
DAFA  Tätningstejp
DAFA-tätningstejp ingår i DAFA AirStop System och är en starkt vidhäftande tejp för skarvning av 
ångspärrfolier.

DAFA AirStop System®

Använding 
DAFA-tätningstejp för skarvar inomhus mellan alla PP-/PE-

membrantyper samt plywood, spånplattor, hyvlat trä och metall.  

Specifikationer  
DAFA-tätningstejp är en enkelsidig tejp för överlappning av 

ångspärrar. Modifierat akrylhäftmedel som är lösningsfritt och 

vattenbaserat. Häftmedlets styrka ökar med tiden och det är 

mycket motståndskraftigt mot fukt och andra klimatproblem. 

Enastående tack vare att den fäster mycket bra på PE-/PP-folie 

samt på grova ytor och spånplattor. Tejpen har en förväntad 

livslängd på minst 20 år.

Godkännanden  
DAFA-tätningstejp uppfyller de skärpta kraven i de nya 

byggreglerna för skarvning av ångspärrfolie och är godkänd i 

enlighet med SS-EN 13984. 

DAFA-Ångspärrtjep är registrerad i databasen för byggprodukter 

som kan användas  i Svanenmärkta konstruktioner.

Garanti.
Det  är valet av folie som avgör 

om DAFAs funktions och pro-
duktgaranti gäller i 15 eller 30 

år. Alle tillbehörsprodukter har 
samma garantiperiod som den 

valda folien. 
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Tekniska specifikationer

Innehåll per. kart. DAFA varunr EAN nr

Grön 50 mm 12 rl á 25 m. 620006596 5705636284484

Grön 100 mm 6 rl. á 25 m. 620023654 5705636404110

Blå 50 mm 12 rl. á 25 m. 620005987 5705636266459

Blå 100 mm 6 rl. á 25 m. 620014093 5705636341699
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Blå tätningstejp Grön tätningstejp

Tjocklek Papper + häftmeddel  300/360 μ                                                      Folie + häftmeddel  290/320 μ                                                               

Peel-værdi DIN EN 1939 - 30 N/25 mm DIN EN 1939 - 30 N/25 mm

Montering Från +5 °C. Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. 

Temperaturbeständighet -30 °C till +100 °C -30 °C till +100 °C

Fördelar ved blå tejp
•  Lämplig till längs- och tvärgående 

skarvar på membran

• DAFA-tätningstejp kan enkelt kortas 

av utan verktyg

• Mycket god vidhäftning

Fördelar ved grön tejp 
•  Lämplig för rörgenomföringar

•  Elastisk/töjbar

•  Mycket god vidhäftning
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Vi har bedömda produkter hos 
Byggvarubedömningen. Det innebär att 
våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt 
innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. 
Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att 
bygga hållbart.
 Läs mer på: www.byggvarubedomningen.se.


