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DAFA AirStop System®
Rn

Komplett dampsperreprogram 
til innvendig tetning 

DAFA AirVent System®
Vindsperre og undertak til tetning 
og ventilasjon av tak og fasade

DAFA Radon SystemTM

Komplett system til beskyttelse mot 
helseskadelig radongass

Tetter konstruksjoner, absorberer 
vibrasjoner, beskytter materialer

DAFA Facade KitTM

Fugesystemer
Velprøvde fugebånd til vinduer, dører og 
skjøter

Rn

Rn

Rn

Rn

DAFA Industrisystemer
Unike løsninger til bygg og prefab/elementindustrien
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Forhandlere over hele landet – 
alltid for hånden
DAFAs produkter forhandles over hele landet 
gjennom trelastforhandlere, byggevarebutikker 
og grossister. Det sikrer at du kan bestille DAFAs 
produkter der du pleier å hente byggematerialer.

 

Imøtekommende og personlig 
service gjør det litt enklere
Hos DAFA får du alltid hjelp. Dyktige og erfarne 
medarbeidere står til disposisjon og hjelper deg hvis 
du har spørsmål. DAFAs eksterne konsulenter er dine 
spesialister. De står klare med kvalifisert rådgivning 
over hele landet – i butikken, på byggeplassen, i 
byggemøtet og der du trenger det. Du kan alltid 
forvente god kundeservice når du kontakter oss.

Verdifull informasjon
for korrekt prosjektering
DAFAs produkter er dokumentert med produkt- 
og datablader med all teknisk informasjon og alle 
spesifikasjoner. DAFA har også utarbeidet mange 
eksempler på beskrivelser for å hjelpe deg med 
å utarbeide en komplett prosjektbeskrivelse. 
Beskrivelsene kan du med fordel bruke som mal 
til prosjektet ditt, og i likhet med produkt- og 
databladene kan du laste dem ned på  
dafa-build.com

Profesjonell veiledning 
sikrer effektiv montering
DAFA tilbyr utfyllende monteringsanvisninger.  
Du finner dem på nettstedet vårt, og i enkelte tilfeller 
leveres de også sammen med produktene  
på byggeplassen. 

For eksempel leveres tilbehørsproduktene til AirStop- 
og AirVent-systemene med lett forståelige tegninger 
som viser monteringen trinn for trinn.

Du finner alt du trenger på dafa-build.com.
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Innholdsfortegnelse

DAFA AirStop System®
Komplett dampsperreprogram 
til innvendig tetting av 
bygg konstruksjoner
– fra side 5 til 15Rn Rn

DAFA AirVent System®
Vindsperre og undertak til 
tetning og ventilasjon av tak 
og fasade 
– fra side 16 til side 25

Rn

DAFA Radon SystemTM

Komplett system for å beskytte 
mot radongass
 
– fra side 26 til side 32

Rn

DAFA fugeprodukter
Velprøvde fugebånd til 
vinduer, dører og overganger 
 
– fra side 33 til side 38

Rn

DAFA Facade Kit
Tetter konstruksjoner, 
absorberer vibrasjoner og 
beskytter materialer 
– fra side 39 til side 45

Følg DAFA Bygg på LinkedIn
Vær blant de første som får nyheter om produkter og løsninger, 
og delta i våre spennende konkurranser.
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

DAFA Industrisystemer
Unike løsninger til bygg og prefab/
elementindustrien
 
– fra side 46 til side 47

https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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DAFA AirStop System®
– for bærekraftig bygging

Rn
DAFA AirStop System®
– dampsperre som tetter alle områder …
 
DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre 
tetningssystemet til dampsperren. En produktserie 
som støtter bærekraftige bygg og anlegg samt 
reduserer energiforbruket til beste for miljøet. 
 
DAFA funksjons- og produktgaranti
DAFA AirStop System er en velprøvd systemløsning. 
Derfor tilbyr vi en usedvanlig attraktiv funksjon og 
produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

DAFAs funksjons- 
og produktgaranti 
gir bedre sikkerhet
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dafa-build.com/en/airstop  
Last ned informasjon hvor som helst.  
Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. 
Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, 
slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

DAFA AirStop System®
DAFA dampsperrefolier 5

DAFA dampsperretape  8

DAFA foliesparkel 8

DAFA foliekleber 9

DAFA Xtreem foliekleber 9

DAFA Multi Sealing 9

DAFA sokkel- og svillefolie  9

DAFA universell rør- og kabelmansjett 10

DAFA Hi-tack rør- og kabelmansjett 10

DAFA ExFoil lysningsfolie 11

DAFA PE lysningsfolie 11

DAFA Duo Foil lysningsfolie 11

DAFA ExFoil lysningsfolie 12

DAFA hjørner 12

DAFA sperrefotsmansjett  12

DAFA primere 13

DAFA IsobattTM  14

DAFA Klemlist  14

DAFA Hi-tack tetningsmasse  14

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

Nytt 

nettsted 

på nett

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/en/airstop  
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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PE-folie

PE-folie

Adaptiv fuktsperre

Dampbrems

DAFA dampsperrefolie

DAFAs dampsperrefolie er designet for å kunne brukes basert på bygningstype og kravene i prosjektet. Forskjellige farger gjør 
gjenkjenneligheten lett. Dermed er du sikker på at du alltid bruker den riktige dampsperrefolien til oppgaven.
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Nyhet

Illustrasjon NOBB 
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
banebredde/ 

tykkelse/lengde

Antall rl. per pl. /
Antall m2 per pl.

Fordeler

- 
-

620035141 
620038158

5705636464824 
5705636479354

DAFA ExFoilTM

2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm
2,70 m x 37 m x 0,20 mm

50 rl. / 5000 m2

25 rl. / 2500 m2

 • Fremtidens dampsperre
 • Raskere montering enn tradisjonell 

PE-folie
 • Tre lag med armeringsnett for god 

rivemotstand og styrke
 • 30 års garanti
 • Enkel montering på tvers av sperrer
 • ExFoil er registrert i databasen for 

byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50759100 
50759126

52597065

50751941

51910214

620027382 
620027383 

620030320

620027188

620029447

5705636427911 
5705636427928

5705636444543

5705636426488

5705636440668

DAFA ProFoilTM 
2,6 m x 15 m x 0,15 mm
2,6 m x 15 m x 0,20 mm

3 m x 33,3 m x 0,20 mm

4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm

6 m x 25 m x 0,20 mm

50 rl. / 5000 m2 

50 rl. / 5000 m2

50 rl. / 5000 m2

50 rl. / 5000 m2

33 rl. / 4950 m2

 •  100 % ren (ny) polyetylen (PE)-folie i 
alle tre lag

 •    Stor slite- og rivestyrke til tross for 
tykkelse på kun 0,20 mm

 •  CE-merket og SINTEF godkjent
 • 30 års garanti
 • ProFoil er registrert i databasen for 

byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50759081

50752153

620027381

620027186

5705636427904

5705636426464

DAFA EcoFoilTM

2,6 m x 15 m x 0,20 mm

4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm

50 rl. / 5000 m2

50 rl. / 5000 m2

 •  100 % regenerert polyetylenfolie 
(PE)

 •  Stor slite- og rivestyrke til tross for 
tykkelse på kun 0,20 mm

 •  CE-merket 
 • 15 års garanti
 • EcoFoil er registrert i databasen for 

byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.  

  

50751918 620026581 5705636422312
DAFA HiFoilTM 

1,5 m x 50 m x 0,20 mm 30 rl. /2250 m2

 • Fuktadaptiv dampsperre 
med variabel 
vanndampdiffusjonsmotstand

 •  Brukes blant annet til fritidsboliger, 
takrenovering fra utsiden, 
takelementer/kassetter

 • CE-merket 
 • 30 års garanti
 • HiFoil er registrert i databasen for 

byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.  

50225658 620026579 5705636422305
DAFA DiFoilTM

1,5 m x 50 m x 0,20 mm 30 rl. /2250 m2

 •  Diffusjonsåpen dampbrems
 •  Banevare i polyetylen (PE) belagt 

med fuktabsorberende fiberduk av 
polypropylen (PP)

 •  CE-merket 
 • Spesielt velegnet til fritidsbolig
 • DiFoil er registrert i databasen for 

byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • 30 års garanti
 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.  
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DAFA ExFoilTM

Til DAFA ExFoilTM anbefaler vi følgende 
tilbehørsprodukter:

DAFA Hi-tack® tape
Se side 8.

DAFA Hi-tack® rør-  
og kabelmansjetter
Se side 10.

DAFA foliekleber
Se side 9.

En ny sterk folie med armeringsnett. Folien er  enkel å 
montere, og sikrer et godt sluttresultat.

Den nye generasjonen dampsperre!
DAFA ExFoil dampsperrefolie brukes som damp- og 
fuktsperre i bygningskonstruksjoner.  
 
Flerlagsoppbygning med armeringsnett gir en 
ekstremt slite- og rivefast dampsperrefolie. 
DAFA ExFoil har følgende fordeler: 

 • Er langt mer montasjevennlig enn en alminnelig  
PE-dampsperre

 • Med armeringsnettet er DAFA ExFoil langt sterkere 
enn en PE-dampsperre

 • Tåler høy belastning ved blåse isolering
 • Sikrer godt feste og har høy slite- og rivestyrke
 • Kan skjøtes/tapes uten fast underlag*

* Se monteringsanvisning for DAFA AirStop på dafa-build.com

DAFA ExFoil karmfolie
Se side 11.

DAFA ExFoil svillefolie
Se side 12.
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DAFA ExFoilTM

Armeringsnett.
DAFA ExFoil er laget  
av en trelagsfolie med  
armeringsnett.

DAFA ExFoil består av polyetylen (PE)-banevare, 
armeringsnett i midten og er belagt med 
fuktabsorberende fiberduk av polypropylen (PP). 
Materialet tåler direkte sollys i opptil tre måneder.
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https://youtu.be/SSX9j5nzNd0
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler 

43046095
43046080

51675612
51675604

620006596
620005987

620023654 
620014093

5705636284484
5705636266459

5705636404110
5705636341699

DAFA
dampsperretape

50 mm grønn
50 mm blå e

100 mm grønn
100 mm blå

12 rl. à 25 m  
12 rl. à 25 m

6 rl. à 25 m 
6 rl. à 25 m

 •  Grønn er velegnet til  
rørgjennomføringer og er fleksibel/
strekkbar

 •  Blå er velegnet til langs- og  
tverrgående skjøter i membran

 •  Svært godt feste
 • DAFA dampsperretape er registrert 

i databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

57791277 
50751986

620040501 
620026588

-
5705636422374

DAFA 
Hi-tack® tape
60 mm lime 
60 mm grå

10 rl. à 25 m  
10 rl. à 25 m

 • Lime er velegnet til  
rørgjennomføringer og er fleksibel/
strekkbar

 • Lime er SINTEF godkjent
 •  Grå er velegnet til langs- og  

tverrgående skjøter i membran
 • Svært godt feste
 • DAFA Hi-tack® tape er registrert i  

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

55215913

53679458

620022979

620026531

5705636447773

5705636422015

DAFA fibertape m. 
splitliner (50/50)

60 mm x 25 m

*100 mm x 25 m

10 ruller à 25 m

6 rl. à 25 m

 • Kan brukes til tetning av skjøter ved  
undertak, damp- og vindsperrer

 • Diffusjonsåpen
 • Unik vedheft på flere overflater som 

kryssfiner, sponplater og banevaner 
 • Det kan også sparkles og pusses over 

tapen, noe som gjør den spesielt 
velegnet ved vinduer, fasader og  
lignende.

 • Splitliner for rask og enkel montering
 • DAFA fibertape er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

 49410756 620015189 5705636349312

Dobbeltsidig
dampsperretape

30 mm 12 rl. à 25 m

 • Er velegnet til feste av dampsperre på 
stålkonstruksjoner

 •  Fullt feste ved overlegg
 •  Godkjent for skjøting av  

dampsperrefolie iht. DS/EN 13984

Dampsperretape brukes til innvendige skjøter i alle PP-/PE-membrantyper, kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall. DAFA dampsperretape er 
en kraftig klebende tape som kun bør brukes ved permanent påføring, fordi tapen ikke kan fjernes fra underlaget igjen.

DAFA dampsperretape

* Bestillingsvare. Leveringstid min. 6 uker. Min. bestilling 240 ruller.

Best resultat oppnår du dersom du stryker tapen mot underlaget med en foliesparkel.

DAFA foliesparkel

Illustrasjon NOBB 
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

- 620037016 5705636478968 DAFA foliesparkel 25 stk.
 • Sørger for at dampsperretapen  

sitter lenge
 • Oppnå bedre lufttetthet

Nyhet
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Brukes for å oppnå lufttett liming mellom dampsperre og bygningkonstruksjoner med sugende underlag, for eksempel på 
murpuss, betong eller ubehandlet tre.

DAFA foliekleber

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

43046220

44768254

620014510

620014511

5705636344560

5705636344577

DAFA foliekleber 
Tube 

310 ml

Pose
580 ml

20 stk.

20 stk.

 • Elastoplastisk klebemiddel basert 
på vannholdig dispersjon

 • Uten løsemidler
 • God vedheft
 • Utligner ujevnheter
 • Varig klebeevne
 • Langtidsholdbar
 • SINTEF godkjent
 • DAFA foliekleber er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold

per krt./rl. Fordeler

43661172 620015438 5705636351131 1,5 x 50 mm 8 rl. à 5 m

 • Kleber kraftig til de fleste  
byggematerialer

 • Uten løsemiddel
 • Tørker ikke ut
 • Beholder elastisiteten
 • Svært lang holdbarhet
 • Inneholder ikke skadelige stoffer
 • DAFA Multi Sealing er registrert 

i databasen for byggeprodukter 
som kan brukes i svanemerkede 
bygg

DAFA Multi SealingTM

Brukes for å oppnå lufttett liming mellom dampsperre og bygningkonstruksjoner med sugende underlag, for eksempel på 
murpuss, betong eller ubehandlet tre.

DAFA Xtreem foliekleber

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

- 620026593 5705636422404

DAFA Xtreem 
foliekleber 

Tube 
310 ml 20 stk.

• Montering ned til –10 ºC
 • Elastoplastisk klebemiddel basert 

på vannholdig dispersjon
 • Uten løsemidler
 • God vedheft og varig klebeevne
 • Utligner ujevnheter
 • Langtidsholdbar
 • Følger bygningens bevegelser
 • DAFA Xtreem foliekleber 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

Brukes som tetning mellom bunnsvill og mur/dekke.

DAFA sokkel- og svillefolie

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål/
varetekst

Innhold
per krt./rl. Fordeler

- 620015184 5705636349305

Sokkel- og sville-
folie

PE-folie
250 mm

1 rull à 50 m
 • 0,3 mm PE-folie
 • Folien har en høy bruddstyrke og 

er til dels rivefast

 * Sokkel- og svillefolie er bestillingsvare.  
    Leveres på bestilling. 
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Mål

rør/kabler
Innhold
per krt. Fordeler

50751994

50752013

620026737

620027032

5705636425436

5705636425429

DAFA Hi-tack® 
rørmansjetter

Type 260
260 × 260 mm

Type 345
345 × 345 mm

Runde rør fra  
Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra  
Ø80 til Ø200 mm
og firkantede rør  
100 x 150 mm og 

150 x 150 mm

25 stk.

25 stk. 

 • Anbefales til DAFA HiFoil, DiFoil 
og ExFoil

 • Patentert løsning
 •  Fleksibel EPDM-duk
 •  Rørmansjetter passer til 

dimensjoner fra Ø15 til Ø400 
mm.

 •  Med svært klebrig akryllim
 •  Enkel, rask og sikker montering
 •  Krever ingen spesialverktøy
 •  Forstansede markeringer
 • Hi-tack® universelle rør- og 

kabelmansjetter er registrert i 
databasen for byggeprodukter 
som kan brukes i svanemerkede 
bygg 

 •  OBS: Ved montering av 
firkantede rør, skal det forsegles 
med Hi-tack®-tape mellom rør og 
mansjett.

50752024 620026738 5705636425443

DAFA Hi-tack® 
kabelmansjett

Type 195 
195 × 195 mm

PL-takboks Ø80 mm
eller

Kabler 4 stk. Ø7 til 
Ø10 mm

2 stk. Ø7 til Ø22 mm

25 stk.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Mål

rør/kabler
Innhold
per krt. Fordeler

43045826

43045845

43045864

620010116

620007467

620012271

5705636310411

5705636288826

5705636329611

Rørmansjetter

Type 260 
260 × 260 mm 

Type 345
345 × 345 mm 

Type 520
520 × 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x 150 mm

150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 til Ø400 
mm

 

50 stk.

50 stk. 

25 stk.

 • Patentert løsning
 •  Fleksibel EPDM-duk
 •  Rørmansjetter passer til 

dimensjoner fra Ø15 mm 
til Ø400 mm

 •  Med svært klebrig akryllim
 •  Enkel, rask og sikker 

montering
 •  Krever ingen 

spesialverktøy
 •  Forstansede markeringer
 • SINTEF godkjent
 • DAFA universelle rør- 

og kabelmansjetter er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg 
 

 •  OBS: Ved montering av 
firkantede rør, skal det 
forsegles med DAFA 
grønn DSP-tape mellom 
rør og mansjett.

 •  OBS: Hvis dampsperren 
brytes, kan det bare 
brukes PE-boks med 
spesielle gummiplugger 
sammen med universell 
kabelmansjett 195.

43045815 620007468 5705636288833

Kabelmansjett 

Type 195 
195 × 195 mm

PL-takboks Ø80 mm
eller 

Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm
2 stk. Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

DAFA universell rørmansjett brukes som lufttetning ved gjennomføring av både runde og firkantede rør. DAFA universell kabelmansjett brukes 
som lufttetning ved gjennomføring av kabler og takuttak. De patenterte løsningene gir optimal sikkerhet når du skal tette dampsperren.

DAFA Hi-tack® universelle rør- og kabelmansjetter brukes som lufttetning ved gjennomføring både med runde og firkantede rør, og som 
lufttetning ved gjennomføring av kabler og takuttak. 

DAFA universell rør- og kabelmansjett

DAFA Hi-tack® universell rør- og kabelmansjett

Patentert

Patentert

Patentert

Patentert



DAFA Norge AS • dafa-build.com • +47 48 20 99 00 • DAFA produktkatalog • 08/2021   |   11

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Mål

rør/kabler
Innhold
per krt. Fordeler

43045826

43045845

43045864

620010116

620007467

620012271

5705636310411

5705636288826

5705636329611

Rørmansjetter

Type 260 
260 × 260 mm 

Type 345
345 × 345 mm 

Type 520
520 × 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x 150 mm

150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 til Ø400 
mm

 

50 stk.

50 stk. 

25 stk.

 • Patentert løsning
 •  Fleksibel EPDM-duk
 •  Rørmansjetter passer til 

dimensjoner fra Ø15 mm 
til Ø400 mm

 •  Med svært klebrig akryllim
 •  Enkel, rask og sikker 

montering
 •  Krever ingen 

spesialverktøy
 •  Forstansede markeringer
 • SINTEF godkjent
 • DAFA universelle rør- 

og kabelmansjetter er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg 
 

 •  OBS: Ved montering av 
firkantede rør, skal det 
forsegles med DAFA 
grønn DSP-tape mellom 
rør og mansjett.

 •  OBS: Hvis dampsperren 
brytes, kan det bare 
brukes PE-boks med 
spesielle gummiplugger 
sammen med universell 
kabelmansjett 195.

43045815 620007468 5705636288833

Kabelmansjett 

Type 195 
195 × 195 mm

PL-takboks Ø80 mm
eller 

Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm
2 stk. Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

Illustrasjon NOBB 
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
(bredde)

Innhold
per krt./rl. Fordeler

DAFA PE karmfolie brukes til innvendig tetning ved montering av vinduer og dører. PE-folien gir en damptett løsning i konstruksjonen.

DAFA PE karmfolie

50328403
43046038
43046061

620016196
620014198
620014507

5705636358208
5705636342382
5705636344546

Blå rull
200 mm
300 mm
400 mm

1 rull à 50 m
1 rull à 50 m
1 rull à 50 m

 •  0,2 mm PE-folie
 •  Høy bruddstyrke og til dels 

rivefast
 •  Montert med butyl og tape
 •  Enkel, rask og sikker montering
 •  Kleber til de fleste 

byggematerialer
 • DAFA PE lysningsfolie (grønne 

ruller) er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

51293132
50328418

620020906
620014508

5705636387307
5705636344553

Grønn rull
250 mm
410 mm 

1 rl. à 50 m 
1 rl. à 50 m

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold

per krt./rl. Fordeler

50328422
50328596
50328812

620009838
620009839
620009840

5705636308661
5705636308676
5705636308685

130–160 mm
180–210 mm
220–250 mm

3 ruller à 50 m
2 ruller à 50 m
1 rull à 50 m

 • Intelligent foliemembran
 • Kan klebes på begge sider
 • Fleksibel bredde på grunn 

av brett
 • Bidrar til å forhindre dannelse 

av muggsopp
 • Holder fuktighet ute av 

konstruksjonen
 • DAFA Duo Foil er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

DAFA Duo Foil karmfolie gjør det enkelt å oppnå korrekt fuging for å beskytte isolasjonen. Det sikrer nødvendig ventilasjon av konstruksjonen 
og bidrar til å forhindre dannelse av råte og sopp.

DAFA Duo Foil karmfolie

-
-
-

620036874
620036875
620036584

5705636473277
5705636473284
5705636471518

Butyl/Tape
200 mm
300 mm
400 mm

1 rull à 50 m
1 rull à 50 m
1 rull à 50 m

 •  Laget av ExFoil-folie med 
armeringsnett

• Godt feste og har høy slite- og 
rivestyrke

 •  Forhåndsmontert med butyl og 
tape

 •  Enkel, rask og sikker montering
 •  Kleber til de fleste 

byggematerialer
-
-

620036876
620036582

5705636473260
5705636471488

Tape/Tape
250 mm
410 mm

1 rl. à 50 m 
1 rl. à 50 m

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
(bredde)

Innhold
per krt./rl. Fordeler

DAFA ExFoil karmfolie brukes til innvendig tetning ved montering av vinduer og dører. PE-folien gir en damptett løsning i konstruksjonen.

DAFA ExFoil karmfolie

Nyhet

Nyhet
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål/
varetekst

Innhold
per krt./rl. Fordeler

-
-

620037331
620037332

5705636475455
5705636475462

ExFoil svillefolie
500 mm

1050 mm
4 rull à 50 m
4 rull à 50 m

• DAFA ExFoil svillefolie er langt 
mer byggbar enn en alminnelig 
PE-folie

• Med armeringsnettet er DAFA 
ExFoil svillefolie langt sterkere enn 
en PE-folie

• Større sikkerhet under montering
• Godt feste og har høy slite- og 

rivestyrke
 • Er belagt med fibre, butyl til 

tetning samt dobbel tape

DAFA hjørne brukes til tetning i utsatte områder i dampsperren. DAFA hjørne er spesialdesignet for innvendige og utvendige hjørner, og sikrer 
fullstendig lufttetthet.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/mål
Innhold
per krt. Fordeler

43045936 620013402 5705636337036
Utvendig hjørne

150 × 150 mm 50 stk. 

 • 0,2 mm PE-folie 
 • Sammenleggbar, noe som 

gir store plassbesparelser og 
enklere håndtering

 • Rask og enkel montering
 • Fleksibel
 • Unik design
 • Med utstanset bøyelinje
 • SINTEF godkjent
 y DAFA hjørner er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 

brukes i svanemerkede bygg43045898 620013403 5705636337029
Innvendig hjørne

 150 × 150 mm 50 stk.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per krt. Fordeler

43045883 620011476 5705636326320 45 mm ×  
190 mm / 245 mm

40 stk.

 • 2K-støpt mansjett med 
fleksibel tetningsleppe

 • Avkortes ved behov
 • Mansjetten har dobbelt lim 

på begge sider.
 • SINTEF godkjent

Sperrefotsmansjett brukes i hus med halvannet plan ved hanebjelker og lignende bjelkekonstruksjoner for å sikre optimal tetning ved 
dampsperre.

Patent

Pending

DAFA-hjørner

DAFA sperrefotsmansjett

Brukes som tetning mellom toppsville og eksisterende bygningsdel. Kan også brukes som «tilpasningsfolie» ved montering av DAFA ExFoil 
dampsperre.

DAFA ExFoil svillefolie

Nyhet



Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein og lignende. 

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

53667282 620033110  5705636456522

 
DAFA universell 

primer
500 ml. 12 stk.

 • Vendbar sprayfunksjon, enkel påføring  
 • Forsterker vedheft
 • Hurtigtørkende
 • Transparent
 y DAFA universell primer er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA universell primer

Slik velger du riktig dampsperretape

Grøn/Lime dampsperretape – til 
fleksible oppgaver
 De grønne og limefargede dampsperretapene er 
spesialtape som brukes til forsegling ved ventiler, rør- og 
kabelgjennomføringer, luftkanaler og 
hjørner. De kleber på tre og metall. 
Tapen er svært fleksibel og elastisk, 
slik at bygningselementene kan 
bevege seg. 

Blå/Grå dampsperretape – til langs- og 
tverrgående skjøter

De blå og grå dampsperretapene brukes til langs- og 
tverrgående sammenføyninger av dampsperrefolier. 
De kleber til materialer som PP/PE-
membraner, kryssfiner, høvlet tre, 
sponplater og metall. Tapens kraftige 
lim blir bare sterkere over tid.

Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein og lignende. 

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

56646732 620037504  5705636476483

 
DAFA vannbasert 

primer
1000 ml. 6 flasker

 y Vannbasert, uten  
løsemidler 

 y Forsterker vedheft
 y Skifter farge ved oppherding
 y Kan fjernes ved bruk av vann før 

herding
 y God vannbestandighet etter  

herding
 y GEV-EMICODE® EC1 PLUS 
 y DAFA vannbasert primer er registrert 

i databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg 

DAFA vannbasert primer

Nyhet
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Illustrasjon NOBB 
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Innhold  
per ps.

Innhold
per krt. Fordeler

56646758* 620027540 5705636429090 580 ml. 20 ps.

 • Kan brukes sammen med DAFA 
HiFoilTM Fuktadaptiv dampsperre 

 • Kan pensles på emnet
 • Hurtig herding
 • Permanent elastisk
 • Svært enkel å håndtere
 • Kan brukes på lett fuktige 

underlag
 • Enkel forsegling av komplekse, 

små skjøter
 • Uten løsemidler
 • Isocyanat- og silikonfri

- 620027282 5705636429069
3 mm x 30 mm  

x 1220 mm
150 stk.

 • Kan brukes sammen med DAFA 
HiFoilTM Fuktadaptiv dampsperre 

 • Tilpasses enkelt ved å skjære i 
listen og deretter knekke den

 • Kan festes med stifter

- 620027541 5705636429083 1000 x 1000 x 25 mm 32 stk.

 • Kan brukes sammen med DAFA 
HiFoilTM Fuktadaptiv dampsperre

 • Enkle å skjære til
 • Beskytter dampsperren
 • Svært enkle å håndtere
 • Reduserer støv

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per pall Fordeler

DAFA IsoBatt brukes som skillelag mellom eksisterende konstruksjon og dampsperren, for eksempel ved rehabilitering.

DAFA IsobattTM

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per krt. Fordeler

DAFA klemlister er spesialdesignet for bruk i forbindelse med montering ved oppussing og etterisolering av takkonstruksjoner.

DAFA klemlist

DAFA Hi-tack tetningsmasse

DAFA Hi-tack tetningsmasse brukes til tetning rundt kompliserte emner eller bygningsdeler der det ikke er mulig å bruke tape eller fugemasse. 

*Bestillingsvare. Min. bestilling 120 ps. Leveringstid ca. 25 virkedager



DAFA AirStop-seminar – hos deg!

Abonner nå!
Gå inn på dafa-group.com/dk/seminar 
og meld deg på, eller 
kontakt din konsulent for 
å finne ut hvordan du og 
dine medarbeidere eller 
kunder blir enda flinkere 
til å tette tak og fasade.

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre 
tetningssystemet til dampsperren. En produktserie 
som støtter bærekraftige bygg og anlegg samt 
reduserer energiforbruket til beste for miljøet. 

DAFA stiller gjerne sin kunnskap til rådighet for 
gjennomføring av opplæring, kurs eller seminarer 
om DAFA AirStop System. Dette er målrettet 
opplæring som gir deg konkret kunnskap og 
ferdigheter innen prosjektering og utførelse med 
produktene fra DAFA AirStop System.

Byggteninsk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017.

Et DAFA seminar gir deg den kunnskapen du trenger for å 
oppfylle de til en hver tid gjellende forskrifter. Prøv et av våre 
gratis DAFA AirStop-seminarer.

(Min. 5 personer pr. seminar).

!Gratis
seminar
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DAFA AirVent System®

DAFA AirVent System®

100 % gjennomført program til ventilerte 
konstruksjoner med diffusjonsåpne undertaks- og 
vindsperreløsninger.

DAFA AirVent System er gjennomtenkte løsninger 
som er basert på gjennomtestede produkter til 
tetning av byggets klimaskjerminger – både på 
tak og fasade. Produkter som virker, og produkter 
som gjør det enkelt og greit.
 
DAFA funksjons- og produktgaranti
DAFA AirVent System er en velprøvd 
systemløsning. Derfor tilbyr vi en usedvanlig 
attraktiv funksjons- og produktgaranti på 
henholdsvis 15 eller 30 år.

– tett bak tak og fasade

DAFA AirVent System®
DAFA undertak og vindsperre  18

DAFA UV tape  19

DAFA fibertape med split-liner  19

DAFA butyltape 19

DAFA klemlistbånd 20

Norton selvklebende PVC-list  20

DAFA universell utendørslim  20

DAFA universal primer 20

DAFA UV kabelmansjett  21

DAFA UV rørmansjett 21

DAFA undertaksventil  21

DAFA undertaksstrammere 24

DAFAs funksjons- 
og produktgaranti 
gir bedre sikkerhet
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dafa-build.com/en/airvent  
 
Last ned informasjon hvor som helst.  
Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. 
Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, 
slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

Nytt 

nettsted 

på nett

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/en/airvent
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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Sterkt sortiment 
DAFA AirVent System består av sterke folier og tilbehørsprodukter som gjør det enkelt 
å tette både tak og fasade. 
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DAFA RooFoil  
150TM 

– DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 150 er en sterk  
og diffusjonsåpen duk som kan  
brukes til undertak med en helling 
på over 15 grader i ventilerte og 
uventilerte takkonstruksjoner, 
og som vindsperre i lette 
ytterveggkonstruksjoner. 

DAFA RooFoil  
200TM  
– DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 200 er en sterk  
og diffusjonsåpen duk som kan  
brukes til undertak med en helling 
på over 15 grader i ventilerte og 
uventilerte takkonstruksjoner, 
og som vindsperre i lette 
ytterveggkonstruksjoner. 

DAFA RooFoil  
230 MHTM 

– DUKO klasse MH (H)

DAFA RooFoil 230 MH er en 
sterk, diffusjonsåpen duk med 
høy rivestyrke. Den kan brukes til 
undertak med en helling på over 
15 grader i ventilerte og uventilerte 
takkonstruksjoner, og som vindsperre 
i lette ytterveggkonstruksjoner. 

DAFA RooFoil  
230 MH PlusTM 

– DUKO klasse MH (H)

Som DAFA RooFoil 230 MH er 230 
MH Plus en sterk, diffusjonsåpen duk 
med høy rivestyrke. DAFA RooFoil 
230 MH Plus er utstyrt med integrerte 
selvklebende kanter på begge sider 
ved overlapping.

Bruksområde
  Klasse ML Klasse MH  Klasse H-normal

Tekking Falset takstein – over 35°   
min. 70 mm overlapping

Diagonal-, plate-  
eller naturskifer – lagt i kitt

Metallplater– takstein, plater

Vingeteglstein – over 35° og min. 70 mm overlapping

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

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

 Plate- eller naturskifer 

Vingeteglstein – under 70 mm overlapping

Vingeteglstein – under 35° og min. 70 mm overlapping

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

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
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

52402276 620029957 5705636443584

DAFA WindFoil 
130™

3,05 m x 25 m 45 rl. / 3431 m2

 • En sterk trelags diffusjonsåpen duk
 • DAFA WindFoil 130 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i Svanemerkede bygg

 • CE-merket
 • Med en bredde på 3,05 meter 

kan vindsperren nå monteres i full 
vegghøyde uten at man mister 
overlappingen.

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50210652 620020403 5705636384160

DAFA WindFoil 
95™

1,5 m x 50 m 60 rl. / 4500 m2

 • En sterk firelags diffusjonsåpen duk
 • Brukes som vindsperre i en ventilert, 

lett ytterveggskledning
 • CE-merket
 • DAFA WindFoil 95 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i Svanemerkede bygg

 • OBS: Min. bestilling er 10 rl.

50210663 620023662 5705636404172
DAFA UV Facade

1,5 m x 50 m 30 rl. / 2250 m2

 • En sterk og permanent UV-bestandig 
diffusjonsåpen duk

 • Brukes til åpne fasadekonstruksjoner
 • CE-merket
 • DAFA UV Facade er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i Svanemerkede bygg

 • OBS: Min. bestilling er 10 rl.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN 
nummer

Varetekst/
bredde/lengde

Antall rl. per pl. /
Antall m2 per pl. Fordeler

53286425 620031982 5705636451855

DAFA RooFoil 
230 MH Plus™ 

1,5 m x 50 m

 

24 rl. / 1800 m2

 • Med integrerte, selvklebende kanter 
på for- og baksiden ved overlapp.

 • CE-merket
 • DAFA RooFoil 230 MH Plus er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50752062

50830712

620026568

620026567

5705636422220

5705636422213

DAFA RooFoil 
230 MH™ 

1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

 
24 rl. / 1800 m2

20 rl. / 1100 m2

 • Undertak til både ventilerte og 
uventilerte takkonstruksjoner

 • Sterk og solid duk der tåler hard 
belastning

 • CE-merket
 • DAFA RooFoil 230 MH Plus er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50183681

50183696

620023105

620023115

5705636400624

5705636400587

DAFA 
RooFoil 200™ 
1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

36 rl. / 2700 m2

36 rl. / 1980 m2

 • Kan brukes til både undertak og 
vindsperre

 • CE-merket
 • DAFA RooFoil 200 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50209040

50210644

620023104 

620023114

5705636400556

5705636400570

DAFA 
RooFoil 150™
1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

50 rl. / 3750 m2

50 rl. / 2750 m2

 • Kan brukes til både undertak og 
vindsperre

 • CE-merket 
 • DAFA RooFoil 150 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

Et utvalg av sterke diffusjonsåpne folier til undertak og vindsperre. Foliene oppfyller byggereglenes krav til tetthet, og de kan brukes i både 
nybygg og ved renoveringsarbeid.

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

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

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

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

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

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

3,05 m

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

Et utvalg av sterke, diffusjonsåpne vindsperrer. Foliene oppfyller byggereglenes krav til tetthet, og de kan brukes i både nybygg og ved 
renoveringsarbeid.

DAFA vindsperre

DAFA undertak 
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

44768144 
51675593

52596282
53679443 

620016905 
620025138

620026334
620026300

5705636360164 
5705636413778 

5705636425115
5705636420523

DAFA UV tape
Svart MED logo     

60 mm
100 mm 

DAFA UV tape
Svart UTEN logo     

60 mm
100 mm*

10 ruller à 25 m
  6 rl. à 25 m

10 rl. à 25 m 
  6 rl. à 25 m 

 • Godkjent for utendørs bruk
 • Fleksibel/strekkbar
 • Godt feste
 • SINTEF godkjent
 • DAFA UV tape er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

DAFA UV tape

 
* Bestillingsvare. Leveringstid: min. 4 uker. Min. bestilling 270 ruller 

DAFA fibertape med split-liner

Med et unikt lim som kleber aggressivt og beholder klebeevnen både ved lavere og høyere temperaturer, sammenlignet med vanlig tape. 
Man kan også sparkle og pusse over tapen, noe som gjør den spesielt velegnet ved vinduer, fasader og lignende.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

55215913

53679458

620022979

620026531

5705636447773

5705636422015

DAFA fibertape med 
split-liner (50/50)

60 mm x 25 m

**100 mm x 25 m

10 ruller à 25 m

6 rl. à 25 m

 • Kan brukes til tetning av skjøter ved 
undertak, damp- og vindsperrer

 • Unik vedheft på flere overflater 
som kryssfiner, sponplater og 
banevaner 

 • Det kan også sparkles og pusses 
over tapen, noe som gjør den 
spesielt velegnet ved vinduer, 
fasader og lignende.

 • Splitliner for rask og enkel 
montering 

 • DAFA fibertape er registrert i 
databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Lengde
Innhold
per krt. Fordeler

50219706
43661164

233100210
233100225

5705636096070
5705636096087

DAFA butyltape 
2 × 10 mm
2 × 25 mm

22,5 m
22,5 m

495 m
315 m 

 • Farge: Svart
 • Værbestandig
 • God klebeevne
 • Klebeflater skal være tørre og 

støvfrie
 • DAFA butyltape er registrert i 

databasen for byggeprodukter 
som kan brukes i svanemerkede 
bygg

 • OBS! Ved bruk om vinteren 
oppbevares tapen i 
romtemperatur til den skal 
monteres

Brukes til å feste undertak (folier), der dette avsluttes på metalldryppkant ved takfot.

DAFA butyltape

DAFA UV tape er en del av DAFA AirVent System. Den passer perfekt til taping av DAFAs undertakfolier, vindsperre og vindplatert

** Bestillingsvare. Leveringstid min. 6 uker. Min. bestilling 240 ruller.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

52402276 620029957 5705636443584

DAFA WindFoil 
130™

3,05 m x 25 m 45 rl. / 3431 m2

 • En sterk trelags diffusjonsåpen duk
 • DAFA WindFoil 130 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i Svanemerkede bygg

 • CE-merket
 • Med en bredde på 3,05 meter 

kan vindsperren nå monteres i full 
vegghøyde uten at man mister 
overlappingen.

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50210652 620020403 5705636384160

DAFA WindFoil 
95™

1,5 m x 50 m 60 rl. / 4500 m2

 • En sterk firelags diffusjonsåpen duk
 • Brukes som vindsperre i en ventilert, 

lett ytterveggskledning
 • CE-merket
 • DAFA WindFoil 95 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i Svanemerkede bygg

 • OBS: Min. bestilling er 10 rl.

50210663 620023662 5705636404172
DAFA UV Facade

1,5 m x 50 m 30 rl. / 2250 m2

 • En sterk og permanent UV-bestandig 
diffusjonsåpen duk

 • Brukes til åpne fasadekonstruksjoner
 • CE-merket
 • DAFA UV Facade er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i Svanemerkede bygg

 • OBS: Min. bestilling er 10 rl.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN 
nummer

Varetekst/
bredde/lengde

Antall rl. per pl. /
Antall m2 per pl. Fordeler

53286425 620031982 5705636451855

DAFA RooFoil 
230 MH Plus™ 

1,5 m x 50 m

 

24 rl. / 1800 m2

 • Med integrerte, selvklebende kanter 
på for- og baksiden ved overlapp.

 • CE-merket
 • DAFA RooFoil 230 MH Plus er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50752062

50830712

620026568

620026567

5705636422220

5705636422213

DAFA RooFoil 
230 MH™ 

1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

 
24 rl. / 1800 m2

20 rl. / 1100 m2

 • Undertak til både ventilerte og 
uventilerte takkonstruksjoner

 • Sterk og solid duk der tåler hard 
belastning

 • CE-merket
 • DAFA RooFoil 230 MH Plus er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50183681

50183696

620023105

620023115

5705636400624

5705636400587

DAFA 
RooFoil 200™ 
1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

36 rl. / 2700 m2

36 rl. / 1980 m2

 • Kan brukes til både undertak og 
vindsperre

 • CE-merket
 • DAFA RooFoil 200 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.

50209040

50210644

620023104 

620023114

5705636400556

5705636400570

DAFA 
RooFoil 150™
1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

50 rl. / 3750 m2

50 rl. / 2750 m2

 • Kan brukes til både undertak og 
vindsperre

 • CE-merket 
 • DAFA RooFoil 150 er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

 • MERK: Min. bestilling er 10 rl.



20   | 08/2021 • DAFA produktkatalog • +47 48 20 99 00 • dafa-build.com • DAFA Norge AS

DAFA sløyfebånd brukes som forsegling mellom klemlist og undertak

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Lengde
Innhold
per krt. Fordeler

-
-
 

-
42417552

232300031
232301031

232302031
232303031

5705636127668
5705636121970

 

5705636124025
5705636127712

TYPE 2520  
svart

3,0 × 9 mm
4,5 × 9 mm 

  6,0 × 9 mm
10,0 × 9 mm

30 m
20 m

 

15 m
10 m

1140 m
800 m

 
570 m
380 m

 • Farge: Svart eller grå (kan 
spesialbestilles i lysegrå)

 • Svært myk og fleksibel
 • Selvklebende på én side
 • Optimal tetningsevne oppnås 

ved 30 % komprimering
 • Kleber på stort sett alle 

overflater 
 • Vi har også mykere og fastere 

kvaliteter på lager
 • OBS! Listen må ikke strekkes ved 

montering

Type 2520-listen brukes som tetning  
mellom takplater og hindrer dermed vann, fokksnø og smuss i å trenge inn.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Lengde
Innhold
per krt. Fordeler

50219744 620025389 5705636415857

DAFA  
sløyfebånd
0,8 x 40 mm 20 m  10 rl. à 20 m

 • Høy temperaturbestandighet
 • Fremragende varmestabilitet
 • God formstabilitet
 • Uten løsemidler
 • Selvvulkaniserende
 • Ikke behov for spesialverktøy

Norton selvklebende PVC-list 

DAFA sløyfebånd

DAFA universell utendørslim

En permanent elastisk fugemasse til festing og liming av DAFA AirVent System-folier og membraner, som for eksempel DAFA murfolie.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mengde
Innhold
per krt. Fordeler

56646724 620026751 5705636423418

DAFA
universal 

utendørs lim
Pose 600 ml 12 stk.

 • Er fremstilt av en permanent 
elastisk spesialblanding av 
lim og gummi

 • Kan påføres direkte på 
undertaket eller vindsperren

 • Fester folier på så vel porøst 
som glatt underlag

 • DAFA uni. utendørslim er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

Nyhet

DAFA universell utendørslim til vedheft av 
EPDM-membraner.

DAFA universell utendørslim kan påføres 
direkte på undertak eller vindsperre. Fester 
folier så vel på porøst som glatt underlag.
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DAFA undertaksventil

DAFA undertaksventil brukes til å sikre ventilasjon gjennom undertaksduker og kan brukes til alle diffusjonsåpne og tette undertakduker samt 
faste undertak.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold  
per ps.

Innhold
per krt. Fordeler

53566380

53566395

620032802

620032803

5705636455297

5705636455303

DAFA 
undertaksventil
Fra innsiden – ut

Fra utsiden – inn

10 stk.

10 stk.

60 stk.

60 stk.

 • Lufter effektivt loftet for 
å forebygge fuktighet 
og råte

 • Monteres enkelt og raskt 
fra utsiden og inn eller 
fra innsiden og ut ved 
hjelp a «Snap-Lock»

 • Blir helt tett når man 
trekker hardt i «stripen»

 • Monteres i alle materialer
 • Variabel dimensjon 

0,2–25 mm
 • Kan monteres av én 

person
 • 56 cm² ventilasjonsareal
 • 960 stk. per pall

Ventil montert fra innsiden og ut

Ventil montert fra utsiden og inn

DAFA UV kabelmansjett er en patentert lufttett løsning til gjennomføring av strømbokser eller kabler gjennom undertak og vindsperre.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mål rør/kabler
Innhold
per krt. Fordeler

50210678 620018445 5705636370507

DAFA
UV 

kabelmansjett
Type 195     

195 × 195 mm

Til
PL-takboks Ø80 mm

eller kabler
4 stk. Ø7 til Ø10 mm
2 stk. Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

 • Patentert løsning
 • Tetning rundt 

elbokser og 
kabelgjennomføringer 
gjennom undertaket 
eller vindsperren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • DAFA UV 
kabelmansjetter er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg

DAFA UV kabelmansjett

DAFA UV rørmansjett er en patentert lufttett løsning til gjennomføring av strømbokser eller kabler gjennom undertak og vindsperre.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mål  
rør/kabler

Innhold
per krt. Fordeler

45204755

50210682

46151416

620019349

620018444

620020949

5705636387352

5705636370514

5705636387574

DAFA
UV rørmansjett

Type 260
260 x 260 mm    

Type 345
345 × 345 mm

Type 520 
520 x 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x 150 mm 

samt 150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm

50 stk.

50 stk.

25 stk.

 • Patentert løsning
 • Tetning rundt 

rørgjennomføringer 
gjennom undertaket eller 
vindsperren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • DAFA UV rørmansjetter er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg

DAFA UV rørmansjett

Patentert

Patentert
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DAFA AirVent System®

DAFA AirVent System er gjennomtenkte løsninger som er basert på 

gjennomtestede produkter til tetning av byggets klimaskjerminger – både på 

tak og fasade.

Sterkt program …
Foliene i DAFA AirVent System oppfyller 
byggereglenes krav til tetthet, og 
de kan brukes i både nybygg og ved 
renoveringsarbeid. Det omfattende 
tilbehørsprogrammet for trygg og tett 
montering gjør systemet komplett.

 • Folier til tak og fasade

 •  Tape og lim til skjøtene

 •  Produkter til kanter og hjørner

 • Produkter til gjennomføringer

100 % gjennomført program for ventilerte
eller ikke-ventilerte undertak- og vindsperreløsninger

OK!

OK!

OK!

DAFAs funksjons- 
og produktgaranti 
gir bedre sikkerhet
  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 folie som avgjør om garantien dekker i 15 eller 30 år. Alle 
tilbehørsproduktene følger derfor den valgte foliens garantiperiode.  
 
Funksjons- og produktgarantien sikrer at produktene lever opp til de standarder 
og normer som de er godkjent etter.  
 
Garantien er ensbetydende med at DAFA påtar seg alle omkostninger ved 
levering, uttak og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.  
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DAFA AirVent undertaksfolier er testet 
av danske Teknologisk Institut og 
klassifisert av DUKO, som er en frivillig 
ordning for klassifisering av undertak i 
forhold til bruken.  
 
Se www.duko.dk for mer informasjon.

Komplett DAFA AirVent System®
For å oppnå garantien må det bare brukes produkter fra DAFA 
AirVent System i utvendig tetning. Det betyr folier til tak og 
fasade med systemtilbehør i form av blant annet UV-tape, 
undertakslim, UV-rørmansjett, UV-kabelmansjett og butyltape.

Korrekt prosjektering
Det er en forutsetning at prosjekteringen av et byggeprosjekt 
lever opp til de gjeldende regler blant annet i henhold 
til gjeldende reglement. Det gjelder for både oppgaver 
vedrørende nybygg og ved renovering.

Korrekt utførelse
Produktene fra DAFA AirVent System skal naturligvis monteres 
på riktig måte, i samsvar med monteringsanvisninger fra DAFA 
eller Bygningsreglementets krav.

Dokumentasjon
Man må kunne dokumentere hvilke produkter som har blitt 
kjøpt inn og brukt til et gitt prosjekt. Dokumentasjonen er 
derfor de fakturaene eller følgesedlene som er knyttet til 
innkjøp av produkter fra DAFA AirVent System.

Slik oppfyller du kravene til DAFAs 
funksjons-og produktgaranti

– med tydelige 
fordeler
DAFA AirVent System har en rekke 
fordeler som gjør det enklere og ikke 
minst tryggere å arbeide med undertak 
eller vindsperrer. Flere folier har for 
eksempel anbefalt overlapping merket 
på lengdene.
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DAFA AirVent-seminar – hos deg!

Abonner nå!
Gå inn på dafa-group.com/dk/seminar 
og meld deg på, eller 
kontakt din konsulent for 
å finne ut hvordan du og 
dine medarbeidere eller 
kunder blir enda flinkere 
til å tette tak og fasade.

DAFA AirVent System er ett av markedets mest 
effektive og komplette systemer for tetning og 
ventilering av fasade- og takkonstruksjoner. 

. 

DAFA stiller gjerne sin kunnskap til rådighet for 
gjennomføring av opplæring, kurs eller seminarer 
om DAFA AirVent System. Dette er målrettet 
opplæring som gir deg konkret kunnskap og 
ferdigheter innen prosjektering og utførelse med 
produktene fra DAFA AirVent System.

Byggteninsk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017.

Et DAFA seminar gir deg den kunnskapen du trenger for å 
oppfylle de til en hver tid gjellende forskrifter. Prøv et av våre 
gratis DAFA AirVent-seminarer.

(Min. 5 personer pr. seminar).

!Gratis
seminar



24   | 08/2021 • DAFA produktkatalog • +47 48 20 99 00 • dafa-build.com • DAFA Norge AS

DAFA undertaksstrammere, «Blå Elefanter»

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Lengde
Innhold
per krt. Fordeler

43046265 250000025 5705636214276 
Type 72

72 mm x 50 mm
Til 25 mm klemlist

 50 mm 100 stk.
 • Svart cellegummi med 

lukkede celler
 • Fleksibelt, ozonbestandig 

og ikke-vannabsorberende 
skum

 • Leveres med tilhørende 
kabelstrammere

 • Monteres på undersiden av 
taklekten

 • DAFA undertaksstrammere 
er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

43046273 250000032 5705636214283

 
Type 95

95 mm x 50 mm
Til 32 mm klemlist

 50 mm 100 stk.

DAFA undertaksstrammere brukes til oppstramming av alle fleksible undertak for å forhindre at de blafrer når det blåser.

DAFA undertaksstrammere brukes til oppstramming av alle fleksible undertak for å forhindre at de blafrer når det blåser.

DAFA undertaksstrammere

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Lengde
Innhold
per krt. Fordeler

50219752 620024479 5705636409542
DAFA  

undertaksstrammer 95–106 mm 104 stk.

 • Fleksibelt, UV-bestandig og 
ikke-vannabsorberende blått 
PE-skum

 • Rask og enkel montering
 • Monteres på undersiden av 

taklekten
 • To størrelser i ett
 • Leveres i praktisk pose med 

52 stk. i hver
 • DAFA undertaksstrammere 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

Du sparer 30 minutter på 
monteringstiden
DAFA undertaksstrammere monteres enkelt og raskt.  
Det dokumenteres med følgende eksempel:

Prøvehus med 45° takvinkel og 15 taksperrer med montering på annenhver sperre:

Undertaksstrammer med strips:  43 min.  
DAFA undertaksstrammer: 13 min.
--------------------------------------------------------------------
Besparelse  30 min.

Med toppstykke

To størrelser i ett

Uten toppstykke

106 
mm

95
mm

65 mm

95
 m

m

50 mm

72
 m

m

50 mm
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 •  Sterk og solid duk som tåler hard belastning

 • Integrerte selvklebende kanter ved overlapping

 •  Klassifisert for bruk i bygg med spesielle krav

DAFA RooFoilTM  230 MH Plus
DAFA AirVent Systems sterkeste familiemedlem. DAFA RooFoil 230 MH Plus er en diffusjonsåpen 
duk med integrerte selvklebende kanter på for- og bakside ved overlapping.

RooFoil 230 MH Plus er utstyrt med integrerte selvklebende kanter på for- og bakside ved overlapping.

DAFA AirVent System er spesialutviklet 
for tetning av konstruksjoner i tak og 
fasade, og leveres med en garanti 
som dekker opptil 30 år. DAFA AirVent 
System undertaksfolier er testet 
av danske Teknologisk Institut og 
klassifisert av DUKO, som er en frivillig 
ordning for klassifisering av undertak i 
forhold til bruken.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om nye RooFoil 
230 MH Plus og kan laste ned produktark på 
dafa-build.com.

Duken gjenkjennes på sin markante røde 
farge, og det nye familiemedlemmet 
utvider og supplerer sortimentet i DAFA 
AirVent System. RooFoil 230 MH Plus er 
klassifisert som MH = middels høy, og  
H = normal (hvis montert på fast 
underlag). 

Det gjør at den nye, kraftige og holdbare 
duken kan brukes i byggeprosjekter 
med kompliserte takkonstruksjoner med 
kvister og skott, eller til oppgaver med 
ekstra stor vindpåvirkning. 

Duken kan også brukes i bygg med lav 
takvinkel. 
Duken er laget av PP-vev og folie med 
høy rivestyrke. Det betyr at den tåler 
stor belastning, også i forbindelse med 
bygging.

DAFA RooFoil 230 MH  

PlusTM
DAFA RooFoil 230 MH Plus inngår i DAFA AirVent System, og er en sterk, diffusjonsåpen 

duk som brukes som undertak. Duken har integrerte, selvklebende kanter på for- og 

baksiden ved overlapp.

DAFA AirVent System®

BruksområdeSom undertak brukes DAFA Roofoil 230 MH 

som selvbærende banevare i både ventilerte og 

ikke-ventilerte takkonstruksjoner med en helling 

større enn 15°. De integrerte, selvklebende kan-

tene ved overlapp sikrer rask montasje.
MaterialetDAFA RooFoil 230 MH Plus er en 3-lags duk 

fremstilt med en kombinasjon av PP-vev og folie 

med høy strekkfasthet. Duken er diffusjonsåpen 

med en Sd-verdi på ca. 0,02 m. Sd-verdien må 

ganges med en faktor på ca. 5,7 for å få z-verdi-

en. 

DAFA RooFoil 230 MH Plus har en rød overflate 

med stiplede linjer på begge sider for markering 

av overlapp. De integrerte, selvklebende kante-

ne ved overlapp på både for- og bakside med 

høy tack-verdi, sikrer permanent vedheft.

Transport, levering og lagring 

DAFA RooFoil 230 MH Plus er emballert i PE-folie 

og oppbevares liggende på europall, tørt og 

beskyttet mot vær og direkte sollys.Kvalitetssikring DAFA RooFoil 230 MH Plus er CE-merket iht. 

EU-standard EN 13859-1.

Tekniske spesifikasjoner

Navn

Metode
Enhet 

Resultat

Rullelengde

EN 1848-2
m

>50

Valsebredde

EN 1848-2
m

1,5 +1,0 /0,4%

Vekt

EN 1849-2
g/m2

240

Brannklassifisering
EN 13501-1

Klasse 
E

Rivestyrke langs/tvers
EN 12310-1

N

340 / 300  ± 15N

Bruddforlengelse langs/

tvervs

EN 12311-1
%

55 / 70 ± 15%

Slitestyrke langs/tvers
EN 12311-1 

N / 50 mm 680 / 600 ± 20N/50 mm

S
d værdi

EN 1931 DIN EN 
ISO 12572 Sd m

> 0.02

Vantetthet

EN 1928
Klasse

W1

Temperaturbestandighet
En 1109

�C
-40 til +100 

Eksponeringstid

Maks. 8 uker

DAFA varenr. (1,1 m / 1,5 m)

620031982

EAN nr (1,1 m / 1,5 m)

5705636451855

NOBB nr 

1950686

DUKO-klasse

MH ; H

Mål og vekt DAFA RooFoil 230 MH Plus, med den 

lave vekten på 230 g/m2, er enkel 

å rulle ut. er Med 50 m per rull kan 

antallet skjøter reduseres betraktelig.

DAFA AirVent undertaks-
folier er klassifisert av 

DUKO, som er en frivillig 
ordning for klassifisering 

av undertak i forhold til 
bruksområdet.

Garanti.
DAFAs funksjons- og produkt-

garanti dekker i 30 år. Det 

betyr at DAFA påtar seg alle 

omkostninger ved levering, 

uttakning og montering av 

produktene som inngår i 
konstruksjonen. 

DAFA
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n
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DAFA Radon SystemTM
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DAFA Radon SystemTM

DAFAs system for radontetning er et effektivt 
tetningssystem som er utviklet for å hindre 
radongass i å trenge inn i bygningen. 

Med komponenterne i DAFA Radon System, 
som kombinerer polymerteknologi og 
radontetningsteknikker, kan bygningsingeniører 
velge den optimale løsningen for tetning i første 
etasje, gulv og fundament. Systemet hindrer 
radongasser fra å trenge inn i bygninger og kan 
brukes til de fleste typer oppvarmede bygninger, 
boliger og kontorer.

Rn

dafa-build.com/en/radon  
 
Last ned informasjon hvor som helst.  
Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. 
Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, 
slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

Nytt 

nettsted 

på nett

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/en/products/dafa-radon-system
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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Alle snakker om radon. Spesielt siden 
Bygningsreglementet stiller strenge krav til radonsikring 
ved nybygg. Derfor introduserer DAFA nå et 
komplett system for radonsikring, og DAFAs samlede 
systemløsninger inkluderer tetning fra under bakken til 
toppen av taket.

DAFA Radon System er det nyeste tilskuddet til 
systemløsningene for tetnings- og ventilasjonsoppgaver 
i bygninger. Dette er en systemløsning som, i likhet med 
DAFA AirStop System og DAFA AirVent System, består 
av en rekke folier med konkrete bruksområder, som 
suppleres med tilbehørsprodukter. 

Komplett radonsystem
Det nye systemet er et effektivt og sikkert tetningssystem 
mot radon. Ved hjelp av komponentene i DAFA 
Radon System, som kombinerer polymerteknologi og 
radontetningsteknikker, kan arkitekter, entreprenører og 
håndverkere velge den optimale løsningen for tetning 
i første etasje, gulv og fundament. Systemet hindrer 
radongasser fra å trenge inn i bygninger og kan brukes 
til de fleste typer oppvarmede bygninger, boliger og 
kontorer. Det komplette systemet består av en folie 
og tilbehørsprodukter som rør- og kabelmansjetter, 
tetningsmasse, UV-tape og radonbrønn.

Godkjent i samsvar med gjeldende krav
Produktene i systemet er holdbare, grundig testet 
og oppfyller gjeldende krav i hele Norden. SINTEF 
Certification i Norge har testet og godkjent produktene i 
systemet. Det gir byggebransjen maksimal sikkerhet for at 
DAFA Radon System oppfyller kravene til radonsikring. 

Monteringsvennlige produkter
I likhet med de andre systemene fra DAFA, er produktene 
utviklet for å være så enkle, raske og sikre å montere 
som mulig. Og i likhet med de andre systemløsningene 
fra DAFA, finnes det også en grundig dokumentert og 
lett tilgjengelig monteringsanvisning for radonsystemet. 
Byggets profesjonelle fagfolk kan derfor være helt trygge 
på å utføre oppgaver med de nye radonproduktene. 
Monteringsveiledningen er oversiktlig og utstyrt med 
forklarende beskrivelser og illustrative tegninger.

Nytt radonsystem fra DAFA

Les mer på dafa-build.com/en/radon
DAFA Radon SystemTM

Rn

https://youtu.be/2bXu7GY5OGc
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
mål

Antall rl. per pl. /
Antall m2 per pl. Fordeler

53165537
53165726

620029133
620030414

5705636451558
5705636451565

DAFA 
Radonsperre

1,5 m x 25 m x 0,4 mm
4 m x 25 m x 0,4 mm

33 rl. / 1237 m2

33 rl. / 3300 m2

 • DAFA Radonsperre er 
beregnet for bruksgruppe 
B, der sperren monteres på 
eller i det isolerende laget, 
og bruksgruppe C, der 
sperren monteres direkte på 
betonggulvet.

 • SINTEF godkjent
 • DAFA Radonsperre er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

DAFA Radonsperre er en del av DAFA Radon SystemTM. Den sikrer effektiv og lufttett radon- og fuktbestandig tetning.

DAFA Radonsperre

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

44768144 
51675593

52596282
53679443 

620016905 
620025138

620026334
620026300

5705636360164 
5705636413778 

5705636425115
5705636420523

DAFA UV tape
Svart MED logo     

60 mm
100 mm 

DAFA UV tape
Svart UTEN logo     

60 mm
100 mm*

10 ruller à 25 m
  6 rl. à 25 m

10 rl. à 25 m 
  6 rl. à 25 m 

 • Brukes til tetning av 
radonsperre

 • Fleksibel/strekkbar
 • Godt feste
 • SINTEF godkjent
 • DAFA UV tape er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

DAFA UV tape er en del av DAFA Radon SystemTM, og er perfekt til taping av radonsperre.

DAFA UV tape

* Bestillingsvare. Leveringstid: min. 4 uker. Min. bestilling 270 ruller 

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA 
varenr.

EAN 
nummer

Varetekst/
mål

Antall rl. per pl. /
Antall m2 per pl. Fordeler

53596964
53596972
1982151

53596983
53597002
53597021
53597036
53597040
53597055
53597066

620032838
620032839
620032840
620032841
620032842
620032843
620032844
620032845
620032846
620032847

5705636455464
5705636455471
5705636455488
5705636455495
5705636455501
5705636455518
5705636455525
5705636455532
5705636455549
5705636455556

DAFA murfolie
 110 mm x 25 m x 0,3 mm
 150 mm x 25 m x 0,3 mm
 200 mm x 25 m x 0,3 mm
 230 mm x 25 m x 0,3 mm
 300 mm x 25 m x 0,3 mm
 350 mm x 25 m x 0,3 mm
 400 mm x 25 m x 0,3 mm
 500 mm x 25 m x 0,3 mm
 600 mm x 25 m x 0,3 mm
1000 mm x 25 m x 0,3 mm

980 rl. / 2695 m2

832 rl. / 3120 m2

624 rl. / 3120 m2

520 rl. / 2990 m2

416 rl. / 3120 m2

312 rl. / 2730 m2

312 rl. / 3120 m2

208 rl. / 2600 m2

208 rl. / 3120 m2

104 rl. / 2600 m2

 • Hindrer fuktighet i å 
stige opp i mur eller 
treverk. 

 • Kan brukes som 
radonsperre ved 
korrekt montering.

 • Kan brukes som 
sokkelfolie

 • DAFA murfolie er 
registrert i databasen 
for byggeprodukter 
som kan brukes i 
svanemerkede bygg

DAFA murfolie

DAFA murfolie er en del av DAFA Radon SystemTM. DAFA murfolie kan brukes som sperre mot fuktighet og radon, og 
som sokkelfolie. 
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Butyl 200 fugemasse

Brukes blant annet til tetning eller ved skjøter i radonsperren.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold

per pakke
Innhold
per krt. Fordeler

43046182 233400100 5705636098944 Tube 310 ml 25 stk.

 • Farge: Lys grå
 • God UV-bestandighet
 • God motstandsdyktighet 

overfor syrer og alkaliske 
stoffer

 • Overflaten må være ren, tørr 
og uten olje og fett

 • DAFA butyl 200 er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

44768133 620010694 5705636313764 Pose 600 ml 11 ps.

DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

Illustrasjon NOBB
nummer 

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold

per krt./rl. Fordeler

43661172 620015438 5705636351131 1,5 mm x 50 mm 8 rl. à 5 m

 • Kleber kraftig til de fleste 
byggematerialer

 • Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten
 • Svært lang holdbarhet
 • Inneholder ikke skadelige stoffer
 • SINTEF godkjent
 • DAFA Multi Sealing er registrert 

i databasen for byggeprodukter 
som kan brukes i svanemerkede 
bygg

DAFA Multi Sealing™

DAFA butylbånd er en del av DAFA Radon SystemTM, og er et elastisk butyltetningsbånd som brukes til å feste radonsperre. 

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
mål

Innhold
per krt. Fordeler

53168114 620032588 5705636454429

DAFA
butylbånd

1,5 mm x 20 mm 10 rl. á 25 m

 • God vedheft på de fleste 
byggematerialer

 • Inneholder ikke løsemidler
 • Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten
 • Smitter ikke av på fingre eller 

monteringsflater
 • Svært lang holdbarhet
 • Produktet inneholder ikke skadelige 

stoffer
 • SINTEF godkjent
 • DAFA butylbånd er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA butylbånd

DAFA universell utendørs lim

En permanent elastisk fugemasse til feste og liming av folier og membraner.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mengde
Innhold
per krt. Fordeler

56646724 620026751 5705636423418

DAFA
universell 

utendørs lim
Pose 600 ml 12 stk.

 • Er fremstilt av en permanent elastisk 
spesialblanding av lim og gummi

 • Kan påføres direkte på undertaket 
eller vindsperren

 • Fester folier på så vel porøst som glatt 
underlag

 • DAFA uni. utendørs lim er registrert i 
databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

Nyhet
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
banebredde

Innhold
per ps. Fordeler

1981544 620032416 5705636453897
DAFA radonhjørne

150 x 150 mm
10 stk.

 • Er produsert av DAFA 
Radonsperre

 • Enkel og sikker 
montering

 • SINTEF godkjent
 • DAFA Radonhjørne er 

registrert i databasen 
for byggeprodukter 
som kan brukes i 
svanemerkede bygg

DAFA radonhjørne

DAFA radonhjørne brukes til enkel og sikker tetning av radonsperren i hjørner av fundamenter med en vinkel på 90 grader.

DAFA Radon kabelmansjett er en patentert og lufttett løsning for gjennomføring av elbokser eller kabler gjennom undertak og vindsperre.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mål rør/kabler
Innhold
per krt. Fordeler

50210678 620018445 5705636370507

DAFA
UV 

kabelmansjett
Type 195     

195 × 195 mm

Til
PL-takboks Ø80 mm

eller 
kabler

4 stk. Ø7 til Ø10 mm
2 stk. Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

 • Patentert løsning
 • Tetning rundt 

elbokser og 
kabelgjennomføringer 
gjennom undertaket 
eller vindsperren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • SINTEF godkjent
 • DAFA UV 

kabelmansjetter er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg.

Patentert

DAFA Radon universal kabelmansjett

DAFA Radon rørmansjett er en patentert og lufttett løsning for gjennomføring av elbokser eller kabler gjennom undertak og vindsperre.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mål  
rør/kabler

Innhold
per krt. Fordeler

45204755

50210682

46151416

620019349

620018444

620020949

5705636387352

5705636370514

5705636387574

DAFA
Radon 

 rørmansjett
Type 260

260 x 260 mm    

Type 345
345 × 345 mm

Type 520 
520 x 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x 150 mm 

samt 150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm

50 stk.

50 stk.

25 stk.

 • Patentert løsning
 • Tetning rundt 

rørgjennomføringer 
gjennom radonsperren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • SINTEF godkjent
 • DAFA Radon 

rørmansjetter er 
registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg

Patentert

DAFA Radon universell rørmansjett
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/innhold
Innhold
per krt. Fordeler

52979394
55936141

620030930
620036359

5705636447797
5705636470771

DAFA Radon 
 tetningsmasse

300 ml.
5 liter

25 stk.
1 stk.

 • Tetning rundt 
rørgjennomføringer 
gjennom radonsperren

 • God kjemisk motstand mot 
vann, saltvann, fett, oljer, 
svake syrer og baser

 • SINTEF godkjent
 • DAFA Radon tetningsmasse 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

DAFA Radon tetningsmasse er flytende, selvnivellerende og sikrer effektiv radon-, luft- og fukttetning rundt installasjonsgjennomføringer, 
bygningssøyler og uregelmessige profiler uansett form og diameter. 

DAFA Radon tetningsmasse

En fleksibel støpeform av skum, som er konstruert for å inneholde 300 ml DAFA Radon tetningsmasse under herdingsprosessen.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/mål
Innhold

per pose Fordeler

53168920 620029527 5705636441177

DAFA fleksibel  
støpeform

950 x 20 x 25 mm 10 stk.

 y Fleksibel støpeform som kan formes i 
mange forskjellige fasonger.

 y Selvklebende underside
 y Skal ikke fjernes etter at DAFA Radon 

tetningsmasse har herdet
 • DAFA Radon tetningsmasse 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg

 y SINTEF godkjent

DAFA Fleksibel støpeform

DAFA radonbrønn er en del av DAFA Radon SystemTM. Brønnen fungerer som oppsamlingspunkt for radongassen før den ventileres bort.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/mål
Innhold

per krt./rl. Fordeler

53169843 620029529 5705636441207
DAFA Radonbrønn
280 mm x 280 mm  

x 200 mm

1 brønn +  
3 stoppere

 • Enkel montasje
 • Lett (ca. 325 g)
 • Egen produksjon
 • Fleksibel

DAFA radonbrønn

- 620027282 5705636429069
3 mm x 30 mm  

x 1220 mm
150 stk.

 • Brukes sammen med 
DAFA Radon System 

 • Tilpasses enkelt ved å 
skjære i listen og deretter 
knekke den

 • Kan festes med stifter

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per krt. Fordeler

DAFA Klemlist er spesialdesignet for bruk i forbindelse med montering av DAFA Radonsperre.

DAFA Klemlist
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DAFA Radon-seminar – hos deg!

Abonner nå!
Gå inn på dafa-group.com/dk/seminar 
og meld deg på, eller 
kontakt din konsulent for 
å finne ut hvordan du og 
dine medarbeidere eller 
kunder blir enda flinkere 
til å tette mot radon.

DAFA Radon System ble lansert i 2018 og er 
et effektivt system for radontetning. Med nye 
DAFA Radon System får du et komplett sortiment 
som gjør det trygt og enkelt for alle parter når 
bygningene skal være radontette og holde i 
mange år. 

DAFA stiller gjerne sin kunnskap til rådighet for 
gjennomføring av opplæring, kurs eller seminarer 
om DAFA Radon System. Dette er målrettet 
opplæring som gir deg konkret kunnskap og 
ferdigheter innen prosjektering og utførelse med 
produktene fra DAFA Radon System.

Hva er radon?
Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i bakken. Radon er usynlig, 
luktløs og smakløs, og den fremkaller ikke bivirkninger man merker 
umiddelbart. Likevel berører radon mange nordmenn.

!Gratis
seminar
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Fugeløsninger

Fugeløsninger

Fugeproduktene fra DAFA er grundig testet og 
tåler det norske klimaet.

Fugeproduktene brukes til tetning rundt vinduer 
og dører eller til skjøter i prefabrikerte bygg. 
DAFA fugeprodukter er en tetningsløsning som 
monteres raskt.

Fugeløsninger
illmod 600 fugebånd 34

DAFA universal primer 34

DAFA vannbasert primer 34

Dimensjoneringsskjema for fugebånd 35

DAFA Flex 600 fugebånd 37

illmod Trio+ fugebånd 37

Bakstopp skumnylonlister, firkantede 38

Bakstopp skumnylonlister, runde 38

Bakstopp polyrundprofil, PE-skumlister 38

Opptil 15 års garanti
Holdbarhet og egenskaper for 
DAFAs fugebånd dekkes av en 
produkt- og funksjonsgaranti 
på opptil 15 år.
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Rn

dafa-build.com/en/jointseal  
 
Last ned informasjon hvor som helst.  
Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. 
Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du 
enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

Nytt 

nettsted 

på nett

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/en/products/dafa-joint-sealing-solutions
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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Alle DAFAs fugebånd er EC1PLUS-klassifisert 
av EMICODE. EMICODE er en sertifisering som 
viser til byggematerialer med lave utslipp, og 
som er uten løsemidler. EMICODE EC 1 PLUS 
(svært lavt utslipp) er den beste EMICODE-
klassen.

illmod 600 og DAFA Flex 600 er de eneste 
fugebåndene på markedet som er underlagt 
ekstern uanmeldt kvalitetskontroll av 
slagregntetthet ved instituttet MPA BAU 
i Hannover (Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen Hannover).

illmod 600, illmod Trio+ og 
DAFA Flex 600 er registrert i 
databasen for byggeprodukter 
som kan brukes i svanemerkede 
bygg

Eksempel på illmod 600, 20/8–15

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål/ 
Farge

Innhold
per krt.

Innhold
per krt./m Fordeler

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

620026823
620026822

202901020
202801020

202901520
202801520

202901530
202801530

202901540
202801540

202901550
202801550

202902040
202802040

202902050
202802050

202402060
202302060

202402580
202302580

202430100
202330100

202440150
202340150

5705636423784
5705636423777

5705636221717
5705636221724

5705636221731
5705636221748

5705636221755
5705636221762

5705636221779
5705636221786

5705636230566
5705636232065

5705636221830
5705636221847

5705636221854
5705636221861

5705636002828
5705636002545

5705636016665
5705636037455

5705636002958
5705636002675

5705636002972
5705636002699

10/2
*svart
*grå

10/3–7
svart
grå

15/3–7
svart
grå

15/5–10
svart
grå

15/7–12
svart
grå

15/8–15
svart
grå

20/7–12
svart
grå

20/8–15
svart
grå

20/10–18
svart
grå

25/13–24
svart
grå

30/17–32
svart
grå

40/28–40
svart
grå

20 rl. à 12,5 m

20 rl. à 15 m

13 rl. à 15 m

13 rl. à 10 m

13 rl. à 8 m

13 rl. à 6 m

10 rl. à 8 m

10 rl. à 6 m

15 rl. à 6,5 m

12 rl. à 5,2 m

10 rl. à 4 m

7 rl. à 2,7 m

250 m

300 m

195 m

130 m

104 m

78 m

80 m

60 m

97,5 m

62,4 m

40 m

18,9 m

 • 15 års totalgaranti
 • BG1-godkjent i samsvar 

med DIN 18542
 • Markedets beste 

testresultater for 
lyddemping

 • Kontrollert ekspansjon
 • Produktstøtte fra arkitekt til 

levering
 • Reduserer dannelsen av 

varme-/kuldebro
 • Sikker utfylling av selv de 

minste ujevnhetene
 • Motstandsdyktig 

mot muggsopp og 
mikroorganismer

 • Ingen fugeslipp
 • BG1-testet med opp til  

1359 Pa for montert 
1-trinnsfuge

 • Målregler 
– se side 36

 • Kurs i montering / 
kunnskap om fugebånd

 • illmod 600 er registrert 
i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg

20/ står for fugedybde i mm

/8–15 står for fugebredde i mm

illmod 600 brukes til utvendig fuging av vinduer og dører. Fugebåndet er slagregntett og diffusjonsåpent og forhindrer dannelse 
av råte og sopp i konstruksjonen. 

Opptil 15 års garanti
Holdbarhet og egenskaper 
for DAFAs fugebånd 
dekkes av en produkt- og 
funksjonsgaranti på opptil 
15 år.
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illmod 600 fugebånd

* Bestillingsvare.  
Leveres på bestilling.
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Merkingen angir standard lagervare. Andre størrelser på bestilling.
*) Fugebåndet monteres 2–4 mm inn fra forkant.
**) illmod Trio+ leveres på bestilling.

Type Dybde
mm*

Bredde
mm

DAFA Flex 
600™

illmod
600

illmod
Trio+**

10/2 10 2 ✓

10/3–7 10 3–7 ✓

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 ✓

Dimensjoneringsskjema for fugebånd

20/ står for fugedybde i mm

/7–12 står for fugebredde i mm

DAFA universell primer

Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein osv. 

Illustrasjon NOBB 
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

53667282 620033110  5705636456522

 
DAFA universell 

primer
500 ml. 12 stk.

 • Vendbar sprayfunksjon, enkel påføring  
 • Forsterker vedheft
 • Hurtigtørkende
 • Transparent
 • DAFA universell primer er registrert i 

databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein og lignende. 

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt. Fordeler

56646732 620037504  5705636476483

 
DAFA vannbasert 

primer
1000 ml. 6 flasker

• Vannbasert, uten løsemidler 
• Forsterker vedheft
• Skifter farge ved oppherding
• Kan fjernes ved bruk av vann før 

herding
• God vannbestandighet etter herding
• DAFA vannbasert primer er registrert 

i databasen for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede bygg

• GEV-EMICODE® EC1 PLUS 

DAFA vannbasert primer

Nyhet
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Hindrer kuldebroer 
DAFAs illmod 600 tåler temperaturer fra –30 til +100 °C.  
Fugebåndet sikrer minimalt varmetap gjennom fugen, og på den 
måten hindrer det også mørke flekker innenfor. DAFAs illmod 600 
forbeder inneklimaet uten trekk gjennom fugene.

Motstandsdyktig mot sopp 
DAFAs illmod 600 fugebånd er lage i uorganisk 
materiale og brytes ikke ned av muggsopp, sopp eller 
mikroorganismer. Derfor varer illmod 600 fugebånd 
lenge, og de tåler fuktige miljøer uten at fugen brytes 
ned.

Sikker utfylling av fugen
Med illmod 600 fugebånd oppstår det ikke utetthet, siden 
fugebåndet sitter fast på karmen og fyller fugen helt ut til den 
maksimale bredden på 40 mm. Det gir sikkerhet for en tett løsning 
– illmod 600 fugebånd holder seg på plass.

Grønt bygg
illmod 600, DAFA Flex 600 og illmod Trio+ er registrert 
i databasen for byggeprodukter som kan brukes i 
svanemerkede bygg.

Godkjent og testet kvalitet
DAFAs illmod 600 fugebånd er testet av tyske RAL-
institut og TÜV, og oppfyller DIN 18542-krav og DIN 
4102-brannkrav. Kvaliteten er dokumentert med mer enn 
40 år på markedet og kvalitetsgodkjenning i samsvar 
med AB92. Det gir maksimal sikkerhet for et holdbart 
fugemateriale som virkelig oppfyller bygningens krav.

Uslåelige fordeler med DAFAs illmod 600

Bedre isoleringsevne
De nyeste testresultatene fra danske Teknologisk Institut viser at 
fugebåndene fra DAFA gir tett og svært effektiv isolering. Testene 
viser at DAFAs fugebånd har opptil 60 % bedre isoleringsevne 
enn tradisjonelle fugemasser. Det gir tette og energivennlige bygg 
med godt inneklima.

Holder tett mot slagregn
DAFAs fugebånd er BGI-testet med opptil 1359 Pa. Standardtest 
for montert ett-trinnsfuge i samsvar med DIN 18542 er 600 Pa. En 
norsk orkan tilsvarer 700 Pa. DAFAs fugebånd holder slagregnet 
ute til enhver tid.

Effektiv støydemping
DAFAs fugebånd består av lukkede, luftfylte isolerende 
celler. Det betyr at de har effektiv støydemping på opptil 
58 dB. Derfor oppstår det ingen lydbro gjennom fugen 
når fugebåndet fyller den.
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per krt.

Innhold
per krt./m Fordeler

-
-
-
-

620017432
620017433
620017434
620017435

5705636363929
5705636363936
5705636363943
5705636336950

illmod Trio+* 

66/8–15
77/8–15

66/10–20
77/10–20

4 rl. à 6 m
3 rl. à 6 m
4 rl. à 5 m
3 rl. à 5 m

24 m
18 m
20 m
15 m

 • Miljøvennlig
 • Slagregntett til 600 pa
 • Lyddempende (45 dB ved 10 

mm fuge)
 • BG1-godkjent
 • God isoleringsevne
 • Diffusjonsåpent (utv.)
 • Rask alt-i-en-montering
 • Spesielt velegnet til 

passivhus og modulbygg
 • illmod Trio+ er registrert 

i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

For tetning på både innsiden og utsiden, og også for isolering av vinduets midtseksjon i én operasjon.

 * illmod Trio+ er ikke lagervare og 
leveres kun på bestilling. 

DAFA Flex 600 brukes til utvendig fuging av vinduer og dører. Fugebåndet er slagregntett og diffusjonsåpent og forhindrer dannelse av 
råte og sopp i konstruksjonen. DAFA Flex 600 fugebånd er forkomprimert og selvklebende. DAFA Flex 600 er BG1-godkjent.

20/ står for fugedybde i mm

/7–12 står for fugebredde i mm

DAFA Flex 600TM fugebånd

illmod Trio+ fugebånd

Eksempel på DAFA Flex 600
20/7–12

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål/Farge
Innhold

per krt./rl.
Innhold

per krt./m Fordeler

50830553
50830564

50830572
50830583

50830598
50830602

50830617
50830621 

50830636
50830640

27152156
50830666

620014185
620014179

620014187
620014181

620014186
620014180

620014188
620014182

620014189
620014183

620014190
620014184

5705636342313
5705636342252

5705636342337
5705636342276

5705636342320
5705636342269

5705636342344
5705636342283

5705636342351
5705636342290

5705636342368
5705636342306

15/7–12
svart
grå

15/8–15
svart
grå

20/7–12
svart
grå

20/8–15
svart
grå

20/10–18
svart
grå

25/13–24
svart
grå

13 rl. à 8 m

13 rl. à 6 m

10 rl. à 8 m

10 rl. à 6 m

15 rl. à 6,5 m

12 rl. à 5,2 m

104 m

78 m

80 m

60 m

97,5 m

62,4 m

 • 10 års produkt- og 
funksjonsgaranti

 • BG1-godkjent og CE-merket
 • Værbestandig
 • Utvider seg langsomt
 • Reduserer dannelsen av 

varme-/kuldebro
 • Sikker utfylling av selv de 

minste ujevnhetene
 • Motstandsdyktig 

mot muggsopp og 
mikroorganismer

 • Selvklebende på én side
 • Enkel, rask og sikker 

montering
 • Ingen fugeslipp
 • Slagregntett til 600 Pa
 • Lagerholdbarhet maks. 2 år
 • DAFA Flex 600 er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

 • Målregler 
– se side 36
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Brukes som bakstopp for fugemasser. 

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per krt. Fordeler

-
-
-
-

-
-
-

229013200
229015200
229020200
229025160

229030060
229040120
229050085

5705636108698
5705636095851
5705636095868
5705636095875

5705636128252
5705636127156
5705636127163

Ø13 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø24 mm

Ø30 mm
Ø40 mm
Ø50 mm

400 m
250 m
150 m
100 m

80 m
120 m
90 m

 • Farge: Grå
 • Tetthet: 25 kg/m3
 • Størrelsene Ø16, 20, 24  

og 30 mm leveres med Ø6 
mm hull i midten.

 • Størrelsene Ø40 og 50 
mm leveres med Ø16  
mm hull i midten.

 • UV-bestandig
 • Bakstopp PE skumnylonlister 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

 • OBS! Kan IKKE absorbere 
fuktighet

 • Bør sammenpresses i fugen 
til 75 % av opprinnelig 
dimensjon.

Brukes som bakstopp for fugemasser.

20 × 30 mm er illustrert

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold

per pakke
Innhold

totalt Fordeler

-

-

620017473

620017474

5705636364278

5705636364285

20 × 30 mm

20 × 40 mm

75 stk. à 1,2 m

75 stk. à 1,2 m

90 m

90 m

 • Farge: Koks
 • Tetthet: 22 kg/m3
 • Ikke UV-bestandig
 • Kan absorbere fuktighet
 • Enkelt å komprimere
 • Bakstopp skumnylonlister 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

Brukes som bakstopp for fugemasser.

Ø25 mm er illustrert

Ø16 mm er illustrert

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold

per pakke
Innhold

totalt Fordeler

-

-

211200025

211200030

5705636185101

5705636185118

Ø25 mm

Ø30 mm

75 stk. à 1,2 m

75 stk. à 1,2 m

90 m

90 m

 • Farge: Koks
 • Tetthet: 22 kg/m3
 • Ikke UV-bestandig
 • Kan absorbere fuktighet
 • Bakstopp skumnylonlister 

er registrert i databasen 
for byggeprodukter som 
kan brukes i svanemerkede 
bygg

Bakstopp skumnylonlister, firkantede

Bakstopp skumnylonlister, runde

Bakstopp skumnylonlister, PE-skumlister
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DAFA Facade KitTM

DAFA Facade Kit™
– solid sortiment som tetter, demper og beskytter
 
DAFA Facade Kit består av en rekke produkter i 
skum, plast og gummi, som bidrar til å lage sikre 
fasadeløsninger. Produktene har forskjellige 
egenskaper som gjør dem velegnet for å oppnå 
sikrere og mer holdbare fasadekonstruksjoner. 
Produktene inngår i sammenheng med andre 
byggematerialer i blant annet stål, betong, tre og 
glass. 
 
Produktene leveres i individuelt tilpassede 
kvaliteter og er skreddersydde til den individuelle 
oppgaven for enten å absorbere vibrasjoner, 
tette mot vind og vær eller beskytte innebygde 
byggematerialer.

DAFA Facade KitTM

EPDM gummiduk  42

DAFA EPDM lim 42

DAFA Multi Sealing 43

Neopren bygningsgummi 43

EPDM-lister til fasadeplater  44

Butylbånd 44

Butyl 200 fugemasse 45

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per krt. Fordeler

-
-
-
-

-
-
-

229013200
229015200
229020200
229025160

229030060
229040120
229050085

5705636108698
5705636095851
5705636095868
5705636095875

5705636128252
5705636127156
5705636127163

Ø13 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø24 mm

Ø30 mm
Ø40 mm
Ø50 mm

400 m
250 m
150 m
100 m

80 m
120 m
90 m

 • Farge: Grå
 • Tetthet: 25 kg/m3
 • Størrelsene Ø16, 20, 24  

og 30 mm leveres med Ø6 
mm hull i midten.

 • Størrelsene Ø40 og 50 
mm leveres med Ø16  
mm hull i midten.

 • UV-bestandig
 • Bakstopp PE skumnylonlister 

er registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

 • OBS! Kan IKKE absorbere 
fuktighet

 • Bør sammenpresses i fugen 
til 75 % av opprinnelig 
dimensjon.

Rn

dafa-build.com/en/facadekit  
 
Last ned informasjon hvor som helst.  
Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. 
Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du 
enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

Nytt 

nettsted 

på nett

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/en/products/dafa-facade-kit
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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DAFA Facade KitTM

Solid sortiment til fasadelukking

1   DAFA Neopren-varianter
– brukes vanligvis som bærelag i 
tyngre konstruksjoner, for eksempel 
betongtrapper.

2   DAFA butyl-varianter
– klebende produkt til tetting mellom to 
materialer.

3   DAFA Therm
– isolerende og tettende tak. Brukes blant 
annet til fylling under vinduer/dører på 
bjelker.

4   DAFA EPDM-varianter
– høy elastisitet og værbestandighet. 
Brukes vanligvis ved plateskjøter, utvendig 
inndekning og gummiskjørt. 

5   DAFA karmfolie med not
– innvendig tetting av lysning ved 
dører og vinduer.

6   DAFA fugebånd
– ekspanderende fugebånd som 
er diffusjonsåpne. 
Brukes ved vinduer og 
elementskjøter.

7   DAFA UV tape
– tetting av folieskjøter, både i 
dampsperre og vindsperre.

8   DAFA vindsperre
– utvendig tetting av lette kon-
struksjoner.

Produkter som absorberer, tetter og 
beskytter konstruksjoner i større fasader 

DAFA Facade Kit består av en rekke 
produkter i skum, plast og gummi, som bidrar 
til å lage sikre fasadeløsninger. Produktene 
har forskjellige egenskaper som gjør dem 

velegnet for å oppnå sikrere og mer holdbare 
fasadekonstruksjoner. Produktene inngår i 
sammenheng med andre byggematerialer i 
blant annet stål, betong, tre og glass. 

Produktene leveres i individuelt tilpassede 
kvaliteter og er skreddersydde til den 

individuelle oppgaven for enten å absorbere 
vibrasjoner, tette mot vind og vær eller 
beskytte innebygde byggematerialer. 
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DAFA Facade KitTM

Solid sortiment til fasadelukking
Eget testsenter styrker utviklingen av 
DAFAs produkter.

Skal dampsperrefolier og tilbehørsproduk-
ter testes bedre og mer? Bør produsenter 
og leverandører gå foran med et godt ek-
sempel ved å gjennomføre løpende tester av 
produktene til dampsperrer?

For å understreke og fortsette den progres-
sive utviklingen som har kjennetegnet DAFAs 
dampsperresystem kan vi nå gjennomføre 
tester i vårt eget klimakammer. Det nye test-
senteret lar oss gjennomføre aldringstester, 
der produktene utsettes for kraftig klimapå-
virkning fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet. 
På den måten kan vi simulere de mest brukte 
og kjente nasjonale og internasjonale test-
standardene. 

 
Klimakammeret skal brukes i flere sammen-
henger: Delvis før nye produkter sendes til 
uavhengig og ganske kostbar testing hos 
tredjepart, for eksempel danske Teknologisk 
Institutt. Delvis i forbindelse med løpende 
kontroll av egne produkter som sendes ut på 
markedet. På den måten sikrer vi at kvaliteten 
på både dampsperrefolier og tilbehørspro-
dukter lever opp til de standardene de er 
verifisert som. 
 

DAFAs nye klimakammere ved Holmstrupgårdvej i Brabrand.

DAFA Building Solutions A/S kan simulere de 
mest brukte og kjente nasjonale og internasjonale 
testsstandardene.

Produktene utsettes for kraftig klimapåvirkning fra 
varme, kulde, UV-lys og fuktighet.

Investeringen i det nye klimakammeret 
og løpende gjennomføring av tester er en 
naturlig del av de omfattende garantiord-
ningene på opptil 30 år. 

«Vi ønsker å være ledende på tetningsløs-
ninger til bygninger. Vi er spesielt godt 
kjent for dampsperresystemet vårt DAFA 
AirStop System. Utviklingen vi har gjen-
nomgått de siste årene, skal fortsette i takt 
med at kravene til tette bygg blir stadig 
strengere.» 
– Jens Eg,  
Director for Building Materials.
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DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold

per krt./rl. Fordeler

43661172 620015438 5705636351131 1,5 x 50 mm 8 rl. à 5 m

 • Kleber kraftig til de fleste 
byggematerialer

 • Uten løsemiddel
 • Tørker ikke ut, bevarer 

elastisiteten
 • Smitter ikke av
 • Svært lang holdbarhet
 • Inneholder ikke skadelige 

stoffer   
 • DAFA Multi Sealing er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

DAFA Multi Sealing™

EPDM gummiduk brukes blant annet som gummiskjørt ved sokkel, inndekning ved vinduer og inndekning ved fasadeoppbygginger.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/bredde
Innhold
per rl. Fordeler

-
-

620013771
620013845

5705636339542
5705636340104

Blå rull 
Tykkelse 1,2 mm

100 mm
205 mm

30 m
30 m  • Flere bruksområder der 

man trenger en ekstremt 
smidig og fleksibel 
inndekning/avdekning

 • Vi anbefaler DAFA EPDM-
lim til monteringen

 • Mulighet for flere bredder
 • EPDM gummiduk er 

registrert i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede 
bygg

-
-

620002672
620013770

5705636264264
5705636339535 

Grønn rull  
Tykkelse 0,8 mm

100 mm
205 mm

30 m
30 m

EPDM gummiduk 
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DAFA universell utendørs lim

En permanent elastisk fugemasse til feste og liming av folier og membraner.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mengde
Innhold
per krt. Fordeler

56646724 620026751 5705636423418

DAFA
universell 

utendørs lim
Pose 600 ml 12 stk.

 • Er fremstilt av en permanent 
elastisk spesialblanding av 
lim og gummi

 • Kan påføres direkte på 
undertaket eller vindsperren

 • Fester folier på så vel porøst 
som glatt underlag

 • DAFA universell utendørs 
lim er registrert i databasen 
for byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg

Nyhet

Butyl 200 fugemasse

Brukes blant annet til tetting av fuger eller skjøter i takkonstruksjoner.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold

per pakke
Innhold
per krt. Fordeler

43046182 233400100 5705636098944 Tube 310 ml 25 stk.  • Farge: Lys grå
 • God UV-bestandighet
 • God motstandsdyktighet 

overfor syrer og alkaliske 
stoffer

 • Overflaten må være ren, tørr 
og uten olje og fett

 • Butyl 200 er registrert 
i databasen for 
byggeprodukter som kan 
brukes i svanemerkede bygg44768133 620010694 5705636313764 Pose 600 ml 11 ps.

DAFA universell utendørslim til vedheft av 
EPDM-membraner.

DAFA universell utendørslim til vedheft av 
murfolie.

DAFA universell utendørslim kan påføres 
direkte på undertak eller vindsperre. Fester 
folier på så vel porøst som glatt underlag.
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Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Mål
Innhold
per krt.

Innhold
totalt Fordeler

-

-

-

233000006

233000008

233000010

5705636096001

5705636096018

5705636096025

TYPE 303, grå
Ø6 mm

Ø8 mm

Ø10 mm

22 rl. à 8 m

22 rl. à 6 m

18 rl. à 4,75 m

176 m

132 m

85,5 m

 • Brukes vanligvis 
som alternativ til 
fugemasse, siden 
butylmassen ikke 
flyter ut når den 
komprimeres

 •  Begge typer har god 
vedheft på de fleste 
overflater. Type 390 er 
mest klebende

 •  Vær- og UV-bestandig
 •  Andre dimensjoner og 

farger etter avtale
 • DAFAs butylbånd er 

registrert i databasen 
for byggeprodukter 
som kan brukes i 
svanemerkede bygg

- 233000310 5705636096049
TYPE 303, grå

3 × 10 mm 22 rl. à 15 m 330 m

- 233100006 5705636096056
TYPE 390, svart

Ø6 mm 22 rl. à 8 m 176 m

50219706

-

233100210

233100310

5705636096070

5705636096094

TYPE 390, svart
2 × 10 mm

3 × 10 mm

22 rl. à 22,5 m

24 rl. à 15 m

495 m

360 m

EPDM-lister til fasadeplater 

Lister til flate fasadeplater.

Butylbånd

Myk, klebende butylgummi som normalt brukes som tetning mellom plater.

Illustrasjon NOBB
nummer

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Innhold
per rl. Fordeler

- 311800074 5705636096339 
EPDM-strimmel

74 mm
30 m

 • Listene jevner ut 
ujevnheter i underlaget, 
slik at belastningen og 
forskyvningsspenningen 
fordeles i konstruksjonen

74 mm
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DAFA Facade KitTM

– designet for å optimalisere fasadekonstruksjoner

Bredt sortiment 
for individuelle løsninger

DAFA Facade Kit er produkter i skum, plast og 
gummi, som både baserer seg på standardvarer og 
på produksjon av individuelle produktserier – typisk 
til større bygninger. Grunnlaget er et bredt sortiment 
av råvarer som designes, slik at de oppfyller de 
aktuelle kravene og behovene både byggteknisk og 
kommersielt. 

Spesialproduktene til DAFA Facade Kit produseres 
basert på avtalte minimumsmengder. Kontakt din 
lokale DAFA-konsulent for nærmere avtale om ditt 
oppdrag.

Spør etter mappen med all informasjon om 
vårt nye DAFA Facade Kit, eller besøk 
dafa-build.com

DAFA Facade KitTM

– tilbehørsprodukter til fasadelukningsentrepriser
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Unike tetteprodukter til 
prefabrikkering og 
elementindustrien
Komplette tetningssystemer til vegg og tak
Selskaper som leverer tetteløsninger til vegg og tak, må også kunne levere 
supplerende produkter som bidrar til at løsningene blir komplette. Tetting av 
bygg er mer enn bare tak og vegg duker.  DAFA sitt standard produktsortiment 
dekker i de fleste tilfeller våre kunders behov for ulike tetteløsninger, men i 
tillegg gir DAFA sin erfaring og kompetanse deg som kunde mulighet for å 
utvikle spesialløsninger for nettopp dine prosjekter og din produksjon.
 
DAFA har lang erfaring som leverandør til ulike prefabrikkering og 
elementprodusenter. Felles for disse samarbeidene er at vi ofte jobber tett med 
våre kunders produksjon, innkjøp og salgsavdeling, for å finne frem til de beste 
løsningene.  DAFA har i mange år utviklet unike tetteløsninger til etasjeskiller, 
dører, vindu, sammenkobling av elementer mm.

Kundespesifikk innovasjon og produktutvikling. I samarbeid med Lindbäks løste DAFA en krevende 
tetningsoppgave. Løsningen skulle være lufttett, vanntett, brannhemmende og lydabsorberende, med 
andre ord 4 ulike egenskaper i en og samme løsning. Les mer om dette prosjektet på dafa-build.com

https://dafa-group.com/en/what-we-do/industries/building-industry
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DAFA sine produkter brukes sammen med de fleste byggematerialer, som stål, betong, tre, glass, gips, 
fibersement m. fl. DAFA sine produkter bidrar til at de ulike tetteløsningene blir komplette, og med det øker 
kvaliteten og levetiden på konstruksjonene.
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Notater
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Generelle salgs- og leveringbetingelser
Disse betingelsene gjelder med mindre det foreligger en annen skriftlig avtale, og derfor har de 
forrang over eventuelle bestemmelser i kjøperens bestilling, inkludert kjøperens generelle kjøp-
svilkår.

1 Generelt
1.1 Enhver leveranse fra DAFA Building Solutions A/S gjennomføres i 
samsvar med disse salgs- og leveringsbetingelsene i det omfang de 
ikke uttrykkelig er fraveket eller endret i annen skriftlig avtale.

1.2 Spesielle kjøpsbetingelser eller konkrete krav til det som har blitt 
kjøpt fra kjøperens side, som fremkommer for eksempel i kjøperens 
bestilling eller i kjøperens generelle kjøpsvilkår, anbudsdokumenter 
og lignende, er ikke bindende for DAFA Building Solutions A/S hvis 
ikke DAFA Building Solutions A/S skriftlig har godkjent det.

2 Tilbud/bestilling
2.1 Avtaler mellom kjøperen og DAFA Building Solutions A/S 
anses først som inngått når den er bekreftet skriftlig av DAFA 
Building Solutions A/S, for eksempel ved ordrebekreftelse. Ved 
avvik mellom ordrebekreftelse og kjøpers ordre eller aksept, er 
det ordrebekreftelsen som gjelder. DAFA Building Solutions A/S 
forbeholder seg retten til mellomsalg. 

2.2 Teknisk informasjon, veiledning og så videre
Alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til 
opphavsrett, designrett, oppfinnerrett, patentrett, bruksmodellrett, 
rettigheter i henhold til markedsføringsloven) til tegninger og 
produkter som leveres av DAFA Building Solutions A/S, tilhører 
DAFA Building Solutions A/S. Dette gjelder uavhengig av om den 
aktuelle tegningen eller det aktuelle produktet er utviklet for eller 
til kjøper eller er basert på kjøpers spesifikasjoner eller tegninger. 
Kjøperen kjøper bare en normal bruksrett for de kjøpte produktene. 
Kjøper har ikke rett til å overføre eller tilgjengeliggjøre tetninger eller 
spesifikasjoner til andre, og kjøper har heller ikke rett til å produsere 
eller la andre produsere produktene DAFA Building Solutions A/S har 
levert eller kopier av disse.

3 Ekspedisjonsgebyr for lagervarer og anbrudd
3.1 Bestillinger under 1000 kr netto og ekskl. mva. tillegges et 
ekspedisjonsgebyr. Levering i anbrudd tilbys ikke.

4 Betalingsbetingelser og eiendomsforbehold 
4.1 Hvis ikke annet er avtalt, forfaller kjøpesummen på den 
forfallsdagen som er angitt på fakturaen. Ved betaling innen åtte 
dager gis 1,0 % rabatt av nettoprisen ekskl. mva.

4.2 Ved manglende betaling påløper renter fra forfallsdato, se punkt 
4.1, av det til enhver tid utestående beløpet, med en rente på 1,5 % 
per påbegynte måned.
 
4.3 Kjøper kan ikke foreta motregning i kjøpesummen for krav som 
skyldes andre juridiske forhold, og kjøper kan ikke holde tilbake eller 
nekte betaling som følge av forsinkelser, reklamasjon eller motkrav i 
forbindelse med den konkrete leveransen.
 
4.4 Hvis kjøperen ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor 
DAFA Building Solutions A/S, forbeholder DAFA Building Solutions 
A/S seg retten til å tilbakeholde ytterligere leveranser, inkludert å 
tilbakeholde leveranser som allerede er levert til transportør, inntil full 
betaling av alle utestående fordringer er mottatt.

4.5 DAFA Building Solutions A/S forbeholder seg eiendomsretten 
til de solgte varene inntil kjøpesummen og eventuelle renter og 
omkostninger er betalt.

5 Levering
5.1 Levering skjer Ex.Works DAFA Building Solutions A/S i Brabrand 
(Incoterms 2000), med mindre annet er skriftlig avtalt for hvert 
konkrete tilfelle. Hvis levering ikke kan gjennomføres som følge av 
kjøpers forhold, oppbevares ytelsen for kjøpers regning og risiko hos 
DAFA Building Solutions A/S. DAFA Building Solutions A/S kan kreve 
lagerleie, omkostninger og så videre.

 
5.2 Alle leveringstidspunkt som DAFA opplyser om, er estimat og 
følgelig uforpliktende for DAFA Building Solutions A/S, med mindre 
det uttrykkelig er avtalt fast leveringstid for hele eller deler av ytelsen.
5.3 Hvis det er uttrykkelig avtalt fast leveringstid, har DAFA Building 
Solutions A/S rett til å forlenge denne med ti arbeidsdager, regnet 
fra utløpet av den faste leveringstiden. Hvis DAFA Building Solutions 
A/S overskrider den forlengede leveringstiden, har kjøperen rett 
til konvensjonalbot fra utløpet av den forlengede leveringstiden. 
Konvensjonalboten utgjør 0,5 % beregnet av den delen av den 
avtalte kjøpesummen som dekker den ytelsen som er omfattet av 
forsinkelsen, for hver hele uke forsinkelsen varer. Konvensjonalboten 
kan ikke overstige 5 % av den avtalte kjøpesummen for den 
forsinkede ytelsen. Hvis DAFA Building Solutions A/S overskrider den 
forlengede leveringstiden med mer enn 45 dager, har kjøper rett til å 
heve avtalen.

5.4 Hvis kjøper velger å heve avtalen, har kjøper kun rett til å få 
tilbakebetalt eventuelt betalt vederlag for den forsinkede ytelsen, 
men ikke vederlag for andre ytelser. Kjøper kan ikke påberope seg 
andre krav i forbindelse med forsinkelsen, og er derfor avskåret fra å 
kreve erstatning.
 
5.5 Ved spesialbestilte varer forbeholdes det rett til over- eller 
underlevering av inntil 10 %.

6 Priser
6.1 Enhver leveranse gjøres til de priser som gjelder på det aktuelle 
tidspunktet, og som fremgår av DAFA Building Solutions A/S’ 
prislister, ordrebekreftelser og lignende. Tilbud og priser som er 
oppgitt i ordrebekreftelsen er ekskl. mva. og andre offentlige skatter, 
avgifter, gebyrer og lignende, som legges til ved fakturering.

6.2 DAFA Building Solutions A/S forbeholder seg retten til å endre 
prisene uten ytterligere forvarsel som følge av ekstraordinære 
prisøkninger på råvarer og lønnsøkninger.

7 Returvarer
7.1 Returvarer mottas kun etter forutgående avtale (varer til en verdi 
under kr 500 tas ikke i retur) og da med fradrag på 20 % av verdien. 
Kjøper betaler returfrakt. Faktura- eller ordrenummer må alltid 
oppgis. 
Kjøper påtar seg risiko ved frakt. Varer som er spesiallaget eller 
hentet etter oppdrag fra kjøper, tas ikke i retur. Emballasjen skal være 
original og uskadd, og produktet skal være kurant, uskadd, komplett 
og salgbart. Returforsendelsen skal merkes med et returordrenummer 
som oppgis ved henvendelse til DAFA Building Solutions A/S. 
Returordrenummeret skal alltid påføres returemballasjen. Dette 
sikrer rask og effektiv behandling. Returvarer uten returordrenummer 
blir avvist. Returforsendelsen skal alltid være spesifisert og sortert i 
henhold til produkttype. 
Produkter med begrenset holdbarhet (som teip, fugebånd, lim- og 
fugemasse) tas ikke i retur. Produkter kan returneres opptil ett år fra 
kjøpsdatoen. 

8 Ansvar og mangler
8.1 Kjøper er forpliktet til å undersøke leverte produkter/ytelser 
umiddelbart og senest første virkedag etter mottak. Kjøper mister 
retten til å påberope seg mangler ved leverte produkter/ytelser hvis 
kjøper ikke varsler DAFA Building Solutions A/S om dette umiddelbart 
etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Kjøper mister 
under alle omstendigheter retten til å påberope mangler ved leverte 
løsøreprodukter hvis kjøper ikke varsler DAFA Building Solutions 
A/S om dette innen 2 år etter leveringsdatoen. Denne absolutte 
reklamasjonsfristen gjelder ikke byggematerialer, jf. den danske 
kjøpsloven § 54. 
 
8.2 Hvis det dokumenteres at produktene/ytelsene DAFA Building 
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Solutions A/S leverte var mangelfulle ved leveringstidspunktet, og 
reklamasjonsfristen i punkt 8.1 er overholdt, påtar DAFA Building 
Solutions A/S seg innen rimelig tid å avhjelpe mangler ved å foreta 
reparasjoner eller omlevering etter eget valg. Hvis DAFA Building 
Solutions A/S ikke gjennomfører reparasjon eller omlevering innen 
rimelig tid, er DAFA Building Solutions A/S erstatningsansvarlig 
overfor kjøper i samsvar med dansk lovs alminnelige regler, 
med følgende begrensninger: DAFA Building Solutions A/S’ 
erstatningsansvar for mangler ved de leverte produktene/ytelsene er 
begrenset til fakturaprisen for de mangelfulle produktene/ytelsene. 
I forbindelse med nærings- og produktansvarsforsikringen har DAFA 
Building Solutions A/S tegnet en ekstra forsikring, kalt «ingrediens- 
og komponentdekning», som har følgende fordeler for kjøper: Hvis 
DAFAs produkter/ytelser er innarbeidet i eller sammenføyd med et 
annet produkt, inkludert bygninger («sluttproduktet»), og reparasjon 
eller utskifting av DAFA Building Solutions A/S’ mangelfulle produkt/
ytelse krever inngrep i sluttproduktet, er DAFA Building Solutions A/S 
i samsvar med ingrediens- og komponentdekningen under DAFAs 
nærings- og produktansvarsforsikring erstatningsansvarlig for de 
direkte omkostningene som er knyttet til inngrep i annet materiell. 
Følgelig er ikke DAFA Building Solutions A/S erstatningsansvarlig 
for indirekte tap, inkludert tapt fortjeneste, driftstap, omkostninger 
til advokater og andre rådgivere, merkostnader ved utsendelse 
av ansatte samt tilbakekalling, feilsøking, undersøkelser, analyser 
eller transport av det mangelfulle produktet/ytelsen og/eller 
sluttproduktet og andre økonomiske konsekvenser. DAFA Building 
Solutions A/S’ erstatningsansvar overfor kjøper for mangler ved de 
leverte produktene/ytelsene kan ikke overstige 1 million kroner per 
kalenderår.

8.3 Bortsett fra det som fremkommer i punkt 8.1 og 8.2, er ethvert 
krav fra kjøper i forbindelse med mangler ved de produktene/
ytelsene DAFA Building Solutions A/S har levert, utelukket.

8.4 Begrensningene i DAFA Building Solutions A/S’ ansvar i samsvar 
med avsnitt 8 gjelder ikke hvis DAFA Building Solutions A/S har 
forårsaket mangelen ved forsett eller grov uaktsomhet. 

8.5 Hvis kjøper har brukt byggematerialer i forbindelse med 
entreprisearbeid der kjøper har avtalt AB 92 eller ABT 93 med sin 
medkontrahent, aksepterer DAFA Building Solutions A/S at kjøpers 
medkontrahent kan tre inn i (subrogere) kjøpers eventuelle krav i 
samsvar med avsnitt 8, og DAFA Building Solutions A/S aksepterer, 
uavhengig av avsnitt 10 i DAFA Building Solutions A/S’ salgs- og 
leveringsbetingelser, at tvister vedrørende mangler ved en leveranse 
kan behandles ved den danske Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed.

9 Produktansvar
9.1 DAFA Building Solutions A/S er erstatningsansvarlig for skader 
som de produktene/ytelsene DAFA Building Solutions A/S har levert, 
forårsaker på andre ting enn de leverte produktene/ytelsene, i 
samsvar med dansk lovs generelle regler om produktansvar. Skade 
på andre ting enn de leverte produktene/ytelsene som har oppstått 
under utøvelsen av DAFA Building Solutions A/S’ virksomhet, 
anses også som produktansvar. DAFA Building Solutions A/S’ 
erstatningsansvar er begrenset i samsvar med disse reglene:

9.2 DAFA Building Solutions A/S kan aldri holdes erstatningsansvarlig 
for indirekte tap, inkludert tapt fortjeneste, driftstap, omkostninger til 
advokater eller andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenser.

9.3 Når DAFAs produkter/ytelser er innarbeidet i eller sammenføyd 
med et annet produkt («sluttproduktet»), kan DAFA Building 
Solutions A/S ikke holdes erstatningsansvarlig for meromkostninger 
ved utsendelse av medarbeidere samt tilbakekalling, feilsøking, 
undersøkelser, analyser eller transport av defekte produkter/ytelser 

eller sluttproduktet.
9.4 For andre erstatningskrav enn de som følger av punkt 9.2 og 9.3, 
kan DAFA Building Solutions A/S’ erstatningsansvar overfor kjøper 
aldri overstige 5 millioner kroner per hendelse. Erstatningsansvaret 
overfor kjøper kan aldri overstige 10 millioner kroner per kalenderår. 
Ved serieskader, som betyr at det stilles erstatningskrav mot DAFA 
Building Solutions A/S i forbindelse med skader eller tap som skyldes 
samme ansvarsforhold og over mer enn ett kalenderår, kan kjøpers 
krav etter dette punkt 9.4 ikke overstige 25 millioner kroner.

9.5 Kjøper skal holde DAFA Building Solutions A/S skadesløs 
for ethvert erstatningskrav som DAFA Building Solutions A/S 
kan være erstatningsansvarlig for overfor kjøpers kunde eller 
tredjepart, men hvor DAFA Building Solutions A/S har fraskrevet seg 
erstatningsansvaret for dette overfor kjøper i samsvar med avsnitt 9.

9.6 Hvis tredjepart retter krav for tap eller skade som beskrevet i 
avsnitt 9, mot enten DAFA Building Solutions A/S eller kjøper, skal den 
aktuelle parten omgående varsle den andre parten om dette.

9.7 Begrensningene i DAFA Building Solutions A/S’ ansvar i samsvar 
med avsnitt 9 gjelder ikke dersom DAFA Building Solutions A/S har 
forårsaket produktskaden ved forsett eller grov uaktsomhet, eller hvis 
begrensningene er i strid mot ufravikelige juridiske regler.

10 Forsikringsdekning
10.1 DAFA Building Solutions A/S har tegnet vanlig nærings- og 
produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponentdekning for 
skader og tap.

11 Lovvalg og verneting
11.1 Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, skal 
avgjøres i samsvar med dansk lov. 

11.2 Hvis partene i minnelighet ikke klarer å løse tvister som følger 
av avtalen, skal tvisten løses av 1) ordinær dansk domstol hvis kravet 
er under 2 millioner kroner, eller 2) av Det Danske Voldgiftsinstitut 
i samsvar med reglene om forenklet voldgift hvis tvisten gjelder et 
krav på eller over 2 millioner kroner. Hvis kjøper holder til utenfor 
EU, skal tvisten løses av Det Danske Voldgiftsinstitut uavhengig 
av kravets størrelser. Tvister som skal avgjøres av ordinær dansk 
domstol, skal føres for og dømmes av [Retten i Århus], med mindre 
partene har avtalt noe annet. Hvis tvister skal avgjøres av Det Danske 
Voldgiftsinstitut, skal voldgiftsforhandlingene foregå i [Århus], med 
mindre partene har avtalt noe annet. Med mindre partene har avtalt 
noe annet, brukes Det Danske Voldgiftsinstituts regler om forenklet 
voldgift, og voldgiftsretten skal bestå av én voldgiftsdommer som 
utnevnes av instituttet. Denne voldgiftsdommeren skal være dansk 
statsborger, være utdannet cand.jur. ved et dansk universitet og 
arbeide som enten advokat eller dommer. Forhandlingene for 
voldgiftsretten skal foregå på dansk. Men partene har rett til å legge 
frem materiale på engelsk og avlegge vitneforklaringer på engelsk.
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DAFA Group ønsker å skape et enda større fokus på våre to
viktigste forretningsområder: Bygg og industri.
Derfor er det naturlig å dele DAFA A/S i to selskaper. DAFA Industrial 
Solutions vil forbli i dagens DAFA A/S-selskap, mens DAFA Building 
Solutions vil bli etablert i et nytt selskap. 

I fremtiden finner du DAFAs byggematerialer på:
www.dafa-build.com

For å understreke og fortsette den progressive utviklingen som har 
kjennetegnet DAFAs dampsperresystem kan DAFA nå gjennomføre 
tester i vårt eget klimakammer. Det nye testsenteret lar oss gjennomføre 
aldringstester, der produktene utsettes for kraftig klimapåvirkning fra 
varme, kulde, UV-lys og fuktighet. På den måten kan DAFA simulere de 
vanligste og mest kjente nasjonale og internasjonale teststandardene. 
Les mer på side 41.

DAFA Building Solutions A/S er et familieeid selskap som med mer enn 80 års 
erfaring arbeider med utvikling, produksjon og salg av en rekke produkter 
og løsninger som tetter, demper og beskytter byggebransjen og industrien. 
DAFA er Danmarks ledende produsent og forhandler innenfor sitt felt, 
og selskapet har mer enn 350 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, 
Tyskland, Polen, Italia, Kina og USA.

Et solid selskap

DAFA Group styrker sin markedsposisjon

Eget testsenter forsterker utviklingen av 
DAFAs produkter

DAFAs kvalitetsstyringssystem er sertifisert i samsvar med ISO 9001. Det 
betyr at både produkter og prosesser leveres og utføres med lik og stabil 
kvalitet, som løpende utvikles og forbedres. En betydelig sikkerhet for alle 
kundene og samarbeidspartnerne våre.

DAFA prioriter prioriterer miljø og bærekraft høyt. Derfor er det også 
naturlig at vi er miljøsertifisert i samsvar med ISO 14001. Det betyr at 
DAFA kontinuerlig beveger seg i retning enda bedre og mer miljøvennlige 
produkter, systemløsninger og prosesser. Les mer på dafa-group.com

Kontroll på kvalitet og miljø

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

Med forbehold om trykkfeil, sviktende leveranser, utsolgte varer og eventuelle endringer i sortimentet.

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

Nytt 

nettsted 

på nett

* **

*     Applies to: DAFA Building Solutions A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutchland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc., DAFA Polska sp. z o.o. 

**   Applies to: DAFA Building Solutions A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutchland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc.

https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

