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DAFA AirStop System®
– komplette løsninger til innvendig tetning
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DAFA AirStop System®

– komplett system  
for sikre tetningsløsninger

Produktene i DAFA AirStop System 
er omfattet av DAFAs attraktive 
funksjons- og produktgaranti på 
henholdsvis 15 eller 30 år.  
Les mer på side 15.

Dampsperre Adaptiv dampsperre Dampbrems
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Se mer på side 4-5 Se mer på side 6-7 Se mer på side 8-9 Se mer på side 10-11

PE-folier

DAFA ProFoilTM 
DAFA EcoFoilTM

Intelligent folie

DAFA HiFoilTM

Diffusjonsåpen folie

DAFA DiFoilTM

Performance-folier

DAFA ExFoilTM 

!NYHET
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DAFA AirStop System®

Dampsperre – PE-folier
Folier til alle profesjonelle dampsperreoppgaver

Tekniske spesifikasjoner

PE-folier leveres i to sterke varianter; DAFA ProFoil og 
DAFA EcoFoil. Begge inngår i AirStop-systemet, sammen 
med et omfattende tilbehørsprogram. En produktserie 
som støtter bærekraftige bygg og anlegg, og reduserer 
energiforbruket til fordel for miljøet. 

Uansett valg av dampsperrefolie er resten av Air-
Stop-systemet designet til bruk sammen med foliene. Den 
gir ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater av 
høy kvalitet – forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs 
anvisninger.

DAFA ProFoilTM

DAFA ProFoil dampsperrefolie til profesjonelle byggverk 
der bruddstyrke er avgjørende i utførelsen. DAFA ProFoil 
består av en CE-merket banevare i 100 % polyetylen 
(PE). Siden folien har en flerlagsoppbygning, har den høy 
strekk- og slitestyrke til tross for å bare være 0,20 mm 
tykk. Folien brukes i loft-, vegg- og gulvkonstruksjoner. 

DAFA EcoFoilTM

DAFA EcoFoil dampsperrefolie til profesjonell bygg-
kvalitet er en miljøvennlig, 100 % resirkulert, CE-merket 
PE-dampsperrefolie. Folien er diffusjonstett og sikrer 
derved at fukt ikke trekker ut i konstruksjonen. DAFA 
EcoFoil har høy strekk- og rivestyrke. Folien brukes i loft-, 
veggkonstruksjoner. 

1 DAFA dampsperrefolier

2 DAFA dampsperretape

3 DAFA universalmansjett for rør

4 DAFA universalmansjett for kabler

5 DAFA utvendig hjørne 

6 DAFA innvendig hjørne 

7 DAFA sperrefotsmansjett

8 DAFA Duo Foil karmfolie

9 DAFA PE karmfolie 

10 DAFA foliekleber 

11 DAFA PE sokkel- og svillefolie

12 DAFA Multi SealingTM

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.
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Utførelsen av åpningen gjøres 
enkelt og sikkert med DAFA 
karmfolie. 

DAFAs universalmansjett for 
rør passer både til runde og 
firkantede rør, og sikrer tette 
gjennomføringer i dampsper-
ren.

DAFA foliekleber brukes til 
å oppnå tett liming mellom 
dampsperrefolien og under-
lag som f.eks. puss, betong 
eller ubehandlet tre.

DAFA dampsperretape er 
kjent for sine brukervennlige 
egenskaper, styrke og hold-
barhet.
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Banebredde Banelengde Tykkelse

*2,6 m 15 0,20 mm

2,15 m 46,5 m 0,20 mm

4 m 25 m 0,20 mm

4,15 m 24,10 m 0,20 mm

Rullbredde 1 m

SD-verdi ≥95 m  

Z-verdi >541 GPa s m2/kg

Brannklasse E

Farge Grønn

* Med heftekant
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Banebredde Banelengde Tykkelse

*2,6 m 15 m 0,20 mm

2,15 m 46,5 m 0,20 mm

4 m 25 m 0,20 mm

6 m 25 m 0,20 mm

4,15 m 24,10 m 0,20 mm

Rullbredde 1 m

SD-verdi ≥95 m  

Z-verdi >541 GPa s m2/kg

Brannklasse F

Farge Blå

* Med heftekant
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DAFA AirStop System®

DAFA ExFoilTM dampsperre – performance-folie

Den nye generasjonen dampsperre!
Performance-folien DAFA ExFoil inngår i AirStop-  
systemet, sammen med et omfattende tilbehørsprogram.  
En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg 
og reduserer energiforbruket til beste for miljøet. 

Uansett valg av dampsperrefolie er resten av AirStop-
systemet designet til bruk sammen med folien.  
Den gir ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater 
av høy kvalitet – forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs 
anvisninger.

1 DAFA dampsperrefolier

2 DAFA Hi-tack® dampsperretape

3 DAFA Hi-tack® rørmansjett

4 DAFA Hi-tack® kabelmansjett

5 DAFA utvendig hjørne 

6 DAFA innvendig hjørne 

7 DAFA sperrefotsmansjett

8 DAFA Duo Foil karmfolie

9 DAFA ExFoil karmfolie 

10 DAFA foliekleber 

11 DAFA PE sokkel- og svillefolie

12 DAFA Multi SealingTM

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.

ExFoil Karmfolien gjør det 
både enkelt og raskt å utføre 
avslutningen av åpningen slik 
at den blir helt tett.

Når dampsperren gjennom 
brytes av runde eller 
firkantede rør, sikrer DAFA 
Hi-tack® rørmansjett en tett 
løsning som holder i mange 
år.

DAFA foliekleber gir en 
lufttett liming mellom 
dampsperrefolien og 
underlaget som f.eks. puss, 
betong og ubehandlet tre.

DAFA Hi-tack® tape 
er ekstra sterk, sikrer 
tette sammenføyninger 
og dermed holdbare 
dampsperreløsninger.
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Armeringsnett
DAFA ExFoil er laget av en 
3-lagsfolie med armerings-
nett.

En ny sterk folie med armeringsnett. Langt mer 
monteringsvennlig enn en vanlig PE-dampsperre, for 
enklere montasje med bedre resultat.

DAFA ExFoil består av polyetylen (PE)-banevare, armeringsnett i 
midten og er belagt med fuktabsorberende polypropylen (PP) flisduk. 
Materialet tåler direkte sollys i maks 3 måneder, og må ikke utsettes 
for direkte kontakt med treimpregnering tilsatt løsemidler. 

!NYHET
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Rullelengde 46,50 m / 37 m

Banebredde 2,15 m / 2,70 m

Brannklasse E 

SD-verdi 20 m (-4;+6)

Z-verdi 114 GPa s m2/kg

Farge Hvit

DAFA ExFoilTM

DAFA ExFoil dampsperrefolie 
er en ekstra sterk PE-folie med 
armeringsnett,oppbygd i en 
multilagskonstruksjon som gjør 
den ekstremt trekk- og rivefast.

Tekniske spesifikasjoner

DAFA ExFoil dampsperrefolie brukes som damp- og 
fuktsperre i bygningskonstruksjoner.  
DAFA ExFoil har følgende fordeler: 

 • Er langt mer monteringsvennlig enn en alminnelig  
PE-dampsperre, noe som gjør montasjen enklere

 • Med armeringsnettet er DAFA ExFoil langt sterkere 
enn en PE-dampsperre

 • Større sikkerhet for korrekt sluttresultat
 • Sikker innfestning og høy slitestyrke
 • Meget retningsstabil og lav vekt
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DAFA AirStop System®

DAFA HiFoilTM – fuktadaptiv dampsperre
Intelligent dampsperresystem

DAFA HiFoil er en intelligent, fuktadaptiv dampsperre som 
tilpasser seg etter fuktforholdene. Ved fuktopphopning 
på yttersiden av dampsperren transporterer DAFA HiFoil 
fukten til innsiden og leder bort fukten via ventilasjonen i 
bygningen. DAFA HiFoil brukes bl.a. til: 

• Sommer-, fritids- og ferieboliger 
• Utvendig boligrenovering 
• Til boliger i fuktbelastningsklasse 1 og 2 
• Takelementer/kassetter – moduler 

Dampsperrefolien kjenne-
tegnes ved sin høye kvalitet 
med egenskaper som gjør 
den i stand til å transpor-
tere fukt, slik at bygget kan 
puste.

1 DAFA HiFoilTM

2 DAFA Hi-tack® rørmansjett

3 DAFA Hi-tack® kabelmansjett

4 DAFA Hi-tack® tape

5 DAFA foliekleber

6 DAFA Duo Foil karmfolie

7 DAFA IsoBatt™

8 DAFA klemlist

9 DAFA Hi-tack® tetningsmasse

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.
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d
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8

DAFA klemlister gjør  
arbeidet enklere, fordi  
den fester folien til  
deler som  
f.eks. taksperrer.

Når det skal tettes rundt 
kompliserte deler er DAFA Hi-
tack® tetningsmasse effektiv 
og enkel å bruke.

6
3

For krevende og spesielle 
dampsperreoppgaver 
medfølger naturligvis også 
spesielle tilbehørsprodukter. 
DAFA Hi-tack® rørmansjett 
passer til runde og firkantede 
rør og sikrer en tett løsning i 
mange, mange år. 

Ved gjennomføring av kabler 
og luftuttak i den fuktadaptive 
dampsperren er DAFA 
Hi-tack® kabelmansjett en 
ideell løsning som sikrer et 
helt tett resultat.

DAFA foliekleber er en 
lufttett liming mellom den 
fuktadaptive dampsperren 
og underlag som f.eks. puss, 
betong eller ubehandlet tre.

DAFA Hi-tack® tape er 
ekstremt sterk. Det betyr 
tette skjøter og dermed 
holdbare, fuktadaptive 
dampsperreløsninger.

Tekniske spesifikasjoner
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Banebredde   1,5 m

Banelengde   50 m

Rullbredde   1,5 m

SD-verdi 0,2 - 10 m

Z-verdi 1,14 - 57 GPa s m2/kg

Brannklasse  E

Farge Hvit

Utvendig boligrenovering
Med DAFA HiFoil kan du montere dampsperren fra 
utsiden ved takrenovering. Derved unngår du å skifte 
selve taket. Den eksisterende isolasjonen og eventuelle 
utette dampsperrer fjernes, og underst legges DAFA 
IsoBatt for å beskytte DAFA HiFoil mot utstående spiker 
og skruer. 

DAFA HiFoil legges rett mot DAFA IsoBatt over de 
eksisterende taksperrene. Duken holdes fast med DAFA 
klemlist mot taksperrene. Alle skjøter tapes, slik at 
resultatet blir tett. Deretter legges det ny isolasjon mellom 
taksperrene. Resultatet er en ny, tett dampsperre og nytt 
tak uten store merkostnader.

DAFA IsoBatt er et 
fleksibelt PE-skum for å 
lage et skillelag mellom 
den underliggende 
konstruksjonen og HiFoil-
folien ved montering fra 
utsiden.

DAFA HiFoil kan brukes i kompakte konstruksjoner  
hvor det skal være en forbindelse mellom folier 
og isolasjonsmaterialer. DAFA HiFoil tilpasser seg 
til fuktigheten ved hjelp av variabel motstand mot 

vanndiffusjon. Derved 
oppstår enten tørke- eller 
dampbremsefunksjonen. DAFA 
HiFoil kan under spesielle 
forutsetninger brukes i 
uventilerte bygg. I slike tilfeller 
må det foretas en fuktteknisk 
vurdering av bygningen. 

Produktet består av banevare 
i polyetylen (PE) belagt med 
fuktabsorberende flisefug av 
polypropylen (PE). Dampsperren 
er sterk og stabil, og gir ved 
riktig montering en lufttett og 
fuktsikker konstruksjon. 
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DAFA AirStop System®

DAFA DiFoilTM – dampbrems
Effektiv forebygging mot sopp og råteskader

DAFA DiFoil består av polyetylen (PE) banevare belagt med fukt- 
absorberende flisefug av polypropylen (PP). Materialet tåler direkte 
sollys i maks 3 måneder, og må ikke utsettes for direkte kontakt med 
treimpregnering tilsatt løsemidler. 

DAFA DiFoil er en dampsperre som inngår i AirStop-
systemet sammen med et omfattende tilbehørsprogram. 
En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg, 
og reduserer energiforbruket til fordel for miljøet. 

Uansett valg av dampsperrefolie er resten av AirStop-
systemet designet til bruk sammen med foliene. Den gir 
ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater av 
høy kvalitet – forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs 
anvisninger.

Tekniske spesifikasjoner

Karmfolien fra DAFA er enkel 
å bruke og gjør overgangen 
til dampbremsen tett og 
holdbar.

Ved gjennomføringer av 
kabler og luftuttak i damp-
bremsen er DAFA Hi-track® 
kabelmansjett løsningen som 
sikrer et helt tett resultat. I 
tillegg er den rask og enkel å 
montere.

DAFA foliekleber gir en  
 tett liming mellom 
dampbremsen og underlag 
som f.eks. puss, betong og 
ubehandlet tre. 

DAFA Hi-tack® tape er en 
sikker løsning for å skape tette 
skjøter og dermed holdbare 
dampsperreløsninger.

1 DAFA dampsperrefolier

2 DAFA dampsperretape

3 DAFA universalmansjett for rør

4 DAFA universalmansjett for kabler

5 DAFA utvendig hjørne 

6 DAFA innvendig hjørne 

7 DAFA sperrefotsmansjett

8 DAFA Duo Foil karmfolie

9 DAFA PE karmfolie 

10 DAFA foliekleber 

11 DAFA PE sokkel- og svillefolie

12 DAFA Multi SealingTM

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.
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DAFA DiFoil dampbrems brukes til varmeisolerende 
bygningsdeler med risiko for sommerkondens 
eller annen fuktighet på utsiden av dampbremsen. 
Eksempelvis kan godt isolerte konstruksjoner som 
utsettes for direkte sollys om sommeren ha stor 
temperaturforskjell på utsiden og innsiden, noe som gir 
en risiko for kondens på dampbremsen. Dette er vanlig 
i sommerboliger som står tomme i perioder. Etter en 
enkel fuktteknisk vurdering av konstruksjonen kan DAFA 
DiFoil bidra til å beskytte mot sopp og råteskader.

DAFA DiFoil er en diffusjonsåpen 
dampbrems til bygningsdeler 
som utsettes for sollys, loft/
takrom og periodevis oppvarmede 
bygninger. DAFA DiFoil forebygger 
sopp og råteskader – primært i 
yttervegger og loftkonstruksjoner. 
Dampbremsen gjør at kondens 
som oppstår periodisk kan vandre 
fra den ene siden av duken til den 
andre, men er samtidig tett nok til å 
stanse et normalt fuktpåtrykk.

Banebredde   1,5 m

Banelengde   50 m

Rullbredde   1,5 m

SD-verdi Ca. 2 m  

Z-verdi >11 GPa s m2/kg

Brannklasse  E

Farge Hvit
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DAFA AirStop System®

Komplett tilbehørsprogram

DAFA dampsperretape

– leveres i to typer til tett sam-
menføyning av overlapping samt 
avslutning mot formgitte emner. 
Kleber helt tett på alle PP/PE-mem-
brantyper, høvlet tre, kryssfinér, 
sponplater og metall.

DAFA Multi Sealing

– brukes som tetning ved åpnin-
ger i dampsperren. Den er veldig 
fleksibel og enkel å jobbe med, 
f.eks. rundt runde eller kompliserte 
emner.

DAFA universell  
kabelmansjett

– brukes til tett avslutning av damp-
sperren rundt kabler og PL-bokser. 
Forstansede markeringer gjør 
montasjen helt sikker.

DAFA universell  
rørmansjett

– brukes til tett avslutning av damp-
sperren rundt runde og firkantede 
rør. Forstansede mar- 
keringer gjør montasjen helt sikker.

DAFA utvendig hjørne

– brukes til enkel tett lukking av 
dampsperren i utvendige hjørner i 
vegger, tak, vindusåpninger mm.

DAFA innvendig hjørne

– brukes til enkel, tett lukking av 
dampsperren i innvendige hjørner i 
vegger, tak m.m.

DAFA Hi-tack® tape

– brukes til innendørs tetning i 
langs- og tversgående skjøter på 
DAFA HiFoil og DAFA ExFoil og på 
kryssfiner, sponplater, høvlet tre 
og metall.

DAFA sperrefotsmansjett

– brukes som tetning rundt støt-
tepilar og kneveggstender, der 
dampsperren brytes.  
Leveres i én størrelse, som enkelt 
 tilpasses på stedet.

DAFA Hi-tack® rørmansjett

– brukes i alle typer bygg som 
lufttetting ved gjennomføring av 
runde og firkantede rør. Mansjetten 
monteres direkte på dampsperren – 
enkelt, raskt og sikkert.

DAFA Hi-tack®  
kabelmansjett

– brukes i alle typer bygg som 
lufttetting ved gjennomføring av 
kabler og takuttak. Mansjetten 
monteres direkte på dampsperren – 
enkelt, raskt og sikkert.

DAFA PE karmfolie

– brukes til sammenhengende 
lukking hele veien rundt i vindus- 
og døråpninger. Karmfolien leveres 
i tre standardbredder på rull – 
klargjort med tape til montering på 
baksiden av karmen.

DAFA IsoBattTM

– fleksibelt PE-skum som skillelag 
mellom den underliggende kon-
struksjonen og DAFA HiFoil-folien 
ved utvendig montering.

DAFA klemlist

– brukes til å holde fast DAFA HiFoil 
til konstruksjonsdeler som støtte-
mur osv.

DAFA Hi-tack®  
tetningsmasse

– brukes til tetning rundt kompli-
serte emner eller bygningsdeler 
hvor det ikke er mulig å bruke tape 
eller fuge.

DAFA foliekleber

– brukes til tett liming av dampsper-
refolie på sugende, porøse under-
lag, f.eks. på puss, porebetong, 
betong eller ubehandlet tre.

Sterk folie til dampsperreoppgaver og andre tetningsoppgaver er ikke tilstrekkelig alene. 
DAFA AirStop System omfatter også en rekke tilbehørsprodukter som gjør systemet kom-
plett. Det gir kontinuitet – spesielt for deg som skal utføre oppgavene, fordi produktene 
passer sammen – og det sikrer holdbare løsninger.

DAFAs testsenter styrker 
produktutviklingen
  
DAFA har et eget testsenter som gjør det mulig gjen-
nomføre aldringstester, der produktene utsettes for 
kraftig klimapåvirknin
g fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet. DAFA kan 
slik simulere de vanligste og mest kjente nasjonale 
og internasjonale teststandardene.

DAFA ExFoil karmfolie

– brukes til innvendig tetning ved 
montering av vinduer og dører. 
Med DAFA ExFoil karmfolie sikrer 
du en enkel og sikker montering 
av dampsperre på alle fire sider av 
lysninger/vinduer.

DAFA ExFoil  
svillefolie

– Produktet brukes som tetning 
mellom toppsville og eksisterende 
bygningsdel. Kan også brukes som 
«tilpasningsfolie» ved montering av 
DAFA ExFoil dampsperre.

DAFA vandbaseret primer

– brukes der det ønskes forbedret 
vedheft til underlaget. Det anbe-
fales å bruke primer på sugende 
underlag som sement- og gipsfi-
berplate, betong, stein, murstein 
og murverk av kalksand, fibrøst 
underlag av myke fiberplater, tre-
materialer, tre (høvlet eller ru) osv. 
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Garantien er ensbetydende med at DAFA påtar seg 
alle omkostninger ved levering, uttak og montering av 
produktene som inngår i konstruksjonen.  

Det forutsetter at den ferdige løsningen lever opp til 
bestemte krav, som du kan se nedenfor.

Slik oppnår du DAFAs  
funksjons- og produktgaranti

Det er enkelt å oppfylle kravene til DAFAs funksjons- og  
produktgaranti på henholdsvis 15 og 30 år. Følgende 
områder omfattes:

  
DAFA tilbyr en spesielt attraktiv funksjons- og 
produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle 
produkter tilhørende DAFA AirStop System. 

Produktgarantien dekker holdbarheten på selve 
produktet, mens funksjonsgarantien sikrer at produktene 
lever opp til de standarder og normer som de er godkjent 
etter.
Garantien trer i kraft i tilfelle den innvendige 
klimaskjermen ikke lever opp til gjeldende lovkrav om 
tetthet i garantiperioden. 

Dokumentasjon

Det er nødvendig å kunne dokumen-
tere hvilke produkter som er innkjøpt 
og brukt til et gitt prosjekt. Dokumen-
tasjonen er derfor fakturaene og/eller 
følgesedlene som vedrører innkjøpet av 
produkter fra DAFA AirStop System. 

Korrekt utførelse

Produktene fra DAFA AirStop System skal 
naturligvis monteres korrekt i overens-
stemmelse med monteringsveiledninger 
og anbefalinger fra DAFA og etter  
byggeforskrifter og anbefalinger.

Blowerdoor-test

Som dokumentasjon for at byggeprosjek-
tet er utført korrekt, er en blowerdoor-test 
et sikkert bevis. Hvis bygget ditt er omfat-
tet av en blowerdoor-test, skal resultatene 
herfra foreligge. 

Komplett DAFA AirStop System®

For å oppnå garanti skal det kun brukes  
produkter fra DAFA AirStop System til den  
innvendige tetningen. Det vil si damp- 
sperrefoliene med systemtilbehør i form  
av bl.a. dampsperretape, foliekleber,  
karmfolie, sokkel- og svillefolie, universell  
rørmansjett eller universell kabelmansjett.

Korrekt prosjektering

Det er en forutsetning at prosjekterin-
gen av et byggeprosjekt lever opp til de 
gjeldende regler bl.a. i henhold til de 
gjeldende byggeforskriftene. Det gjelder 
for både oppgaver vedrørende nybygg og 
ved renovering.

OK!

DAFA AirStop System®

Tape som holder 
DAFA AirStop System®

– med garanti

Egenskaper som utgjør en stor forskjell
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DAFAs funksjons- og produktgaranti gir større sikkerhet

Enkel å rive av
Det daglige arbeidet gjøres unna raskere, 
fordi du enkelt kan rive av tapen, slik at 
den passer til det du bygger.

Ekstrem klebeevne
DAFA dampsperretape er ekstra sterk. 
Tapens enestående klebeevne gjør at du 
alltid kan regne med at sammenføyninge-
ne er tette.

Lang levetid
Sammenføyninger i dampsperreløsninger 
skal holde i mange år. Med DAFA fukt-
sperretape kan du stole på at de holder seg 
tette i mange, mange år.

Til svanemerkede bygg
DAFAs dampsperretape er oppført i 
Nordic Ecolabellings database. Dermed 
kan du rolig lage tetningsløsninger til 
svanemerkede bygg med tapen.

Fleksibilitet gjør tett
Fleksibiliteten til DAFAs grønne damp-
sperretape gjør det enkelt å tette ventiler, 
rør- og kabelgjennomføringer, luftekana-
ler og hjørner.

DAFA leverer mange typer tape til tetningsoppgaver i forbindelse med profesjonell byg-
gevirksomhet. Alle typene tape anerkjennes for sin holdbarhet og brukervennlighet – til 
glede for både pågående og ferdige prosjekter.

DAFA dampsperre- 
tape – grønn

– brukes til forsegling 
av dampsperrefolie ved 
ventiler, rør- og kabelgjen-
nomføringer, luftkanaler og 
hjørner. 

DAFA dampsperre- 
tape – blå

– til langs- og tverrgående sam-
menføyninger av dampsperre-
folier. Tapen kleber til materialer 
som PP/PE-membraner, kryssfiner, 
høvlet tre, sponplater og metall. 

DAFA Hi-tack®  
tape – grå

– velegnet til langs– og 
tverrgående sammenføy-
ninger på HiFoil fuktadap-
tiv dampsperre.

DAFA Hi-tack®  
tape – limegrønn

– velegnet til tetning av 
HiFoil fuktadaptiv damp-
sperre ved rørgjennom-
føring på underlag som 
kryssfiner, sponplater, 
høvlet tre og metall.

Byggevennlige bredder
DAFA dampsperretape leveres i tre 
forskjellige bredder på 50, 100 og 150 mm. 
Det betyr at du kan velge den bredden 
som gjør arbeidet så enkelt og raskt som 
mulig.



DAFA AirStop System®

– og mye mer ...
Utdanning for profesjonelle
Du kan trekke på kunnskapene til DAFAs kompetente 
medarbeidere ved et mindre seminar hos deg, på byg-
geplassen, i produksjonen eller hos forhandleren. Her 
gjennomgår vi de byggtekniske mulighetene med DAFA 
AirStop og DAFA AirVent System med utgangspunkt i 
tetning av dampsperren samt tetning og ventilering av tak 
og fasader med teori, regler, praktiske øvelser og demon-
strasjon.

Nettside med komplett informasjon
På DAFAs nettside finner du den nyeste og oppdaterte 
informasjonen om systemer, produkter, bruk av produktene 
og hvordan de monteres.  

www.dafa-build.com/dk/dafanorge 

Beskrivelser og personlig rådgivning
DAFA tilbyr råd og veiledning i forbindelse 
med prosjektering og planlegging av bygge-
prosjektet ditt – både for nybygg og renove-
ring. I begge tilfeller omfatter rådgivningen 
både personlig, individuell veiledning og 
materialer i form av beskrivelser og monte-
ringsanvisninger.
 
På dafa-build.com finner du tekster som du 
kan bruke i forbindelse med dit materialet.

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

Follow usf

Kontakt

DAFA Norge AS
Borgeskogen 30
3160 Stokke
T +47 48 20 99 00
E dafa@dafa.no
W dafa-build.com
Organisasjonsnummer: 922 987 637

Du finner mer om 
AirStop Systemet 
her:


