
DAFA Multi Sealing™
DAFA Multi Sealing ingår i DAFA AirStop System och är ett elastiskt butyltät-

ningsband för specialtätningar.

DAFA AirStop System®

Produkt
DAFA Multi Sealing är ett extruderat butyltätningsband av 

specialtyp försett med sträckfilm.

Anvendelsesområder
• Byggnadskonstruktioner 

• Specialtätning vid renoveringsprojekt  

• Takrenovering

• Metalkonstruktioner, containrar, kylrum

Monteringsmetod
Dra av täckpappret. DAFA Multi Sealing pressas kraftigt mot 

objektet. Monteringstemperatur: +5 °C till +25 °C.

OBS! 
Ytorna ska vara helt rena, torra, fett- och dammfria. 
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Tekniska specifikationer

Ytvikt 1,40 g/cm2

Temperaturbeständighet -40 °C till +60 °C

Vattenabsorption Obetydlig

Beständighet mot UV-ljus Utmärkt

Basmaterial Butylgummi

Färg Svart

Typ Plas

Vidhäfntning 
God på PE-folie, metall, glas, 
trä og betong

Åldersbeständighet God
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Fördelar

• Mycket god vidhäftning på de flesta byggmaterial

• Lösningsfritt

• Torkar inte ut, bevarar elasticiteten

• Kontaminerar inte fingrar eller monteringsytor

• Mycket lång hållbarhet

• Produkten innehåller inte skadliga ämnen

• DAFA Multi Sealing är registrerad i databasen för 

byggprodukter som kan användas  i Svanenmärkta 

konstruktioner. 

Bredd Längd Innehåll 
per kart.

DAFA nr EAN nr

50 mm 5 m 8 rl. 620015438 5705636351131

Garanti.
Det  är valet av folie som avgör 

om DAFAs funktions och pro-
duktgaranti gäller i 15 eller 30 
år. Alle tilbehörsprodukter har 
samma garantiperiod som den 

valda folien. 

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


