alle omkost-
ninger ved levering, uttakning 

og montering av produktene 
som inngår i konstruksjonen. 
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Utførelse
DAFA undertaksstrammere er fleksible, og 

klemmes på undersiden av taklektene uten 

bruk av verktøy eller bindere. 

Fordeler og fakta
 • Posen kan gjenbrukes igjen og 

igjen 

 • Brukes om nødvendig for 

byggeavfall 

 • Sikker løsning med godkjent  

sikkerhedsclip

dafa-group.com
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