
   

DAFA HiFoilTM 
 För byggprojekt med särskilda krav på fuktspärr

Användning
DAFA HiFoil kan användas i kompak-

ta konstruktioner där det ska finnas 

kontakt mellan folien och isolerings-

materialet. DAFA HiFoil är särskilt 

lämpligt för:

 • Sommarstugor

 • Periodiskt uppvärmda byggnader

 • Takrenovering utifrån

 • Kassett- eller kompakt konstruk-

tion

 

DAFA HiFoil anpassar sig till den 

aktuella fuktigheten med hjälp av va-

riabelt vattenångdiffusionsmotstånd. 

Därmed uppnås antingen torr- eller 

ångbromsfunktion. DAFA HiFoil kan 

under speciella omständigheter an-

vändas i oventilerade konstruktioner . 

I dessa fall måste en fuktutvärdering 

av byggnaden genomföras. 

Material 

Produkten består av en rullvara av 

polyeten (PE) belagd med fuktabsor-

berande fleeceduk av polypropylen 

(PP). Ångspärren är stark och stabil 

samt ger en lufttät och fuktsäker 

konstruktion när den är korrekt 

monterad. DAFA HiFoil uppfyller de 

striktaste byggreglerna för 2015 gäl-

lande ångspärrfolier och är godkänd 

i enlighet med EN 13984-2013.

DAFA AirStop System®

Garanti.
DAFA ger 30 års funktions- och 

produktgaranti. Det innebär 
att DAFA står för alla kostnader 

i samband med leverans och 
montering av de produkter som 

ingår i konstruktionen. 
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Produkfördelar 

• Tillåter vandring av kondens i konstruktionen, 

och håller samtidigt tätt mot normalt ångtryck

• Kapas enkelt med kniv

• Kan användas både i tak och väggkonstruktio-

ner

Takkonstruktion som tillåter efterisolering utifrån

DAFA AirStop System®

Med DAFA HiFoil kan du installera ångspärren utifrån vid takre-

novering. På så sätt kan du undvika byte av tak. Den befintliga 

isoleringen och eventuellt läckande ångspärr avlägsnas och DAFA 

IsoBattTM läggs ut för att skydda DAFA HiFoil från utstickande 

spikar och skruvar. DAFA HiFoil läggs platt mot DAFA IsoBattTM

och över befintliga sparrar. Duken hålls fast mot sparrarna med 

DAFA klämlist. Alla skarvar tejpas så att en tät lösning uppnås. Där-

efter läggs den nya isoleringen mellan sparrarna. Resultatet är en ny 

tät ångspärr och ett nytt tak utan större merkostnader.

DAFA Hi-tack tejp 

Grå för raka tillämpningar. 

Limegrön för flexibla tillämpningar.

DAFA Hi-tack 

kabelmanschett 195.

DAFA Hi-tack  

rörmanschett.

Tillbehör till DAFA HiFoil

DAFA foliemassa. 

 



DAFA HiFoilTM - det fuktadaptiva principen

DAFA AirStop System®

DAFA HiFoils reaktion i förhållande till utvändig luftfuktighet

Kondenseringsperiod: Sd = 5–10 m:

Det höga Sd-värdet minskar oönskad inträngning av fukt i 

konstruktionen och förhindrar samtidigt att inomhusluften 

blir torr.

Byggfasen: Sd = 1–5 m: Vid en medelhög luftfuktighet på 

50–70 % inomhus har HiFoil ett stadigt högt motstånd mot 

ångdiffusion. Konstruktionen skyddas mot kraftig fuktin-

trängning och eventuella skador på byggnaden.

Avdunstningsperiod: Sd = 0,2–1 m:

Den fukt som har trängt in i konstruktionen avdunstar och 

får den relativa luftfuktigheten att stiga kraftigt. Samtidigt 

faller HiFoils diffusionsmotstånd så att en snabb och säker 

uttorkning av konstruktionen kan ske.

VinterSommar

HiFoil-värden 

Sd-värde: 0,2 
Z-värde: 1,15 

HiFoil-värde

Sd-värde: 10

Z-värde: 56,8

Inne

Lågt

Inne 
Högt

Ute

Högt tryck

Ute  
Lågt

Kondenseringsperiod

Ångbromsfunktion
Avdunstningsperiod  

Torkfunktion

Ångdiffusionsmotståndet är lågt. Den fukt som har 

trängt in i konstruktionen kan torkas ut snabbt och 

säkert.

Ångdiffusionsmotståndet är högt. Det minimerar 

oönskad inträngning av fukt i konstruktionen.

Produktdata

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

DAFA AirStop System®
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Tekniska specifikationer for HiFoil

Längd EN 1848-2 50 m

Bredd EN 1848-2 1,5 m

Rullbredd 1,5 m 

Vikt EN 1849-2 100 g/m2

Tjocklek 0,2 mm

Rivstyrke längsled EN 12311-1 340 N/50 mm

Rivstyrka tvärsled EN 12311-1 130 N/50 mm

UV-stabilitet 3 månader

Ångsdiffusionsmotstånd EN ISO 12572 Sd-värde: 0,2 - 10m

Brandklass EN 13501-1 E

Färg Folie Vit

DAFA nr. 620026581

DB nr. 1822986

EAN nr. 5705636422312

Utförande
DAFA HiFoil kan monteras både i tak- och 

väggkonstruktioner i både horisontell och 

vertikal riktning, beroende på vad som är mest 

effektivt. Ångspärren ska placeras högst 1/3 in 

i det totala värmeisolerande skiktet. På så sätt 

kan el- och VVS-installationer monteras utan 

att perforera ångspärren. DAFA HiFoil ska 

monteras med logotypen på den varma sidan 

(omvänt vid montering utifrån vid takrenove-

ring), och överlappet mellan våderna ska vara 

minst 100 mm samt tätas med DAFA Hi-tack 

tejp.  

Transport, leverans och förvaring 

DAFA HiFoil är upprullad på rör av återvunnen 

papp, tätt förpackad i PE-folie. Transporteras 

och förvaras liggande på europapall. Förvaras 

skyddat mot väder och direkt solljus. DAFA 

HiFoil tål direkt solljus i högst tre månader. 

Stapelhöjd högst 2 lastpallar. 

DAFA HiFoil 

DAFA Hi-tack tape

100 mm overlap
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Längs- och tvärgående skarvar ska ha ett 

överlapp på 100 mm och tätas med grå 

DAFA Hi-tack tejp.

Ångspärren kan med fördel placeras ett 

stycke in i konstruktionen så att el- och 

VVS-installationer inte perforerar ång-

spärren. Dock högst 1/3 in i det totala 

värmeisolerande skiktet.

Sd-värde


