DAFA AirStop System®
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DAFA Hi-tack® tape
n

ti o

ran

ty

30
Year

tio

15
Year

Func

10
Year

DAFA
Fu n c

DAFA
Fu n c

DAFA
Fu n c

Fu n c

DAFA

d Pro d uc t

W

Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs
funksjons- og produktgaranti
dekker i 15 eller 30 år. Det betyr
at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning
og montering av produktene
som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde
DAFA Hi-tack tape brukes til innendørs
tetning i langs- og tverrgående skjøter
på ExFoil og HiFoil dampsperre og på
kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall.
DAFA Hi-tack tape overholder de
innstrammede kravene i det nye danske
bygningsreglementet for skjøting av
dampsperrefolie.

Materiale
Produktet består av en 60 mm bred
modifisert akryllim, som er oppløsningsfri
og vannbasert. DAFA Hi-tack tape er
spesielt utviklet til DAFA HiFoil og DAFA
ExFoil dampsperre. DAFA Hi-tack-tapens
klebeevne styrkes med tiden og er svært
motstandsdyktig overfor fukt og andre
klimatiske endringer.

Produktfordeler - grå
Hi-tack® tape

Produktfordeler - limegrønn
Hi-tack® tape

• DAFA Hi-tack tape grå, er registrert i
databasen for byggeprodukter som
kan brukes i svanemerkede bygg.

• DAFA Hi-tack tape Lime, er registrert
i databasen for byggeprodukter som
kan brukes i svanemerkede bygg.

• Velegnet til langs- og tverrgående
skjørter på damsperrer

• SINTEF godkjent TG 20603

• Forkortes enkelt uten hjelp av
verktøy

• Velegnet til kryssfiner, sponplater,
høvlet tre og metall

• Sterk klebeevne

• Fleksibel/strekkbar

• Velegnet til rørgjennomføringer

• Sterkt klebende

Grå Hi-tack tape
Indhold per kasse

10 rl. á 25 m

DAFA varenr

620026588

NOBB nr

50751986

EAN nr

5705636422374

Limegrønn Hi-tack tape
Innhold per kasse

10 rl. á 25 m

DAFA varenr

620026587

NOBB nr

50751960

EAN nr

5705636422367

DAFA AirStop System®

DAFA Hi-tack® tape
Bærelag

Grå tape

Limegrønn tape

Papir-liner

LDPE-folie, forsterket med
armeringsnett

Tykkelse uten liner

EN 1942

0,3 - 0,33 MM

0,3 - 0,36 mm

Peel-verdi

EN 1939

≥ 40 N/25 mm

≥ 40 N/25 mm

Temperaturbestandighet

Langvarig

-30 ºC til +100 ºC

-30 ºC til +100 ºC

Liner

Grå, silikonisert

Limegrønn, silikonisert

Limsystem

Akryl-dispersjon

Akryl-dispersjon

Montering

100 mm overlap

DAFA
DAFA HiFoil
dampsperre
DAFA
DAFA Hi-tack
Hi-tacktape
tape

Påklebingsoverflater skal være tørre, støvfrie og frie for olje.
Anbefalt monteringstemperatur fra +5 °C

Transport, levering og oppbevaring
DAFA Hi-tack tape leveres enkeltvis med sideemballasje, som beskytter limet. Ved transport og oppbevaring skal sideemballasjen være på Hi-tack-tapen, og den skal beskyttes
mot vær og direkte sollys.

Langs- og tverrgående skjøter skal ha
et overlegg på minst 100 mm, og tettes
med grå DAFA Hi-tack tape.

Utførelse
Den grå DAFA Hi-tack tapen monteres på alle langs- og tverrgående skjøter. Dampsperen skal ha et overlegg på minst 100 mm ved taping. Den limegrønne DAFA Hi-tack-tapen
er fleksibel, monteres ved firkantede rør og DAFA rørmansjett. Både den grå og limegrønne tapen kan rives over med hendene uten bruk av verktøy. Ved montering trykkes
begge tapene jevnt mot skjøten. Dampsperren skal ligge flatt uten folder ved montering.
til gennemføring af kabler.
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Relaterede produkter

DAFA ExFoil
dampsperrefolie med
armeringsnet

DAFA HiFoil
fugtadaptiv
dampsperrefolie

DAFA Hi-tack
rør- og kabelkraver

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

DAFA folieklæb og
DAFA Xtreem folieklæb

