
DAFA UV tape
DAFA UV tape inngår i DAFA AirVent System, og er ideelt til taping av undertak, 
vindsperre og vindsperreplater.

Bruksområde
DAFA UV tape er en enkeltsidig akryltape.

Svert gode hefte egenskaber på mange 

ulike materialer, blandt andet Gyproc GU 9 

og Norgips GU-X vindsperreplater.

DAFA UV tape er spesielt velegnet til bruk 

utendørs i klimaskjermen under vanskelige 

utførings- og innbyggingsforhold. 

DAFA UV tape tåler direkte sollys, 

periodisk slagregn, fukt og store 

temperatursvingninger uten nedsettelse av 

klebeevnen. 

DAFA UV tape oppfyller de strenge kravene 

vedrørende permanent lufttetning av 

dampsperrefolier iht. EnEV (DIN 4108-7).

DAFA UV tape registrert i databasen 

for byggeprodukter som kan brukes i 

svanemerkede bygg.

Brukes til taping ved
• Overlegg ved undertak 

• Reparasjon av undertak

• Overlegg ved vindsperre

Tekniske spesifikasjoner
Enkeltsidig tape med meget stor styrke og 

klebeevne til bl.a. overlapping av undertak, 

vindsperre, vindpapp eller krevende 

skjøter av dampsperrefolier. Akryllim, 

løsemiddelfritt, vannbasert. Limet er svært 

motstandsdyktig overfor fukt og andre 

klimatiske påvirkninger.

DAFA UV tape. Her brukes DAFA UV tape til overlapping 
på DAFA Windfoil 95 vindsperre.
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Farge/dim. Innhold pr. 
kartong NOBB nr DAFA varenr EAN Nr

Svart 60 mm 
med logo

10 rl. á 25 m 44768144 620016905 5705636360164

Svart 60 mm 
uten logo

10 rl. á 25 m 52596282 620026334 5705636425115

Svart 100 mm 
med logo

6 rl. á 25 m 51573756 620025138 5705636413778

Svart 100 mm 
uten logo

6 rl. á 25 m. 53679443 620026300 5705636420523
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DAFA AirVent System®

Garanti.
Valget av folie avgjør om DAFAs 

funksjons- og produktgaranti 
dekker i 15 eller 30 år. Det betyr 

at DAFA påtar seg alle omkost-
ninger ved levering, uttakning 

og montering av produktene 
som inngår i konstruksjonen.
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Eurofins-sertifisering A+

Tekniske spesifikasjoner  

Tykkelse, folie + lim (Uten avtrekkspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)

Gramvekt 230–250 g/m² (DIN EN ISO 536)

Peel-verdi 30 N/25 mm (DIN EN 1939)

Montering
Overflatene må være tørre og fri for støv og olje. 
Anbefalt installasjonstemperatur fra +5 °C

Temperaturbestandighet -30 °C til +100 °C

Avtrekkspapir Silikonpapir, brun 90 g/m²

Andre egenskaper APEO / løsemiddelfri og vannbasert


