
DAFA Fleecetejp med delad 
baksida 
En tejp med delad baksida för lufttät tätning av utsatta byggelement som trä, PVC, gips och 
mursten. Tejpen kan även spacklas och övermålas.

DAFA AirStop System®

Användningsområde
Tätnings- och bindtejp för skarvar, och 

som dessutom kan spacklas och övermå-

las.

Det unika limmet är särskilt väl lämpat för 

bindning och täckning av fogar mellan 

olika ytor som plywood, spånskivor och 

flexibla ångspärrmaterial. Produkten 

uppfyller de stränga kraven enligt EnEV 

(DIN 4108-7) gällande varaktig lufttäthet i 

ångspärrduk.

Beskrivning av produkten
Limsystemets särskilt goda fästegenska-

per ger en enastående vidhäftning och 

gör att tejpen fäster bra på opolära ytor 

och lågenergiytor. Fäster särskilt bra på 

PE-folie samt HDPE-, PP- och PE-fleece.

Den högkvalitativa PP-väven fungerar 

som en barriär som förhindrar att limmet 

absorberas i underlaget, vilket oftast sker 

på sommaren när det är varmt. PP-väven 

har utmärkt passform, krullar sig inte samt 

tål termisk utvidgning och rörelser i bygg-

naden. På så sätt skyddas tätningen bättre 

och håller betydligt längre.

Det unika limmet är en akrylblandning 

som behåller sina goda egenskaper när 

det utsätts för fukt och ånga, och förlänger 

på så vis tätningens förväntade livslängd, 

särskilt för byggmaterial som utsätts för 

utvidgningar och sammandragningar.
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Tekniska specifikationer

Material PP-väv

Limsystem Akrylblandning

Baksida Silikonpapper, vitt

Tjocklek (utan beläggning) 0,55-0,60 mm (DIN EN 1942)

Beläggningens vikt 230-250 g/m2 (DIN EN ISO 536)

Limstyrka ≥ 30 n/25 mm (DIN EN 1939)

Sd-värde 9 m

Förlängning ≥ 50 n/25 mm; 40 % (DIN EN 14410)

Monteringstemperatur
Rekommenderat minimum: +5 °C  
kan monteras från -10 °C

Exponeringstid Max 12 veckor

Temperaturbeständighet -40 °C till +100 °C

Kondens- och vattenbeständighet Mycket god

Föråldringsbeständighet Mycket god

Mått Innehåll per 
förpackning DAFA art. nr EAN nr DB nr

60 mm x 25 m 10 rl. 620022979 5705636404769 1984833

100 mm x 25 m 6 rl. 620026531 5705636422015 1984837

Garanti. 
Det er valget af folie, som 
afgør, om DAFAs funktion 

og produktgaranti dækker 
i 15 eller 30 år. Alle tilb 

hørsprodukterne følger den 
valgte folies garantiperiode

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

12
/2

0
2

1


