Nemt
eller nemt
slemt
Slemt eller

Det er dyrt at famle med dampspærren!
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Slemt...

fordi utætte dampspærreløsninger
er både besværlige og dyre

Kravene i bygningsreglementet til
lufttæthed er høje. Dampspærren i
bygningens lette vægge og lofter er
derfor afgørende for, at byggeriet kan
bestå en blower door-test i de tilfælde,
hvor det er et krav for at opnå en
energimærkning.
I de tilfælde, hvor blower door-test
ikke er et krav, vil utætheder afslører
sig i form af stort varmeforbrug,
og der kan opstå problemer med
skimmel.
I alle tilfælde medfører en utæt
dampspærre store problemer
med alvorlige konsekvenser for
håndværkeren, som ikke har udført sit
arbejde korrekt.
Det er både en besværlig sag at
håndtere, og den er frem for alt dyr i
både materialer og tidsforbrug.

Nemt...

når du bruger de
bedste produkter
Kvalitetsprodukter til udførelse af dampspærren er afgørende for et resultat, der
virker første gang og som holder i mange,
mange år. Med DAFAs sortiment af folier
og tilbehør er du sikker på en løsning, der
er testet og garanteret til at holde helt tæt i
laaaaang tid.

Nemt...

når du følger
vejledningen
Til DAFAs sortiment af
dampspærreprodukter medfølger der
udførlige vejledninger i montage af
produkterne. Brug dem og følg dem – så
er du sikker på, at dampspærreløsningen
holder helt tæt i mange, mange år.

Nemt...

når du gør det
rigtigt første gang
Det betaler sig at gøre sig umage – også når
du udfører dampspærreopgaver. ”Djævlen
ligger i detaljen” – vær omhyggelig og
præcis i måden dampspærren etableres på.
Gør det korrekt første gang, så du undgår
bøvl og besvær efter blower door-testen er
gennemført.
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Gør det rigtigt – første gang...!

Tæt mod loft og væg samling
Nemt

Dampspærrefolie møder dampspærrefolie ved
overgangen fra loft til væg. Bedst mulig tæthed opnås ved at trække
samlingen lidt ned på væggen og brug en af DAFAs gennemtestede
og stærke tapes. Samlingen udføres på et jævnt og plant underlag.
Derved sikres maksimal vedhæftning af tapen og størst mulig tæthed.

Slemt

Hvis der sjuskes
med udførelse af løsningen
og samlingen foretages
i selve overgangen fra
loft til væg, er risikoen for
utætheder øget. Det samme
gælder, hvis der anvendes
tapes, som ikke er godkendte
eller lever op til lang
holdbarhed.
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Tæt ved gennemføringer
Nemt

Når de store flader med dampspærrefolie på loft efter
væg brydes, så er der virkelig grund til at være opmærksom. DAFAs
sortiment af tilbehør omfatter gennemtestede og patenterede rørog kabelkraver, der sikrer en enkel montage på et fast underlag og
holder helt tæt.

Slemt

Tape på tape på
tape ved gennemføringer,
hvor folien bliver brudt, giver
ofte et dårligt resultat med
utætheder og dermed bøvl
og problemer. Undgå de
”hjemmegjorte” løsninger
og sats på professionelle og
testede tilbehørsprodukter
fra DAFA.
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betonvæg skal være renset
støv og fugt.
Gør det rigtigt – første gang...!

Tætte lysninger
Nemt

DAFA lysningsfolie anvendes til indvendig lukning i ét
stykke hele vejen rundt i vindues- og dørlysninger. Nemt, enkelt
og forsynet med klæb, der holder helt tæt – en gennemtestet og
professionel løsning.

Slemt

Lysninger kan
ofte volde problemer, når
dampspærren skal være tæt.
Derfor bliver det nemt til en
kombination af folie og tapes,
der ikke fungerer særlig godt
og som ikke holder tæt.
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Tæt ved rem ved vægge
Nemt

En specialudviklet remfolie i kombination med butyl fra
DAFA er den ideelle løsning, som både er nem at udføre og som
sikrer et solidt og helt tæt resultat.

Slemt

Produkter, der
ikke er testet og godkendt til
at tætne remmen skaber
problemer. Det er afgørende
for byggeriets samlede
tæthed, at der også er tæt
mellem dampspærrefolien og
bagmuren.
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dampspærre
Reparation i væg og loft
Nemt

Uheld opstår. Der er brud på dampspærrefolien. Men der
er hjælp at hente med DAFAs vejledning og produkter. Mindre revner
repareres med DAFA dampspærretape. På større huller monteres et
stykke dampspærrefolie med minimum 10 cm overlæg, og samlingen
klæbes med DAFA dampspærretape på et fast underlag.

Slemt

Hvis reparationen
ikke udføres korrekt er
sandsynligheden for
utætheder stor, og
konsekvenserne er alvorlige.
Undgå brug af tapes, som
ikke er godkendte til en tæt
og langtidsholdbar løsning.

8
earbejde,
udskiftning

Vigtigt

Gør det rigtigt – første gang...!

Tæt ved spærfoden
Nemt

Ved spærfoden opstår der naturligt et gennembrud af
dampspærrefolien. Det kræver sikker tætning og gøres optimalt
med DAFAs specialudviklede spærfodskrave, der nemt tildannes
og forsegles med DAFA dampspærretape med et overlæg på min.
50 mm.

Slemt

Tape mig her
og tape mig der. Det er
vanskeligt at gøre tætningen
ved spærfoden korrekt og
holdbar med produkter,
der ikke umiddelbart
er konstrueret til at løse
opgaven. Resultatet kan
nemt bestå i utætheder og
efterfølgende besværlige og
dyre rekonstruktioner.
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- armeret dampspærre

DAFA ExFoil dampspærrefolie er en ekstra stærk folie med
armeringsnet, opbygget i en multilagskonstruktion.
Armeringsnettet sikrer en ekstrem træk- og rivefast folie.
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*Se DAFAs montagevejledning
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Se montagevejledninger på
dafa-build.com
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DAFA Hi-tack® dampspærretape
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DAFA ExFoil dampspærrefolie
indgår i DAFA AirStop
n
n
W
an
an
tW
d PExFoil
d Pr o d u c t
System. Når du vælger DAFA
r o d u c sammen med øvrige
produkter i DAFA AirStop Systemet er du sikret et
testet og holdbart system til loft- og vægkonstruktioner.
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Markering for korrekt overlæg
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Fuld banebredde 215 cm og 270 cm
Høj rive/trækstyrke
Kan tapes uden fast underlag*
Valgfri opsætningsretning
Langt mere bygbar
AFA
DAFA
Markeringer pr. 10 D
cm
– nemt at klamme
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Tæt på

DAFA ExFoil™ Lysningsfolie

DAFA ExFoil™ Remfolie
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Omfattende dokumentation
· Udbudsbeskrivelser
· Montagevejledninger
· DOP deklarationer
Som samarbejdspartner med
byggebranchens professionelle parter
stiller DAFA naturligvis dokumentation,
vejledninger og værktøjer til rådighed
– til gavn for alle fra planlægning,
projektering, levering og udførelse.
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· Sikkerhedsdatablade
· BIM objekter
· EPD og DGNB
Dokumentationsmaterialerne finder du
på DAFAs website, der i overskuelig og
brugervenlig form giver direkte adgang
til alle hjælpeværktøjer.
Find dem på:
dafa-build.com/dk/downloads

Kompetent byggeteknisk
rådgivning
– når der planlægges

– når der bygges

Inden byggeriet rigtig går i gang er det
godt at gennemtænke løsningerne.
DAFAs kompetencer beror på en række
erfarne medarbejdere, der bidrager
med nyttig viden på tegnestuen, når
planerne skal lægges. Det udmønter
sig i dialog og konkret rådgivning
som et stærkt supplement til kyndigt
projekteringsarbejde.

For DAFAs medarbejdere er
byggepladsen eller fabriksbygningerne
naturlige rammer for at samarbejde med
vores kunder. Her finder rådgivningen
sted i form af konkrete anvisninger og
demonstrationer. På den måde bidrager
DAFAs medarbejdere til at opnå de mest
optimale tætningsløsninger.
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Værdifulde garantiordninger

Garantierne beror på mange års praktiske erfaringer fra byggerier, men også på
grundige og uvildige testresultater.
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# Bliv ekspert på fremtiden
tW
d P r o d u cdig
Tilmed
# Bliv uddannet på faglige s
GRATIS seminarer# Bliv opdateret med den ny

an

# Stå endnu stærkere overfo

Du får en faglig uddannelse ved at deltage på vores seminar om eks.
dampspærreløsninger, og du bliver løbende opdateret med viden og
praktiske erfaringer om dampspærreløsninger:

# Bliv ekspert
på fremtidens byggeri
# Bliv uddannet
på faglige seminarer

Tilmeld dig til et seminar!
Se dafa-build.com/dk/seminar
eller scan QR koden

# Få
den nyeste
viden
Tilmeld
dig
til

et semina
kurrencen
om en iPhon
# Stå
stærkere
overfor dine kunder..!

Klik ind på: dafa-build.com/dk/s
Scan QR koden

Læs mere om DAFAs garantier på:
dafa-build.com/dk/garantier
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Produktgarantien dækker
holdbarheden på selve produktet,
mens funktionsgarantien sikrer, at
produkterne lever op til de standarder
og normer, som de er godkendt efter.
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Et samarbejde med DAFA omfatter også
værdifulde garantiordninger,
der knytter sig til produkterne og deres
funktioner. Således tilbyder DAFA
en særdeles attraktiv funktions- og
produktgaranti på op til 30 år.
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merDAFA
også teamet
ud til dig...

– vi kommer også udDAFA
til dig...teamet – v

ig...
Jan P. Andresen,
Jylland
M jpa@dafa.dk
T +45 61 63 98 47
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Michael Jensen,
Jan Dahlgaard
Sjælland
Jensen
FynMichael
M mj@dafa.dk
Sjælland
T +45 23 70 19 55
M jd@dafa.dk
M 60
mj@dafa.dk
T +45
73 81 11
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Jan Dahlgaard,
Fyn
M jd@dafa.dk
T +45 61 61 79 63

Følg os

Jan Dahlgaard

Svanemærket tryksag
5041 0826 LaserTryk.dk

Fyn
DAFA Building Solutions A/S
Holmstrupgårdvej 1 - DK-8220 Brabrand - T +45 87 47 66 66
M jd@dafa.dk
M dbs@dafa-group.com - W dafa-build.com
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