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DAFA Radon SystemTM

– nytt, effektivt system för radontätning
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Ett komplett sortiment
DAFA Radon System är ett effektivt och säkert radontätningssystem.
Systemet innehåller genomtänkta och användarvänliga produkter som är lätta
att montera.
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Med komponenterna i DAFA Radon System – där polymerteknik kombineras med högteknologisk radontätning – har
byggnadskonstruktören tillgång till en perfekt lösning för
tätning av bottenvåningar, golv och fundament. Systemet
förhindrar att radongas tränger in i byggnaden och kan
användas för de flesta typer av uppvärmda fastigheter,
exempelvis bostadshus och kontorsbyggnader.
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Produkterna i systemet är hållbara, utförligt testade och
lever upp till aktuella nordiska krav. Det norska SINTEF
Certification-institutet har testat och godkänt samtliga
produkter i systemet. Det ger maximal säkerhet för att
DAFA Radon
System uppfyller kraven för radontätning.

– med tillbehörsprodukter
DAFA radonspärr är systemets huvudprodukt. Därutöver innehåller systemet en rad tillbehör som kompletterar varandra och ger en säker radontätning som går snabbt och lätt att
montera.
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DAFA nr.
1,5 m x 25 m : 620029133
4 m x 25 m : 620030414

DAFA nr.
195 mm x 195 mm : 620029133

DAFA nr.
60 mm x 25 m : 620016905
100 m x 25 m : 620025138

DAFA nr.
20 mm x 25 m : 620032588

DAFA radonspärr
– är en folie som ger en effektiv och lufttät radon- och
fuktbeständig spärr.

DAFA UV Radon
kabelmanchett 195
– är en patenterad lösning som
ger fullständigt säker tätning
runt genomföringar för eldosor eller kablar.

DAFA UV-tejp

DAFA butyltejp

– är en enkelsidig tejp med
mycket hög hållfasthet och
vidhäftning, vilket gör den
särskilt väl lämpad för radonspärr.

– för att fästa radonspärrar och
täta den mot de flesta byggmaterial.
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DAFA nr.
150 mm x 150 mm : 620032416

DAFA nr.
260 mm x 260 mm : 620019349
345 mm x 345 mm : 620018444

DAFA nr.
280 mm x 280 mm x 200 mm :
620029529

DAFA nr.
950 mm x 20 mm x 25 mm :
620029527

DAFA radonhörn
– är utformat för att ge snabb
och effektiv radon-, luft- och
fukttätning i vinkelräta fundamenthörn, där det brukar vara
svårt att få tätt.

DAFA UV Radon
rörmanchett
– är en patenterad, lufttät
lösning för tätning runt rörgenomföringar genom radonspärren.
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DAFA nr.
Tub 310 ml : 233400100
Påse 600 ml : 620010694

DAFA nr.
Tub 300 ml : 620030930

DAFA Butyl 200
fogmassa
– är en icke-härdande
fogmassa för tätning av exempelvis överlappande skarvar i
radonspärrar.

DAFA radonbrunn

DAFA Radon flexibel kant

– är en uppsamlingspunkt för
radongasen, innan den ventileras bort. Används där det
krävs utsug under golvet.

– är en flexibel PE-skumlist som
kan anpassas för genomföringar
med flera rör och kablar.

DAFA nr.
50 mm : 620015438

DAFA Radon tätningsmassa

DAFA Multi SealingTM

– är en flytande, självnivellerande
tätningsmassa som ger effek
tiv radon-, luft- och fukttätning
runt installationsgenomföringar,
pelare och profiler av varierande
form och diameter.

– används för tätning på
platser där konstruktionsdelar
bryter igenom radonspärren.
Ett mycket flexibelt material
som kan användas till ojämna och
runda kanter.
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– med full uppbackning
Monteringsanvisning – som visar hur ...
DAFA Radon System innehåller också en utförlig och lättillgänglig monteringsanvisning. Det innebär att du som byggproffs kan känna dig helt
trygg med att använda våra nya radonprodukter. Den överskådliga monteringsanvisningen innehåller tydliga beskrivningar och bilder.

Hemsida med komplett information
På DAFA:s hemsida kan du alltid hitta den senaste och mest
aktuella informationen om system, produkter, deras användning och hur man monterar dem.

www.dafa-build.com/en/radon
Seminarier – så du är väl förberedd ...
Vill du och dina medarbetare ha närmare användningsinstruktioner för Radon System, finns det möjlighet att delta
i seminarier hos våra återförsäljare eller direkt på arbetsplatsen. Vill du vara med på ett seminarium om vårt nya
radonsystem, kontakta DAFA.

Kontakt
DAFA:s medarbetare finns alltid till hands för att hjälpa
dig. I första hand är du varmt välkommen att kontakta...

Martin Knutsson
Key Account Manager
DAFA Building Solutions
+46 704-570011
mkn@dafa.se

Torben Sørensen
Customer Service
DAFA Building Solutions
+45 87 47 66 15
tos@dafa.dk

Jan Dahlgaard
Eksportsjef
DAFA Building Solutions
+45 61 61 79 63
jd@dafa.dk
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