
DAFA undertaksventil
DAFA-undertaksventil ingår i DAFA AirVent System och används till att säkerställa 
god ventilation i takutrymmen. DAFA-undertaksventil kan monteras i alla undertaks-
dukar av standardtyp.

Användning
DAFA-undertaksventil används främst till att säkerställa 

ventilation genom undertaksduken och kan användas 

för alla undertaksdukar av standardtyp.

• Ø98 mm = 75 cm² ventilationsarea

• Snabb och tät montering

• Separat galler skyddar mot insekter och snö

• Kan användas till alla undertaksdukar

Utformning 
DAFA-undertaksventil är särskilt utformad för att 

monteras i undertaksduk. Tätningsringen tvingar den 

omgärdande undertaksduken uppåt på ett sådant sätt 

att vattnet säkert leds bort från ventilen. 

Det separata gallret sluttar nedåt mot tätningsringen 

och skyddar mot inträngande snö och större insekter.

Monteringen av DAFA-undertaksventil är snabb och 

enkel. Det enda hjälpmedel som krävs är en kniv. Leve-

reras i påsar à 10 st. (1 600 st. per pall) med monterings-

anvisningar och skärmall

Tekniska specifikationer

Typ DAFA nr. EAN nr.

Inifrån och ut 620032802 5705636455297

Utsidan och in 620032803 5705636455303

Färger
Tætningsring og gitter leveres i 

sort.

Material
DAFA-undertaksventil är tillverkad 

av UV-beständig polyeten (PE).

Se monteringsanvisningen på 

baksidan.

DAFA AirVent System®

Garanti. 
Det är valet av folie som avgör om 

DAFA:s funktions- och produkt-
garanti gäller i 15 eller 30 år. Alla 

tillbehörsprodukter har samma 
garantiperiod som den valda folien. 

Det innebär att DAFA ombesörjer 
alla kostnader vid leverans, uppack-
ning och montering av de produkter 

som ingår i konstruktionen. 
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DAFA undertaksventil  
Monteringsanvisning 

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

Montering från utsidan 

Montering inifrån 
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DAFA AirVent System®


