
   

DAFA Hi-tack® 
tætningsmassse 

Anvendelse 

DAFA Hi-tack tætningsmasse anvendes til tætning omkring komplicerede 

emner eller bygningsdele, hvor det ikke er muligt at anvende tape eller 

fuge. Kan pensles eller sprayes på emnerne.

DAFA Hi-tack tætningsmasse er en én-komponent, lavviskos fugemasse 

baseret på hybridpolymer-teknologier. 

Den er lugtsvag og kemisk neutral og hærder ved reaktion med fugt i 

luften til en fast, elastisk, vejr- og lufttæt belægning med god UV-resistens. 

Ideel til tætning af små samlinger, hvor bevægelser kan forekomme.

Produktfordele 
• Penselbar og sprøjtbar 

• Hurtig hærdning

• Permanent elastisk

• Meget nem at håndtere

• Kan anvendes på let fugtige underlag

• Nem forsegling af komplekse små 

• samlinger

• Fri for opløsningsmidler

• Isocyanat- og silikonefri

Garanti 
DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA 

påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de 

produkter, der indgår i konstruktionen.
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DAFA AirStop System®

Garanti.
DAFAs funktions- og produkt-

garanti dækker i 30 år. Det 
betyder, at DAFA påtager sig 

alle omkostninger ved levering, 
udtagning og montering af de 

produkter, der indgår i kon-
struktionen. 
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DAFA Hi-tack tætningsmasse til de tætning ved

de komplicerede emner.

Nem forsegling af komplekse små samlinger. Pensel- 

og sprøjtbar.

Egenskaber Metode Værdi

Materiale 1-komponent hybridpolymer

Densitet ISO 1183-1 1.18 g/cm³

Hærdetid 3,5 mm / 24 timer (+ 23 °C / 50% RH)

Montagetemp. +5 °C to +40 °C

MAL kode 1-5 

Oversigt 

Farve Grå

Indhold pr. kasse 20 poser á 580 ml

DAFA varenr 620027540

DB nr 1863432

EAN nr 5705636429090
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