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Mycket mer  
än fogband

✓ Bättre isoleringseffekt  
✓ Marknadens bästa garanti
✓ Säker support på byggarbetsplatsen
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Bättre isoleringsför-
måga
De senaste testresultaten från 
Teknologisk Institut visar att 
DAFAs fogband ger en tät och 
extra effektiv isolering. Enligt 
de senaste testerna har DAFAs 
fogband upp till 60 % bättre 
isoleringskapacitet än konven-
tionella fogmassor.

Förhindrar köldbryg-
gor 
DAFAs illmod 600-fogband 
klarar temperaturer från -30 °C 
till 100 °C. Fogbandet säkerstäl-
ler minimal värmeförlust genom 
fogen och förhindrar köldbryg-
gor. DAFAs illmod 600 förbätt-
rar inomhusklimatet, utan drag 
genom fogarna.

Stora fördelar med illmod 600 från DAFA

Testad och godkänd kvalitet
Fogbandet illmod 600 från DAFA har tes-
tats av TÜV och RAL-institutet i Tyskland, 
och uppfyller kraven enligt DIN 18542 
samt brandsäkerhetskraven enligt DIN 
4102. Efter mer än 40 år på marknaden är 
produkten  
väl beprövad, och dess kvalitet är godkänd 
i enlighet med AB92. Det innebär maximal 
säkerhet, med ett fogmaterial som håller 
länge och lever upp till byggkraven.
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Miljövänlig konstruk-
tion
illmod 600, DAFA Flex 600 och 
illmod Trio+ är registrerade i da-
tabasen av byggprodukter som 
är godkända för användning i 
Svanenmärkta byggnader.



Motståndskraftig  
mot svamp 
DAFAs illmod 600-fogband består av 
oorganiskt material som inte bryts ned av 
mögel, svamp och mikroorganismer. Där-
för håller illmod 600 länge och kan sättas 
upp i fuktiga miljöer, utan risk för att fogen 
bryts ner.

Säker utfyllnad av fogen
Med illmod 600 uppstår inga otätheter, 
eftersom fogbandet sitter fast på karmen 
och fyller ut fogen helt, till en maximal 
bredd på 40 mm. En helt tät lösning säker-
ställs – illmod 600 sitter kvar.

Håller tätt mot slagregn
DAFAs fogband är BGI-testade upp till 
1 359 Pa (endast illmod 600). Standard-
test för monterad enstegsfog i enlighet 
med DIN 18542 är 600 Pa. En dansk orkan 
motsvarar 700 Pa. DAFAs fogband släp-
per aldrig igenom slagregn.

Effektiv ljuddämpning
DAFAs fogband består av öppna, luftfyll-
da avgränsade celler. llmod 600 har en 
effektiv ljuddämpning på upp till 51 dB i 
en enstegsfog. Därför uppstår det ingen 
ljudbrygga genom fogen när den fylls ut 
av fogbandet.



Typ Djup 
mm *)

Bredd
mm

DAFA
Flex 600™

illmod
600

illmod
Trio +**)

10/2 10 2 ● 
10/3 10 3 ● 
15/3-7 15 3-7 ● 
15/5-10 15 5-10 ● 
15/7-12 15 7-12 ● ● 
15/8-15 15 8-15 ● ● 
20/7-12 20 7-12 ● ● 
20/8-15 20 8-15 ● ● 
20/10-18 20 10-18 ● ● 
25/13-24 25 13-24 ● ● 
30/17-32 30 17-32 ● 
40/28-40 40 28-40 ● 
66/8-15 66 8-15 ●
77/8-15 77 8-15 ●
66/10-20 66 10-20 ●
77/10-20 77 10-20 ●

Måttabell

Markeringarna motsvarar lagerförda standardartiklar. Andra mått på förfrågan.  
*) Fogbandet monteras 2–4 mm från framkanten.
**) illmod Trio+ levereras endast på beställning.

20/ står för fogdjup i mm

/7-12 står för fogbredd i mm



Marknadens bästa garantier  
– ojämförligt

DAFAs fogband omfattas av en unik och överträffad garanti, baserat 
på många års praktisk erfarenhet från byggplatser, men även på 
utförliga tester.  
Två typer av garantier finns i de lösningar som DAFA erbjuder:

• 15 års funktionsgaranti för illmod 600  
• 10 års garanti för DAFA Flex 600™ fogband
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BG1-godkända fogband

Samtliga av DAFAs fogband är BG1-godkända. illmod-fogbanden testas regel-
bundet avseende slagregnstäthet, i oanmälda kontroller utförda av en extern 
organisation.

Sedan 16 år tillbaka testas och övervakas alla illmod-fogband fortlöpande av 
tillverkaren. Det sker både utomhus och i moderna testlaboratorier inomhus. 

Vi utsätter då produkterna för påfrestningar som påskyndar deras åldrande-
process, exempelvis UV- och fuktpåverkan eller kraftiga temperaturväxlingar.

EMICODE är en certifiering för byggma-
terial som har låg emission och är fria från 
lösningsmedel. EMICODE EC 1 PLUS (myck-
et låg emission) är den striktaste EMICO-
DE-klassen.

Som enda fogband på marknaden genom-
går illmod 600 och DAFA Flex 600 regel-
bundna oanmälda slagregnstester, som 
utförs av MPA BAU i Hannover (Materialprü-
fanstalt für das Bauwesen Hannover).



DAFAs fogbandssystem tätar konstruk-
tionen och skyddar den mot slagregn 
och vind. De olika fogprodukterna ingår 
vanligen i en större lösning som ger 
bästa möjliga skydd mot väder och vind 
– eller så är den enskilda produkten en 
komplett lösning i sig. 

Våra systemlösningar omfattar tätning 
kring fönster och dörrar, byggnadsde-
lar, lätta och tunga fasadelement och 
ljuddämpning av väggar inomhus.

Fog utomhus, utförd med fogbandet illmod 
600. Invändig lufttätning med DAFA fogfolie.

illmod Trio+ för utomhustätning mot slagregn 
samt mellanisolering och invändig tätning i en 
enda produkt.

Ljuddämpning med fogbandet illmod 600 i dörr-
konstruktionen mellan strålprofilen och karmen.

Fogbandet illmod 600 används för tätning i 
skarvarna mellan betongelement.

Starka lösningar  
överallt – ute och inne  



Vi ses på byggarbetsplatsen...

Du kan alltid räkna med stöd från DAFA. 
Innan du sätter igång går vi igenom pro-
jektets omfattning och detaljerna kring 
montering av DAFAs tätningslösningar. 
DAFA erbjuder dig alltså att träffas på 
byggarbetsplatsen, där vi kan:

• Gå igenom produkterna 
• Samordna arbetsuppgifterna 
• Besluta kring leveranser och logistik
•  Ge vägledning om specifika byggtek-

niska detaljer

Kvalitetssäkringsmöte på byggarbetsplatsen DNV-Gødstrup, ”Det Nye Hospital i Vest”.

Martin Knutsson
Key Account Manager
+46 704-570011
mkn@dafa.se

Torben Sørensen
Internsalg 
+45 87 47 66 15
tos@dafa.dk

Jan Dahlgaard
Eksportsjef 
+45 61 61 79 63
jd@dafa.dk

DAFA-teamet – alltid redo!

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

Follow usf


