
DAFA radonspärr
DAFA radonspärr är en del av DAFA Radon System. Den säkerställer en effektiv lufttät radon- och 
fuktsäker tätning.

DAFA Radon SystemTM

Användning
DAFA Radon System är lämpligt för mon-

tering i de flesta typer av uppvärmda bygg-

nader, som bostäder, kontor o.s.v. Folien 

används för att reducera radontransporten 

från marken och in i byggnaden.

DAFA radonspärr är avsedd för använd-

ningsgrupp B, där folien är monterad på el-

ler i isoleringslagret – och för grupp C, där 

folien monteras direkt på betonggolvet.

Ett komplett tillbehörsprogram säkerstäl-

ler effektiv tätning av genomföringar och 

hörn.

DAFA radonspärr är registrerad i databa-

sen för byggprodukter som kan användas  i 

Svanenmärkta konstruktioner.

Material
DAFA radonspärr är ett membran av en 

jungfrublandning av icke-förstärkt 

sampolymer-polyeten.

Leveransstorlekar
DAFA radonspärr finns i 2 bredder:  

1,5 m x 25 m och 4 meter x 25 m.

Kvalitetssäkring 
DAFA radonspärrr är CE-märkta enligt 

EU-standarden EN 13967.
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Tekniska specifikationer

Dimensioner 1,5 m och 4 m x 25 m

Radontransmittans 3,2*10-9 [m/s]

Radonmotstånd 3,1*108 [s/m]

Radonpermeabilitet 1,3*10-12 [m2/s]

Ångtäthet medi sd-värde 160 m

Tjocklek 400 µm

Reaktion vid brandpåverkan EN 13501-1 Klass F

Rivhållfasthet >200 N

Draghållfasthet >400 N

Beständighet mot stötar EN 12691 A 300 mm

Beständighet mot statisk belastning EN 12730 20 kg

Exponeringstid 4 veckor

DAFA varunr. (1,5 m /4 m) 620029133 / 620030414

EAN nr (1,5 m /4 m) 5705636451558 / 5705636451565
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Transport, leverans och förvaring 
DAFA radonspärrr levereras i rullar, packa-

de och inslagna i skyddsfolie. Rullarna skall 

förvaras och transporteras i horisontellt 

läge för att undvika skador. Rullarna får inte 

utsättas för direkt solljus under förvaring. 

Produkterna i systemet är hållbara, utförligt testade 

och lever upp till aktuella nordiska krav. Det norska 

SINTEF Certification-institutet har testat och godkänt 

samtliga produkter i systemet. Det ger maximal säker-

het för att DAFA Radon System uppfyller kraven för 

radontätning. 

Vi har bedömda produkter hos 
Byggvarubedömningen. Det innebär 
att våra produkter blir bedömda utifrån 
kemiskt innehåll, livscykel och hållbara 
leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till 
att göra det enklare att bygga hållbart. 
Läs mer på:  
www.byggvarubedomningen.se.


