
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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Bruksområdet 
DAFA foliekleber brukes til lufttette skjøter 

ved fuktsperre og dampsperre i henhold til 

DIN 4108 på bygningers klimaskjerm. Pro-

duktet er uten løsemidler og kan på grunn 

av sin fremragende klebeevne brukes uten 

presselister. DAFA foliekleber utligner ujev-

nheter, følger bygningens bevegelser og er 

til og med langtidsholdbar.

Produktinformasjon 
• Elastoplastisk klebemiddel på basis av en 

vannholdig dispersjon og harpiks rester 

til dampsperre/fuktsperre

• Uten løsemidler

• Sterk og varig klebeevne  

• Stabil

• Utligner ujevnheter 

• Varig klebeevne 

• Langtidsholdbar

• Følger bygningens bevegelse

• Brukes uten presselister

• Testet ved Dansk Teknologisk Institutt

• DAFA foliekleber er registrert i databasen 

for byggeprodukter som kan brukes i sva-

nemerkede bygg.

DAFA foliekleber
DAFA foliekleber inngår i DAFA AirStop System og brukes til lufttett skjøting av  
dampsperre og fuktsperre.

DAFA AirStop System®

Vigtige bruksanvisninger 

Overflaten skal være fast, tørr og fri for støv 

og fettstoff. Viktig: Underlag skal være su-

gende, f.eks. puss, betong, ubehandlet tre. 

Porøse underlag bør primes før montering.

 

Klebemiddelet skal påføres i strenger med 

en tykkelse på minst 8 mm. Umiddelbart 

etterpå festes dampsperren/fuktsperren 

forsiktig på den våte limstrengen (må ikke 

trykkes flat, det skal være minst 4 mm tyk-

kelse igjen av strengen), husk avlastnings-

fold – eller trykk dampsperren/fuktsperren 

fast på den tørre limstrengen. Start med å 

teste prosedyren.  

DAFA foliekleber er en del av DAFA AirStop 

System. 

Tekniske spesifikasjoner 

Konsistens Deigaktig

Herdetid 15-20 min. ved +23 °C, 50% rf. Hærdning: 1-2 mm/dag

Temperaturbestandighet -20 °C til +80 °C

Monteringstemperatur -10 °C til +35 °C 

Oppbevaring   Oppbevares tørt, mellom +5 °C og +30 °C 

Farge Lys blå 

Dimensjon Innhold pr. krt. DAFA varenr. EAN nr. NOBB-nr.

310 ml tube 20 st. 620014510 5705636344560 43046220

580 ml pose 20 st. 620014511 5705636344577 44768254

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

DAFA foliekleber.

DAFA foliekleber i 580 ml alu foliepose 

og 310 ml tube.
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