
Garanti.
Det er valget af folie, som  

afgør, om DAFAs funktions-  
og produktgaranti dækker i  
15 eller 30 år. Alle tilbehør-

sprodukterne følger den 
valgte folies garantiperiode
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Anvendelse

DAFA Folieklæb er en vandbaseret disper-

sionsklæber til lufttæt samling af damp-

spærre og fugtspærre i henhold til DIN 

4108.

DAFA Folieklæb anvendes til lufttætte sam-

linger ved fugtspærre og dampspærre på 

sugende underlag, som f.eks. på puds, be-

ton eller ubehandlet træ. i henhold til DIN 

4108 på bygningers klimaskærm. Produktet 

er fri for opløsningsmidler og kan på grund 

af sin fremragende klæbeevne anvendes 

uden presselister. DAFA Folieklæb udligner 

ujævnheder, følger bygningens bevægelser 

og er tilmed langtidsholdbar. 

Produktinformation
•  Elastoplastisk klæbemiddel på basis af 

en vandig dispersion og harpiksester til 

dampspærre/fugtspærre

• Fri for opløsningsmidler

• Stærk og vedvarende klæbeevne  

•  Stabil

•  Udligner ujævnheder 

• Vedvarende klæbeevne 

• Langtidsholdbar

• Følger bygningens bevægelse

•  Anvendes uden presseliste

• Testet ved Teknologisk Institut som mar-

kedets stærkeste klæber

DAFA Folieklæb
DAFA Folieklæb indgår i DAFA AirStop System og anvendes til lufttæt samling af dampspærre  
og fugtspærre.

DAFA AirStop System®

Vigtige brugsanvisninger

Overflade skal være fast, tør og fri for støv 

og fedtstof. Vigtigt: Underlag skal være su-

gende, f.eks. puds, beton, ubehandlet træ. 

Klæbemidlet skal påføres i strenge med en 

tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter 

fikseres dampspærre/fugtspærre forsigtigt 

på den våde klæbestreng (må ikke trykkes 

flad, der skal være mindst 4 mm tykkelse 

af strengen tilbage), husk aflastningsfold - 

eller tryk dampspærre/fugtspærre fast på 

den tørre klæbestreng. 

Start med at afprøve proceduren. 

Anbefalet monteringstemperatur: 

+5 ºC til +35 ºC. 

Holdbarhed: 12 mdr. fra produktionsdato. 

Der henvises til datomærkningen der viser 

udløbsdatoen. Beskyttes mod frost.

DAFA Folieklæb er en del af DAFA AirStop 

System. 

Læs mere på dafa.dk

Tekniske specifikationer

Konsistens Pastøs

Hærdetid 15-20 min. ved 23 C, 50% rf. Hærdning: 1-2 mm/dag

Temperaturbestandighed -20 °C til +80 °C

Monteringstemperatur +5 C til +35 °C

Opbevaring Opbevares tørt, mellem 5 °C og 30 °C 

Farve Lys blå

Dimension Indhold pr. krt. /rl. DAFA varenr. EAN nr. DB Nr.

Folieklæb 310 ml tube 20 stk. pr. krt. 620014510 57056344560 1342380

Folieklæb 580 ml pose 20 stk. pr. krt. 620014511 5705636344577 1342381

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

DAFA folieklæb.

DAFA folieklæb i 580 ml alu foliepose 

og 310 ml tube. 
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