
DAFA Vliestape  
- med split-liner 
DAFA Vliestape er en tape med delt bagside til lufttæt tætning af udsatte bygningselementer 
som træ, pvc, gips og mursten. Tapen kan ogsås spartles og males over. 

DAFA AirStop System®

Anvendelsesområde

Tætnings- og bindetape til overgange, 

hvor man kan spartle og pudse oven på 

tapen.

Den unikke klæbeevne er velegnet til 

binding og tildækning af sammenføjninger 

af forskellige overflader som krydsfiner, 

spånplade og fleksible dampspærrema-

terialer. Produktet overholder de strenge 

krav i EnEV (DIN 4108-7), som omhandler 

varig lufttæthed i dampspærredug.

Beskrivelse af produktet
Klæbesystemets særdeles gode klæ-

beegenskaber sørger for enestående 

vedhæftningsværdier, så tapen klæber 

godt til upolære overflader og lavenergi-

overflader. Binder specielt godt til PE-folie 

og HDPE-, PP- og PE-fleece. 

PP-fiberstoffet af høj kvalitet fungerer som 

en barriere, som beskytter mod, at klæbe-

stoffet absorberes i underlaget, hvilket i 

de fleste tilfælde sker om sommeren, når 

det er varmt. PP-vævstoffet passer perfekt, 

krøller ikke og tåler termisk udvidelse og 

bevægelse i bygningen. Derved bliver 

tætningen bedre beskyttet og varer bety-

deligt længere.

 

Det unikke klæbestof af en akrylblanding 

bevarer en god ydeevne, når det udsættes 

for fugt og damp og forlænger derved 

tætningens forventede levetid, specielt 

på byggematerialer, som udsættes for 

udvidelser og sammentrækninger.

DAFA Vliestape  Lineren er delt 50/50

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

Tekniske specifikationer

Materiale PP-fiberstof

Klæbesystem Akrylblanding

Liner Silikonepapir, hvidt

Tykkelse (uden belægning) 0,55-0,60 mm (DIN EN 1942)

Vægt af belægning 230-250 g/m2 (DIN EN ISO 536)

Klæbestyrke ≥ 30 n/25 mm (DIN EN 1939)

Sd-værdi 9 m

Forlængelse ≥ 50 n/25 mm; 40 % (DIN EN 14410)

Behandlingstemperatur
Anbefalet minimum: +5 °C  
kan behandles fra -10 °C

Eksponeringstid Maks. 12 uger

Temperaturbestandighed -40 °C til +100 °C

Kondens- og vandbestandighed Særdeles god

Ældningsbestandighed Særdeles god

Dimension Indhold  
pr. krt. DAFA nr EAN nr DB nr

60 mm x 25 m 10 rl. 620022979 5705636404769 1984833

100 mm x 25 m 6 rl. 620026531 5705636422015 1984837

Garanti.
Det er valget af folie, som  

afgør, om DAFAs funktions-  
og produktgaranti dækker i  

15 eller 30 år. Alle tilbe-
hørsprodukterne følger den 
valgte folies garantiperiode
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