DAFA Radon SystemTM

DAFA murfolie
DAFA murfolie indgår i DAFA Radon System, og kan bruges som radonspærre ved fundamentet ved
korrekt montage.

Anvendelse
DAFA murfolie bruges som spærring mod
fugt og radon. Når du bruger murfolie, kan
du forhindre fugt i at stige op i mur eller
træværk. Murfolie kan desuden bruges
som radonspærre ved fundamentet ved
korrekt montage.
DAFA murfolie placeres på fundamentet
som underlag for mur- og træværk for at
hindre opstigende grundfugt. Anvendes
også under afsluttende murskifte på læmure, skorstenspiber mv. som beskyttelse
mod indtrængende fugt.

Materiale
Et komplet sortiment af tilbehør sikrer effektiv sammenklæbning af gennemføringer
og hjørner.
DAFA Murfolie er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som
kan anvendes i Svanemærket byggeri.

DAFA murfolie er en LDPE (lav densitet
polyethylen) LDPE er både fleksibelt og
blødt at arbejde med, og det er samtidig et
utroligt sejt materiale, hvilket er et materialets største forcer.

Leverancestørrelser
DAFA murfolie fås i 10 bredder fra 110 mm
til 1000 mm. Alle med 25 m i rullen.

DAFA murfolie, 300 mm x 25 mm

Kvalitetssikring

Dimensioner

110, 150, 200, 230, 300,
350, 400, 500, 600 og
1000 mm x 25 m

Materiale

LDPE

Farve

Sort

Tykkelse

0,3 mm

Brandklasse

F

Alkali modstand

Bestået

Trækstyrke

> 150 N/50 mm

Dimension

DAFA
varenr.

DB nr

EAN nr

110 mm x 25 m

620032838

1982149

5705636455464

150 mm x 25 m

620032839

1982150

5705636455471

200 mm x 25 m

620032840

1982151

5705636455488

230 mm x 25 m

620032841

1982152

5705636455495

300 mm x 25 m

620032842

1982153

5705636455501

350 mm x 25 m

620032843

1982154

5705636455518

400 mm x 25 m

620032844

1982155

5705636455525

500 mm x 25 m

620032845

1982156

5705636455532

600 mm x 25 m

620032846

1982157

5705636455549

1000 mm x 25 m

620032847

1982159

5705636455556
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DAFAs murfolier er CE-mærkede i
henhold til EU-standarden EN 14909
om beskyttelse mod indtrængende
fugt.

Tekniske specifikationer
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