
DAFA AirVent System®
– til tak og fasader
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– komplett program  
til undertak og vindsperrer

Undertakfolier

DAFA RooFoil 150TM 

DAFA RooFoil 200TM

DAFA RooFoil 230 MHTM 

DAFA RooFoil 230 MH PlusTM

Festenøkkel
  Klasse ML Klasse MH  Klasse H-normal

Tekking Taksteinsplate – over 35°  
min. 70 mm overlegg

Diagonal-, plate-  
eller naturskifer – lagt i sett

Metallplater– takstein, plater

Vingeteglstein – over 35° og min. 70 mm overlegg

Dobbelt-S-vinge – over 35° og under 70 mm overlegg 

Falset takstein– under 35° og min. 70 mm overlegg

 Plate- eller naturskifer 

Vingeteglstein – under 70 mm overlegg

Vingeteglstein – under 35° og min. 70 mm overlegg

Dobbelt-S-vinge – under 35° og min. 70 mm overlegg

Diagonalskifer  

➊ Kompleksitet Høy Høy Lav Høy Høy Lav Høy

➋ Klimapåvirkning  
     og etasjehøyde

Høy Normal Høy Høy Normal Høy Høy

RooFoil 150 √  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷ ÷  
RooFoil 200 √ √ √  ÷  ÷  ÷  ÷
RooFoil 230 MH (Plus) √ √ √ √ √ √ √

➊ Høy kompleksitet, hvis:
–  Mange tettliggende gjennomføringer 
–  Mange detaljer (skottrenne, kvist, ventilasjonskanal,  
skorstein og takvindu)

➋ Høy klimapåvirkning og etasjehøyde når:
–  Boligen ligger utenfor bysonen, omgitt av mark eller hav
–  Boligen har 3 etasjer eller mer
–  Boligen ligger på toppen av en bakke eller i enden av en gate

*

*  Skal ha fast underlag og 
 være en ventilert konstruksjon

De bærende produktene til under-
tak er DAFAs tre kvalitetsfolier.  
I skjemaet herunder kan du se 
hvilke folier som egner seg til hvilke 
oppgaver.
Se mer om folienes egenskaper på 
side 4-5.

DAFA AirVent System®
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– komplett program  
til undertak og vindsperrer

Produktene i DAFA AirVent System er om-
fattet av DAFAs attraktive funksjons- og 
produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 
år. Les mer på side 11.

Vindsperrefolier til fasader

DAFA WindFoil 95TM 

DAFA Windfoil 130TM

DAFA UV fasade

  Klasse ML Klasse MH  Klasse H-normal

Tekking Taksteinsplate – over 35°  
min. 70 mm overlegg

Diagonal-, plate-  
eller naturskifer – lagt i sett

Metallplater– takstein, plater

Vingeteglstein – over 35° og min. 70 mm overlegg

Dobbelt-S-vinge – over 35° og under 70 mm overlegg 

Falset takstein– under 35° og min. 70 mm overlegg

 Plate- eller naturskifer 

Vingeteglstein – under 70 mm overlegg

Vingeteglstein – under 35° og min. 70 mm overlegg

Dobbelt-S-vinge – under 35° og min. 70 mm overlegg

Diagonalskifer  

➊ Kompleksitet Høy Høy Lav Høy Høy Lav Høy

➋ Klimapåvirkning  
     og etasjehøyde

Høy Normal Høy Høy Normal Høy Høy

RooFoil 150 √  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷ ÷  
RooFoil 200 √ √ √  ÷  ÷  ÷  ÷
RooFoil 230 MH (Plus) √ √ √ √ √ √ √

Til vindsperreløsninger kan du 
velge mellom DAFAs tre folier, som 
alle er velegnet til lette  
fasadekonstruksjoner.
Les mer på side 6-7.

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 15

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 15

Year

DAFA

F
u

n
c tion and Product W

ar
ra

n
ty30

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 30

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty

10
Year



4

Folier til undertak
En sterk folie gir tette tak

De tre sterke og diffusjonsåpne 
takfoliene utgjør sammen med et 
omfattende tilbehørsprogram hele 
systemet for både nybygg og reno-
vasjoner. Produktene i DAFA AirVent 
System er testet og klassifisert i 
henhold til markedets krav.

Uventilert Ventilert Ventilert, fast underlag

Et enkelt produkt med stor effekt.  
DAFA undertaksstrammer reduserer mon-
teringstiden markant i forhold til  
tradisjonelle undertaksstrammere.

DAFA AirVent System er gjennomtenkte løsninger bestående av pro-
dukter som gjør det enkelt å lage et tett og holdbart undertak. 

DAFA takfolier – til alle takkonstruksjoner

Se systemtilbehøret på side 8-9

Alle de tre takfoliene er velegnet til både uventilerte, ventilerte og ventilerte 
konstruksjoner med fast underlag. 

DAFA AirVent System®
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Tekniske spesifikasjoner
DAFA RooFoil  
150TM

DAFA RooFoil 150 er en sterk  
diffusjonsåpen duk som kan  
brukes til undertak med en 
helling på over 15 grader i 
ventilerte og uventilerte tak 
konstruksjoner og som 
vindsperre i lette yttervegg-
konstruksjoner. DAFA RooFoil 
150 er registrert i databasen 
for byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg.

DAFA RooFoil  
200TM 

DAFA RooFoil 200 er en sterk  
diffusjonsåpen duk som kan  
brukes til undertak med en 
helling på over 15 grader i 
ventilerte og uventilerte tak 
konstruksjoner og som 
vindsperre i lette yttervegg-
konstruksjoner. DAFA RooFoil 
200 er registrert i databasen 
for byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg.

DAFA RooFoil  
230 MHTM

DAFA RooFoil 230 MH er en 
sterk diffusjonsåpen duk med 
høy slitestyrke. Den kan brukes 
til undertak med en helling på 
over 15 grader i ventilerte og 
uventil lerte takkonstruksjoner 
og som vindsperre i lette yt-
tervegg konstruksjoner. DAFA 
RooFoil 230 MH er registrert i 
databasen for byggeprodukter 
som kan brukes i svanemerke-
de bygg.

DAFA RooFoil  
230 MH PlusTM

Som DAFA RooFoil 230 MH er 
DAFA RooFoil 230 MH Plus en 
sterk, diffusjonsåpen duk med 
høy rivestyrke. DAFA Roo-
Foil 230 MH Plus har i tillegg 
selvklebende omlegg for 
effektiv horisontal montering. 
DAFA RooFoil 230 MH Plus er 
registrert i databasen for byg-
geprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg. 

Rullelengde 50 m

Valsebredde 1,1 & 1,5 m  -0,5%, +2%

Eksponeringstid Maks. 8 uker

DUKO-klasse ML

DAFA-varenr.
1,1 m: 620023114
1,5 m: 620023104

EAN-nr.
1,1 m: 5705636400570
1,5 m: 5705636400556

NOBB-nr.
1,1 m: 50210644
1,5 m: 50209040

Rullelengde 50 m

Valsebredde 1,1 & 1,5 m  -0,5%, +2%

Eksponeringstid Maks. 8 uker

DUKO-klasse ML

DAFA-varenr.
1,1 m: 620023115
1,5 m: 620023105

EAN-nr.
1,1 m: 5705636400587
1,5 m: 5705636400624

NOBB-nr.
1,1 m: 50183696
1,5 m: 50183681

DUKO-klassifisert
DAFA AirVent undertaksfolier er klassifisert av DUKO, 
som er en frivillig ordning for klassifisering av undertak  
i forhold til bruken.

Rullelengde 50 m

Valsebredde 1,1 & 1,5 m  -1,0% / +0,4%

Eksponeringstid Maks. 8 uker

DUKO-klasse MH ; H (på fast underlag)

DAFA-varenr.
1,1 m: 620026567
1,5 m: 620026568

EAN-nr.
1,1 m: 5705636422213
1,5 m: 5705636422220

NOBB-nr.
1,1 m: 50830712
1,5 m: 50752062

Rullelengde 50 m

Rullebredde 1,5 m  +1,0% / -0,4%

Eksponeringstid Maks. 8 uger

DUKO-klasse MH ; H (på fast underlag)

DAFA-varenr. 1,5 m: 620031982

EAN-nr. 1,5 m: 5705636451855

NOBB-nr. 1,5 m: 53286425
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Vindsperre til fasade
Sterke folier sikrer boligens lette fasadekonstruksjoner 
mot fukt, trekk og kulde

De tre solide og diffusjonsåpne 
vindsperrene utgjør sammen med 
et omfattende tilbehørsprogram 
hele systemet for både nybygg og 
renovasjoner. Produktene i DAFA 
AirVent System er testet og kvalifisert 
i henhold til markedets krav.

Ventilert fasade 
kledning

Åpen fasade 
kledning

Tilbehørsprogrammet består av bl.a. 
DAFA UV-kabelmansjett som sikrer helt 
tette gjennomføringer.

DAFA UV-tape er sikkerheten selv når 
sammenføyningene skal holde og være 
tette.

DAFA AirVent System er gjennomtenkte løsninger bestående av  
produkter som gjør det sikkert å sette opp lette fasadekonstruksjoner. 

DAFA vindsperrekonstruksjoner

Se systemtilbehøret på side 8-9

DAFA WindFoil 95 og DAFA WindFoil 130 brukes bak ventilerte fasade 
kledninger, mens DAFA UV Facade er velegnet til konstruksjoner med en  
åpen fasadekledning.

DAFA AirVent System®

3,
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 m
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Tekniske spesifikasjoner

DAFA WindFoil 95TM

DAFA WindFoil 95 er en sterk 
3-lags diffusjonsåpen duk som 
brukes som vindsperre i ventilerte, 
lette ytterveggkledninger. DAFA 
WindFoil 95 må kun brukes bak 
UV-tette kledninger. DAFA WindFoil 
95 er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg.

DAFA WindFoil 130TM 

DAFA WindFoil 130 er en sterk 
3-lags diffusjonsåpen duk som 
brukes som vindsperre i ventilerte, 
lette ytterveggkledninger. DAFA 
WindFoil 130 må kun brukes bak 
UV-tette kledninger. DAFA WindFoil 
130 er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg.

DAFA UV facadeTM

DAFA UV facade er den optimale 
løsningen for vindtette og lette 
fasader. DAFA UV facade er en 
sterk, CE-merket, UV-bestandig 
diffusjonsåpen duk som kan brukes 
som vindsperre i en ventilert, lett 
ytterveggkledning med åpne fuger. 
DAFA UV facade er registrert i 
databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg.

Rullelengde 50 m

Valsebredde 1,5 m -0,5%, +2%

Eksponeringstid Maks. 4 uker

SD-verdi 0,02 m  

DAFA varenr. 620020403

EAN-nr. 5705636384160

NOBB-nr. 50210652

Rullelengde 25 m

Valsebredde 3,05 m -0,5%, +2%

Eksponeringstid Maks. 4 uker

SD-verdi 0,02 m  

DAFA varenr. 620029957

EAN-nr. 5705636443584

NOBB-nr. 52402276

Rullelengde 50 m

Valsebredde 1,5 m -0,5%, +2%

Eksponeringstid 6 mdr.

SD-verdi 0,12 m  

DAFA varenr. 620023662

EAN-nr. 5705636404172

NOBB-nr. 50210663
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Komplett tilbehørprogram

DAFA UV rørkrav 260/345

– er en lufttett løsning for gjennomføring 
av runde eller firkantede rør gjennom 
undertak eller vindsperrer.

DAFA UV kabelkrav 195

– er en lufttett løsning for gjennomføring 
av kapslinger eller kabler gjennom
undertak eller vindsperrer. 

DAFA UV tape 

– er en UV-bestandig, enkeltsideklebende 
polyetylen-tape som er spesielt velegnet 
utendørs til tetning og festing av under-
tak og vindsperrer.

DAFA universell utendørslim

– DAFA universell utendørslim brukes til 
liming av en lang rekke materialer i de 
fleste konstruksjoner.

DAFA butyltape

– brukes til å holde fast undertak (folier) 
som avsluttes på metalldryppkant ved 
takfot.

DAFA klemlistbånd

– brukes som forbindelse og festeelement 
mellom undertak og klemlister.

Sterke folier til tak og fasader gjør ikke dette alene. DAFA AirVent System 
omfatter også en rekke tilbehørprodukter som gjør systemet komplett. Det 
gir kontinuitet – spesielt for deg som skal utføre oppgavene, fordi produktene 
passer sammen – og det sikrer holdbare løsninger.

DAFAs testsenter styrker 
produktutviklingen 
DAFA har et eget testsenter som gjør det mulig gjennom-
føre aldringstester, der produktene utsettes for kraftig 
klimapåvirkning fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet. DAFA 
kan slik simulere de vanligste og mest kjente nasjonale og 
internasjonale teststandardene.

DAFA AirVent System®

NYHET!
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Komplett tilbehørprogram

Norton selvklebende PVC-list

– brukes som tetning mellom 
takplater og hindrer derved vann, snø og 
skitt fra å trenge inn.

DAFA undertaksventil

– brukes hovedsakelig til å sikre ventila-
sjon gjennom undertaksduker, og kan 
brukes til alle standard undertaksduker.

DAFA undertaksstrammer

– brukes til stramming av alle fleksible
undertak for å forhindre at de 
“klaprer” når det blåser.

Spar tid på taket
Det er enkelt og raskt å mon- 
tere DAFA undertaksstrammere.  

Eksempel:
Prøvehus med 45° takvinkel  
med 15 taksperrer med montering  
på annenhver lengde:

Undertaksstrammer  
m. strips:  43 min.
 
DAFA undertaks- 
strammer  13 min.

Besparelse: 30 min.



1010

Enkel håndtering
Foliene i DAFA AirVent System er robuste og  
holdbare, og de holder seg formstabile i all slags 
vær, noe som gjør dem enklere å rulle ut på taket.

Tydelige hjelpelinjer
Når folien skal monteres gjør hjelpelinjene det 
enklere å montere dem med riktig overlapping, 
før de tapes sammen.

Enkle å skjære i
De formstabile og robuste foliene er enklere 
å skjære i med en vanlig tapetkniv, uten 
at de rives opp, når foliene må kuttes til ved  
avslutninger.

DAFA AirVent System®

– enkelt og rett frem
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Garantien er ensbetydende med at DAFA påtar seg 
alle omkostninger ved levering, uttak og montering av 
produktene som inngår i konstruksjonen. 
 
Garantier graderes som følgende:

  0-10 år: 100% dekning
11-20 år: 80% dekning
21-30 år: 60% dekning

Det forutsetter at den ferdige løsningen oppfyller kravene 
som er definert under “Slik oppfyller du kravene til DAFAs 
funksjons- og produktgaranti”.

Slik oppfyller du kravene til DAFAs funksjons- og produktgaranti

Det er enkelt å oppfylle kravene til DAFAs funksjons- og produktgaranti 
på henholdsvis 15 og 30 år. 
Følgende områder omfattes:

DAFA tilbyr en spesielt attraktiv funksjons- og 
produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle 
produkter tilhørende DAFA AirVent System. 

Det er valget av undertak/vindsperre som avgjør om 
garantien gjelder i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene 
følger derfor den valgte foliens eller undertakets 
garantiperiode. 
Funksjons- og produktgarantien sikrer at produktene lever 
opp til de standarder og normer som de er godkjent etter. 

Dokumentasjon

Det er nødvendig å kunne dokumentere 
hvilke produkter som er innkjøpt og brukt 
til et gitt prosjekt. Dokumentasjonen er 
derfor fakturaene og/eller følgesedlene 
som vedrører innkjøpet av produkter fra 
DAFA AirVent System. 

Korrekt utførelse

Produktene fra DAFA AirVent System skal 
naturligvis monteres korrekt, i overens-
stemmelse med monteringsveiledninger 
fra DAFA og byggeforskriftene.

Komplett DAFA AirVent System®

For at garantien skal være gyldig må det 
bare brukes produkter fra DAFA AirVent  
System til utvendig tetning.  
Det betyr folier til tak og fasade med 
systemtilbehør i form av bl.a. UV-tape, 
undertakslim, UV-rørmansjett, UV-kabel-
mansjett og butyltape.

Korrekt prosjektering

Det er en forutsetning at prosjekterin-
gen av et byggeprosjekt lever opp til 
de gjeldende regler bl.a. i henhold til 
byggeforskriftene. Det gjelder for både 
oppgaver vedrørende nybygg og ved 
renovering.

OK!

OK!

OK!

OK!

DAFA AirVent System®

– med garanti

DAFA funksjons- og produktgaranti gir større sikkerhet

DAFA AirVent System®DAFA
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– og mye mer ...
Utdanning for profesjonelle
Du kan trekke på kunnskapene til DAFAs kompetente 
medarbeidere ved et mindre seminar hos deg, på byg-
geplassen, på verkstedet, eller hos forhandleren. Her 
gjennomgår vi de byggtekniske mulighetene med DAFA 
AirVent System med utgangspunkt i tetning og ventilering 
av tak og fasader med teori, regler, praktiske øvelser og 
demonstrasjon.

DAFA AirVent System®

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

Kontakt

Nettsted – med komplett informasjon 
lett tilgjengelig
DAFAs nettside er alltid lett tilgjengelig – fullpakket med 
verdifull informasjon om både produkter, prosjektering og 
montering. Det gjelder også for DAFA AirVent System.   
Du trenger bare å klikke deg inn på  

www.dafa-build.com/en/airvent

Beskrivelser og personlig rådgivning
DAFA tilbyr råd og veiledning i forbindelse 
med prosjektering og planlegging av bygge-
prosjektet ditt – både for nybygg og renove-
ring. I begge tilfeller omfatter rådgivningen 
både personlig, individuell veiledning og 
materialer i form av beskrivelser og monte-
ringsanvisninger.

DAFA-teamet
Våre eksperter er klare til å gi deg de beste 
forutsetninger for å bruke de mest optimale 
produktene.

Follow usf

Jan Birger Gran
Key Account Manager
+47 481 18 400
jbg@dafa.no

Stian Lundby
Teknisk selger
+47 464 03 165
sl@dafa.no

Christoffer Holm
Sales Project 
Coordinator
+47 977 44 770
cho@dafa.no

https://dafa-build.com/en/products/dafa-airvent-system

