
DAFA UniFoilTM 

dampspærre
DAFA UniFoil dampspærrefolie indgår i DAFA AirStop System og er en miljøvenlig 
100% regenereret CE-mærket PE-folie i 0,20 mm. DAFA UniFoil er diffusionstæt 
og sikrer dermed, at fugt ikke vandrer ud i konstruktionen. 

DAFA AirStop System®

Använding  
DAFA UniFoil används i tak- och väggkonstruktioner 

där ångspärr krävs. Folien används i byggnader som 

periodvis är bebodda och uppvärmda.

Material 
DAFA UniFoil består av en 100 % ren CE-märkt polyeten 

(PE) som är rullförpackad. Folien har en hög drag- och 

rivhållfasthet trots en tjocklek på endast 0,15 mm. 

Materialet tål direkt solljus i högst tre månader och får 

inte utsättas för direktkontakt med träimpegnering som 

har tillsatta lösningsmedel. 

DAFA UniFoil är registrerad i databasen för byggpro-

dukter som kan användas  i Svanenmärkta konstruktio-

ner.

Transport, leverans och förvaring 
Upprullad på rör av returpapper, tätt emballerad i PE-fo-

lie. Transporteras och förvaras liggande på europapall. 

Skyddas mot väder och direkt solljus vid förvaring. Får 

högst staplas på två pallars höjd.

Tekniska specifikationer

Längd 25 m

Rullbredd 2 m 

Tjocklek 0,15 mm

Rullebredd 1 m 

Ångtäthet med Sd-värde ≥ 75m

Brandklass E

Färg Klar

DAFA nr 620017403

EAN nr 5705636363714 

Med DAFA UniFoil som dampspærre i bygningsdele og konstruktioner 
med risiko for byggefugt, sikres effektivt mod skimmel, svamp og råd. 

Kvalitetssäkring
DAFA UniFoil är CE-märkt 

enligt EU-standarden 

SS-EN 13984

Garanti. 
DAFAs funktions- og produkt-

garanti dækker i 15 år. Det 
betyder, at DAFA påtager sig 

alle omkostninger ved leve-
ring, udtagning og montering 

af de produkter, der indgår i 
konstruktionen. 
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DAFA UniFoilTM 

Utförande
Ångspärren får maximalt placeras 1/3 in i det totala värmeisoleringslagret, mätt 

från den varmaste sidan av isoleringslagret. Underlag för takbeklädnad kan mon-

teras utanpå ångspärren, så att elinstallationer och liknande kan göras utan allt för 

många genomföringar. 

Vid fästning av DAFA UniFoil på sugande underlag, t. ex. på puts, betong eller 

obehandlat trä används DAFA-folielim.

Projektering 
Vid projektering av innovativa 

och alternativa konstruktioner 

bör alltid en utvärdering av fukt-

förhållanden och konstruktion 

göras, så att rätt ångspärrlösning 

kan väljas. 

Täthet 
DAFA UniFoil är en diffusionstät 

ångspärr. Ett Sd-värde på ≥ 75 m 

ger en tät folie.

Sd-värdets omräkningsfaktor till 

z-värde är cirka 5,7.

dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy
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Principløsning - Let ydervæg i stål

1. DAFA UniFoil hæftes med dobbelt- 

klæbende tape til underlag af stål.

2. Evt. monteres z-profiler med plads til 

el m.v.

Principløsning - Skråvæg i tagkonstruk-

tion af træ 

1. DAFA UniFoil hæftes med hæfteklam-

mer til underlag af træ 

2. Evt. forskalles med plads til el m.v.

Ångspärrfolien monteras med överlappning och tejpas med DAFA-ångspärrtejp.

Ett urval av övriga produkter i DAFA AirStop System 

DAFA AirStop System®
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Inomhus

Inomhus 

DAFA in- och 
utvändigt hörn

DAFA PE-fogfolie 

DAFA universell rör- 
og kabelmanschett

DAFA 
takfotsmanschett 

DAFA 
ångspärrtejp. 

DAFA-folielim

DAFA PE sokkel-  
og remfolie 

DAFA dubbelhäftande 
ångspärrtejp 


