
TAG  -  FACADE  -  ELEMENTER

Unikke tætningsprodukter  
til byggeindustrien
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Til virksomheder, der leverer løsninger til tag og 
facade, er der brug for supplerende produkter, 
der bidrager til at gøre løsningerne komplette. 
Typisk med tætningsprodukter, der medvirker til 
at gøre de færdige resultater holdbare i mange, 
mange år.

DAFA har værdifuld erfaring fra leverancer til 
både større og mindre leverandører af tag- og 
facadematerialer. I mange tilfælde i form af et 
tæt samarbejde med flere afdelinger i jeres  
virksomhed – fra udvikling og produktion  
til indkøb og salgsafdeling. DAFA er vant  
til at fungere tværfagligt, når kunden  
stiller krav om det.

Komplette 
tætningssystemer  
til tag og facade Se produktsortimentet  

til tag og facade

3K bølgebånd 
– forhindrer at der  
trænger slagregn,  
fygesne, snavs og vind 
ind i konstruktionen.

Fugebånd
– gør vindues- 
konstruktionen tæt 
og diffusionsåben

Undertagsstrammere 
– gør undertaget stramt 
så det ikke blafrer

UV tape til  
facader
– stærkt klæben-
de UV tape til 
facader m.v. 

EPDM profiler
– tætner mellem 
den lette facade og 
afstandslister

Lysningsfolie
– tætning mellem 
vinduesramme og 
indvendig konstruktion.

Bærelejegummi 
– gør samlingerne 
mellem altandækket 
og gelænderet tætte

Ribbebånd 
– forhindrer at der  
trænger slagregn,  
fygesne, snavs og vind 
ind i konstruktionen.

Selvklæbende 
skumtape 
–  anvendes som tæt-
ning mellem tagplader 

https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-airvent-system/undertagsstrammer
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-fugelosninger
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-airvent-system/uvfacade
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-facade-kit/epdmfacade
https://dafa-build.com/dk/produkter/airstop/exfoil-lysningsfolie
https://dafa-build.com/dk/produkter/byggeindustri/massiv-gummi
https://dafa-build.com/dk/produkter/byggeindustri/taetningslister-og-skumtapes
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– et stærkt produktmatch til tag og facade...

Norton skumtape til 
tagplader

Bagstop skumnylonliste

Fugebånd DAFA Flex 600 PPI trekantlister PUR gummi regupol/ 
regufoam

EPDM profiler

Modul tætningsliste

3K bølgebånd 

Spolevarer

EPDM gummidug

Tætning til  
sandwich-elementer

Butyl ruller

4

CNC fræsning

DAFAs produkter indgår i 
sammenhæng med andre 
byggematerialer som stål, 
beton, fibercement, træ 
og glas, og har forskellige 
egenskaber, der gør dem 
velegnede til at opnå holdbare 
tag- og facadekonstruktioner. 

Ribbebånd

UV tape

Bærelejegummi til 

terrasser

Formed in Place Foam 
Gaskets (FIPFG)

Water Jet cutting



Elementbyggeriets komplette 
tætningsløsninger
DAFA har et bredt erfaringsgrundlag fra samarbejde 
med virksomheder, der fremstiller enten præfabrikerede 
bygningselementer eller komplette bygninger og pavilloner som 
modulbyggeri. 

I alle tilfælde stiller DAFA sine både faglige og kommercielle 
kompetencer til rådighed for at optimere samarbejdet  
– både når det indledes og løbende ved at udvikle og  
tilpasse løsninger til jeres konkrete behov.

Se produktsortimentet  
til elementbyggeri

Undertagsstrammere 
– gør undertaget stramt 
så det ikke blafrer

Undertagsfolier 
– sikrer tæthed i 
den lette  
konstruktion

Vindspærrer 
– sikrer tæthed i den 
lette konstruktion

Rørkraver
– sikrer maksimal 
tæthed ved gen-
nemføringer

EPDM profiler
– tætner mellem 
den lette facade og 
afstandslister

PUR gummi 
– Lyddæmping til CLT 
og modulbyggeri

Element tætning
– specialproducerede 
tætningsløsninger til 
modulbyggerier

Dampspærrefolie
– ekstra stærk folie med 
armeringsnet

Dampspærretape 
– gør samlingerne ekstra 
tætte og holdbare

Kabelkraver
– sikrer maksimal 
tæthed ved gen-
nemføringer

https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-airvent-system/undertagsstrammer
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-airvent-system/roofoil230mh
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-airvent-system/windfoil130
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-airvent-system/uvrorkrave
https://dafa-build.com/dk/produkter/dafa-facade-kit/epdmfacade
https://dafa-build.com/dk/produkter/byggeindustri/massiv-gummi
https://dafa-build.com/dk/cases-samlet/lindbacks-case
https://dafa-build.com/dk/produkter/airstop/exfoil
https://dafa-build.com/dk/produkter/airstop/hitacktape
https://dafa-build.com/dk/produkter/airstop/hitackkabelkrave
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– et stærkt produktmatch til elementbyggeri...

Dampspærretapes

Remfolier

Folieklæber

Butyl tape og Universel 
udendørsklæb

Lysningsfolie

Dampspærrefolier Rørkraver

Kabelkraver

Vindspærrer

Spolevarer

Modul tætningsliste

DAFAs produkter anvendes 
sammen med forskellige 
typer af materialer som 
beton, træ, fibercement, stål 
eller glas. 

Produkterne indgår i mange 
bygningsdele: Tag, facade, 
gulve, vinduer og døre.

Fugebånd DAFA Flex 600



DAFAs kompetencer  
forstærker samarbejdet

Miljøvenlige produkter 
til bæredygtigt byggeri

Kvalitetsprodukter
med stor bredde

Effektiv logistik
sikrer hurtig levering

Teknisk back-up
sikrer et godt resultat

Faste kontaktpersoner
gør det nemt

!

!

!

!

DAFA tilbyder et sikkert, nemt og udviklende samarbejde 
målrettet jer som leverandør eller producent af byggematerialer 
og præfabrikerede elementer eller modulbyggerier.

Det indebærer en lang række fordele, fordi I kan trække på 
DAFAs kompetencer og erfaringer med produkter til tætning. 
Det betyder, at I kan købe tætningsprodukterne på den absolut 
mest fordelagtige måde.

De personlige og faglige relationer mellem jer og os er basis for et godt 
og frugtbart samarbejde. DAFAs erfaringer med at samarbejde med 
producerende virksomheder er bred og dyb. Det vil sige, at I som kunde 
kan nyde godt af den indsigt og viden, som DAFAs medarbejdere har 
oparbejdet gennem mange år. 

DAFA har konstant fokus på udvikling af produkter, der understøtter bære-
dygtighed. Vores byggeprodukter sikrer tætte løsninger, der understøtter 
bæredygtigt byggeri og nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet. 

Derfor er det også naturligt, at en del af DAFAs produkter optaget i Nordic 
Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemær-
ket byggeri.

Produkterne er testet,  
dokumenteret og garanteret

DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- 
og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 
år på alle produkter.  Produktgarantien dækker 
holdbarheden på selve produktet, mens 
funktionsgarantien sikrer, at produkterne lever op 
til de standarder og normer, som de er godkendt 
efter. 
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For at understrege og fortsætte den progressive 
udvikling, er DAFA i stand til at gennemføre tests 
i eget klimakammer. Testcenteret gør os i stand til 
at gennemføre ældningstests, hvor produkterne 
udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, 
kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan DAFA 
simulere de mest anvendte og kendte nationale 
og internationale teststandarder. 

Eget testcenter forstærker 
udviklingen af DAFAs produkter

Klar til at høre mere?
DAFA Building Solutions er altid klar til en dialog om jeres behov.  
Tag kontakt til:

Jan Dahlgaard
Export Manager
T  +45 61 61 79 63
M  jd@dafa.dk
W  dafa-build.com

Torben Sørensen
Kundeservice
T  +45 87 47 66 15
M  tos@dafa.dk
W  dafa-build.com

https://dafa-build.com/dk/baeredygtighed/miljogodkendte-byggeprodukter


Follow us
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DAFA Building Solutions er byggeriets partner inden 
for tætning, dæmpning og beskyttelse med produkter 
til bæredygtige løsninger
Vores dybdegående ekspertise udspringer af et tæt samarbej-

de med byggebranchen, hvorfor vi i dag kan tilbyde system-

løsninger, der er udviklet og baseret på mere end 80 års 

indgående kendskab til byggeriets udfordringer og behov. 

Med DAFA er det nemt at bygge tæt, effektivt og korrekt. 

Vores systemer er designet til at mindske energiudslippet i alle 

konstruktioner og optimerer luftkvaliteten for mennesker ved 

at mindske indtrængningen af skadelige stoffer – til gavn for 

både sundheden og økonomien, miljøet.

Sådan kommer vi videre

Specifikation og krav
Ethvert samarbejde starter med en

konstruktiv dialog om jeres aktuelle 

opgaver og behov. Det omfatter også

forberedelse af specifikationer og

krav til godkendelser.

Prototype og test
I de tilfælde, hvor I har brug for spe-

cielle produkter med jeres eget brand 

fremstiller DAFA en prototype, som I får 

til godkendelse for at teste de funktio-

nelle og visuelle egenskaber.

Aftale og igangsætning
Der indgås en endelig aftale om kvali-

tet, funktionalitet, omfang, leverings-

tider, priser og betalingsbetingelser, 

som er udgangspunktet for et godt og 

værdifuldt samarbejde.

* **

*     Applies to: DAFA A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutchland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc., DAFA Polska sp. z o.o. 

**   Applies to: DAFA A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutchland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc.

linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

facebook.com/dafa.byg

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