
DAFA EPDM produkter 
Elastiske EPDM produkter til anvendelse ved krævende tætningsopgaver 

DAFA Facade KitTM

Anvendelse 
EPDM produkter anvendes til tætningsogaver 

og til at give plads til bevægelse, når fleksi 

bilitet og elasticitet er påkrævet. Produkterne 

er perfekte som gummiskørter ved sokler, 

inddækninger, afstandsklodser og bærele-

jer. DAFA fremstiller EPDM-produkter efter 

specifikation, så produktet altid passer til det 

specifikke projekt.

Produktfordele
EPDM er en elastisk type gummi. Den er vejr- 

og ozonbestandig og kan modstå tempera-

turer ned til -45 °C og op til +130 °C. Den er 

derfor særdeles velegnet til udendørs brug.

• UV-bestandig

• Gode tætningsegenskaber

• Høj elasticitet

Læs mere på dafa-group.com

DAFA fremstiller EPDM-produkter efter specifikation, så de passer perfekt til den 

konkrete opgave. 

Gummiskørter ved sokler giver 

enestående tætning, der ikke skrider, 

selv når byggelementerne bevæger sig. 

EPDM-lister beskytter det bagvedlig-

gende træ mod vejrpåvirkninger og 

giver plads til eventuel bevægelse. 

EPDM til inddækninger er UV-bestan-

dig og tætnes omkring åbninger med 

EPDM-klæber.

EPDM-løsninger
- skræddersyet til  

den specifikke  
opgave.



EPDM special- og standardprodukter

DAFA Facade KitTM
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EPDM løsninger 
skræddersyet til den 

specifikke opgave 

EPDM-lister
EPDM-produkter anvendes til tætningsop-

gaver og til at give plads til bevægelse, når 

fleksibilitet og elasticitet er påkrævet. Pro-

dukterne er perfekte som gummiskørter 

ved sokler, inddækninger, afstandsklodser 

og bærelejer. DAFA fremstiller EPDM-pro-

dukter efter specifikation, så produktet 

altid passer til det specifikke projekt. 

• UV-bestandig

• Gode tætningsegenskaber

• Høj elasticitet 

Type Indhold DAFA varenr EAN nr 

EPDM-liste 74 mm 30 m 311800074 5705636096339

EPDM-liste 20 mm 30 m 311864452 5705636096346

EPDM i specialmål- og design 
DAFA fremstiller EPDM-produkter efter 

dine mål- og designspecifikationer, og dis-

se kan også omfatte brikker og huller efter 

behov. Det betyder, at produktet passer 

perfekt til den specifikke opgave. 

Blå ruller, tykkelse 1,2 mm, længde 30 m 

Bredde DAFA-nr EAN nr 

100 mm 620013771 5705636339542

205 mm 620013845 5705636340104

Grønne ruller, tykkelse 0,8 mm, længde 30 m 

Bredde DAFA-nr EAN nr 

100 mm 620002672 5705636264264

205 mm 620013770 5705636339535

EPDM-gummidug 
EPDM-gummidug anvendes især til ind-

dækninger på facadearbejde og sokler. 

EPDM-gummidug fås i tykkelser på 1,2 

mm (blå ruller) og 0,8 mm (grønne ruller). 

Begge tykkelser fås i bredder på 100 og 

205 mm.

• Tætner klimaskærmen

• Høj elasticitet 

• Skærevenlig 

DAFA universal udendørs klæber
DAFA universel udendørsklæber anvendes 

til fastklæbning af EPDM-membraner på 

byggeelementer i de fleste konstruktioner. 

Den hæfter til aluminium, metal, forzinket 

metal, træ, beton og andre ikke-porøse 

materialer. DAFA universel udendørsklæ-

ber er enestående modstandsdygtig over 

for ældning og temperaturændringer – og 

er vandtæt.

Klæberen er ikke egnet til direkte påføring på polystyren, 

PVC, asfalt og tjære.

Indhold pr. dåse DAFA-nr EAN nr 

600 ml 620026751 5705636423418  

Den brede EPDM-liste anvendes til fuger i  

paneler og den smalle til at støtte dem 

nedefra.
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