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DAFA AirStop System®
Rn

Komplet dampspærreprogram 
til indvendig tætning 

DAFA AirVent System®
Vindspærre og undertag til tætning 
og ventilation af tag og facade

DAFA Radon SystemTM

Komplet system til beskyttelse mod den sund-
hedsskadelige radongas

Tætner konstruktioner, absorberer 
vibrationer, beskytter materialer

DAFA Facade KitTM

Fugesystemer
Gennemtestede fugebånd til vinduer, døre og 
samlinger

Glas-, vindues- og dørtætning
Stærke systemer til nye og gamle døre 
og vinduer

Rn

Rn

Rn

Rn

Rn
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Produkter til miljørigtige 
byggerier
Et miljørigtigt byggeri er godt for både miljøet og 
for de mennesker, der skal opholde sig i bygningen. 
Det lever op til skrappe krav i hele livscyklus og er 
bl.a. kendetegnet ved lavt energiforbrug og godt 
indeklima. Samtidig lever byggematerialer og 
kemiske produkter op til skrappe krav til miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer. Læs mere på: 
dafa-build.com/dk/bæredygtighed

 
 
Byg DGNB-certificeret med
DAFA Building Solutions
Som medlem af Green Building Council Denmark, 
som er byggeriets egen medlemsorganisation for 
DGNB-certificeret byggeri i Danmark, er vores 
dokumentation derfor baseret på den seneste 
DGNB-manual for nye bygninger og omfattende 
renoveringer 2020. De fleste produkter fra DAFA kan 
indgå i DGNB-byggeri, og du kan downloade alle 
erklæringer på vores hjemmeside: 
dafa-build.com/dk/dgnb 

Værdifulde informationer
til korrekt projektering
DAFAs produkter er dokumenteret med produkt- og 
datablade, hvor du finder alle tekniske oplysninger 
og specifikationer. DAFA har også udarbejdet en 
række eksempler på beskrivelser med det formål 
at hjælpe med udarbejdelsen af en fyldestgørende 
projektbeskrivelse. Beskrivelsesteksterne kan med 
fordel anvendes som skabelon for dit aktuelle projekt 
og kan ligesom produkt- og databladene hentes på 
DAFAs website:  
dafa-build.com/dk/projektering 

Professionelle vejledninger 
sikrer effektiv montage
DAFA stiller fyldestgørende montagevejledninger 
til rådighed. Det sker via vores website, og i 
nogle tilfælde medfølgende produkterne ud på 
byggepladsen. 

Tilbehørsprodukterne til AirStop- og AirVent 
og Radon systemerne er f.eks. forsynet med 
letforståelige tegninger, der viser montagen trin for 
trin. Find det hele på dafa-build.com/dk/download.

Nyt på

websitet 

Kik efter det 

grønne blad

https://dafa-build.com/dk/baeredygtighed
https://dk-gbc.dk/
https://dafa-build.com/dk/dgnb
https://dafa-build.com/dk/projektering
https://dafa-build.com/dk/projektering
https://dafa-build.com/dk/download
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Indholdsfortegnelse

DAFA AirStop System®
Komplet dampspærreprogram 
til indvendig tætning af 
klimaskærmen
- fra side 5 til 15Rn Rn

DAFA AirVent System®
Vindspærre og undertag til 
tætning og ventilation af tag 
og facade 
- fra side 16 til side 25

Rn

DAFA Radon SystemTM

Komplet system til beskyttelse 
mod radongas
 
- fra side 26 til side 32

Rn

DAFA fugeprodukter
Gennemtestede fugebånd til 
vinduer, døre og samlinger 
 
- fra side 33 til side 38Rn

DAFA Facade Kit
Tætner konstruktioner, absor-
berer vibrationer, beskytter 
materialer 
- fra side 39 til side 45

Rn

Glas-, vindues- og  
dørtætning 
Stærke systemer til nye og 
gamle døre og vinduer 
- fra side 46 til side 57

Følg DAFA Building Solutions  
på Facebook
facebook.com/dafa.byg

f

Følg DAFA Building Solutions 
på LinkedIn

linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

Dampspærre Hvidbog
Med udgangspunkt i en række byggetekniske 
udfordringer omkring dampspærren giver 
DAFAs nye online manual med detaljerede 
illustrationer og korte beskrivelser et nemt overblik 
over, hvordan opgaven løses bedst muligt og 
overholder kravene til bl.a. tæthed.

Download den gratis her

https://facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
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DAFA AirStop System®
– for det bæredygtige byggeri

Rn
DAFA AirStop System®
- dampspærre, der tætner alle områder...
 
DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre 
tætningssystem til dampspærren. En produktserie, 
der understøtter bæredygtigt byggeri og nedsætter 
energiforbruget til gavn for miljøet. 

Fås over hele landet i byggemarkeder og tømmer-
handler.
 
DAFA funktions- og produktgaranti
DAFA AirStop System er en gennemtestet systemløs-
ning. Derfor tilbydes en særdeles attraktiv funktions- 
og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

DAFAs funktions- 
og produktgaranti 
giver større sikkerhed
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dafa-build.com/dk/airstop
Du kan hente information overalt.  
Din adgang til informationer fra DAFA  
er blevet endnu bedre. Vores website er  
optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du  
nemt kan søge via din mobiltelefon.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

Indholdsfortegnelse
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DAFA Hi-tack rør- og kabelkrave 10
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https://dafa-build.com/dk/airstop
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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Illustration DB 
nr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
banebredde/ 

tykkelse/længde

Antal rl. pr. pl. /
Antal m2 pr. pl.

Fordele

2042039 
2110188

620035141 
620038158

5705636464824 
5705636479354

DAFA ExFoilTM

2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm
2,70 m x 37 m x 0,20 mm

25 rl. /2500m2

25 rl. /2500m2

 • Fremtidens dampspærre
 • 3-lag med armeringsnet sikrer stor 

rivefasthed og styrke
 • Hurtigere montage end traditionelle 

PE-folier
 • BIM objekter til Revit kan 

downloades på vores hjemmeside
 • 30 års garanti
 • DAFA ExFoil er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

1343811 
1845607

1921603

1602184
1845610

1985137

620014522
620027187 

620030320

620022019
620027188

620029447

5705636344645
5705636426471

5705636444543

5705636394664
5705636426488

5705636440668

DAFA ProFoilTM 
2 m x 50 m x 0,20 mm

2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm

3 m x 33,3 m x 0,20 mm

  4 m x 25 m x 0,20 mm 
4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm

* 6 m x 25 m x 0,20 mm

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

33 rl. /4950 m2

 •  100 % ren (jomfrueligt) polyethylen 
(PE)-folie i alle 3 lag

 •    Stor træk- og rivstyrke trods dens 
kun 0,20 mm tykkelse

 •  CE-mærket 
 • 30 års garanti
 • DAFA ProFoil er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

1343810
1845603

1602180
1845605

620014175
620027184

620022022
620027186

5705636342245
5705636426457

5705636394695
5705636426464

DAFA EcoFoilTM

2 m x 50 m x 0,20 mm
2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm

4 m x 25 m x 0,20 mm
4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

50 rl. /5000 m2

 •  100 % regenereret polyethylen (PE)-
folie

 •  Stor træk- og rivstyrke trods dens 
kun 0,20 mm tykkelse

 •  CE-mærket 
 • 15 års garanti
 • DAFA EcoFoil er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.  

  
1822986 620026581 5705636422312

DAFA HiFoilTM 
1,5 m x 50 m x 0,20 mm 30 rl. /2250 m2

 • Fugtadaptiv dampspærre med varia-
bel vanddampdiffusionsmodstand

 •  Anvendes bl.a. til fritidsboliger, tag-
renovering udefra, tagelementer/
kassetter

 • CE-mærket 
 • 30 års garanti
 • DAFA HiFoil er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.  

1822985 620026579 5705636422305
DAFA DiFoilTM

1,5 m x 50 m x 0,20 mm 30 rl. /2250 m2

 •  Diffusionsåben damp bremse
 •  Polyethylen (PE)-banevare belagt 

med fugtabsorberende Polypropy-
len (PP)-fliesdug

 •  CE-mærket 
 • Særlig velegnet til sommerhuse
 • DAFA DiFoil er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

 • 30 års garanti
 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.  

PE-folie

PE-folie

Fugtadaptiv dampspærre

Dampbremse

DAFA dampspærrefolie

DAFAs dampspærrefolier er designet til anvendelse alt efter bygningstype og projektaktuelle krav. Forskellige farver gør genkendeligheden let. 
Dermed er du sikker på altid at arbejde med den rigtige dampspærrefolie til opgaven.
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Performance folie
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* Skaffevare. Leveringstid min. 9 uger. Min. bestilling 330 ruller.

https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
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DAFA Hi-tack® tape
Se side 8.

DAFA Hi-tack®
rør- og kabelkraver
Se side 10.

DAFA folieklæb
Se side 9.

DAFA ExFoil  
lysningsfolie
Se side 11.

Til DAFA ExFoilTM anbefaler vi følgende 
tilbehørsprodukter:

* Se DAFA AirStop montagevejledning  
på www.dafa-build.com

DAFA ExFoil remfolie
Se side 12.

En ny stærk dampspærre med armeringsnet. Langt mere 
bygbar end en almindelig PE-dampspærre, for nemmere 
montage med bedre resultat.

Den nye generation dampspærre!
DAFA ExFoil dampspærrefolie anvendes som damp- og fugtspærre  
i bygningskonstruktioner. Med multilagsopbygningen med armeringsnet  
sikres en ekstrem træk- og rivfast dampspærrefolie. 

DAFA ExFoil har følgende fordele: 

 • Er langt mere bygbar end en almindelig  
PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere

 • Med armeringsnettet er DAFA ExFoil langt stærkere  
end en PE-dampspærre

 • Større sikkerhed under montage
 • Sømfast og har stor træk- og rivstyrke
 • Kan samles/tapes uden fast underlag*
 • DAFA ExFoil er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

DAFA ExFoilTM
- armeret dampspærre
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BIM objekter
Vi tilbyder ExFoil 
dampspærre + tilbehør som 
digitale BIM objekter, som 
du som bruger af Revit, har 
mulighed for at downloade 
og hente direkte ind i din 3D 
model. Helt gratis!

Find dem på dafa-build.com

Nyhed

DAFA ExFoil består af Polyethylen (PE) banevare, 
armeringsnet i midten og er belagt med fugtabsor-
berende Polypropylen (PP) vliesdug. Materialet 
tåler direkte sollys i max. 3 mdr. og må ikke udsæt-
tes for direkte kontakt med træimprægnering tilsat 
opløsningsmidler. 

https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele 

5243912
5243913

1897462
1897458

620006596
620005987

620023654 
620014093

5705636284484
5705636266459

5705636404110
5705636341699

DAFA
dampspærretape

50 mm grøn
50 mm blå

100 mm grøn
100 mm blå

12 rl. à 25 m  
12 rl. à 25 m

6 rl. à 25 m 
6 rl. à 25 m

 •  Grøn er velegnet til rør gennem føringer og 
er fleksibel/strækbar

 •  Blå er velegnet til langs- og tværgående 
samlinger på membraner

 • Anbefales til PE folier (ProFoil og EcoFoil)
 •  Stærkt klæbende
 • French VOC A+
 • DAFA dampspærretape er optaget i da-

tabasen for byggeprodukter, som kan an-
vendes i Svanemærket byggeri

1822987 
1822989

620026587 
620026588

5705636422367 
5705636422374

DAFA 
Hi-tack® tape
60 mm lime 
60 mm grå

10 rl. à 25 m  
10 rl. à 25 m

 • Lime er velegnet til rør gennem føringer og 
er fleksibel/strækbar

 •  Grå er velegnet til langs- og tværgående 
samlinger på membraner

 • Anbefales til ExFoil, HiFoil og DiFoil
 • Stærkt klæbende
 • French VOC A+
 • DAFA Hi-tack® tape er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

1984833

1984837

620022979

620026531

5705636447773

5705636422015

DAFA vliestape m. 
splitliner (50/50)

60 mm x 25 m

*100 mm x 25 m

10 rl. à 25 m

6 rl. à 25 m

 • Kan bruges til tætning af samlinger ved un-
dertage, damp- og vindspærrer

 • Diffusionsåben
 • Unik klæbeevne på flere overflader såsom 

krydsfiner, spånplader og banevarer 
 • Der kan også spartles og pudses over ta-

pen, hvilket gør den særlig velegnet ved 
vinduer, facader mv.

 • Split liner for nem og hurtig montage
 • DAFA vliestape er optaget i databasen for 

byggeprodukter, som kan anvendes i Sva-
nemærket byggeri

 

1377534 620015189 5705636349312

Dobbeltklæbende
dampspærretape

30 mm 12 rl. à 25 m

 • Er velegnet til vedhæftning af dampspærre 
på stålkonstruktioner

 •  Fuld vedhæftning ved overlæg
 •  Godkendt til samling af dampspærrefolie 

iht. DS/EN 13984
 • French VOC A+
 • DAFA dobbeltklæbende dampspærre-

tape er optaget i databasen for byggepro-
dukter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA dampspærretape

Dampspærretape anvendes til indendørssamlinger på alle PP-/PE-membrantyper, krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal. DAFA damp-
spærretape er en kraftigt klæbende tape, som kun bør anvendes ved permanent påføring, idet tapen ikke kan fjernes fra underlaget igen.

* Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger. Min. bestilling 240 ruller. 
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold

pr. krt./rl. Fordele

1382576 620015438 5705636351131 1,5 x 50 mm 8 rl. à 5 m

 • Klæber kraftigt til de fleste byg-
gematerialer

 • Uden opløsningsmiddel
 • Tørrer ikke ud
 • Bevarer elasticiteten
 • Meget lang holdbarhed
 • Indeholder ikke skadelige stoffer
 • DAFA Multi Sealing er optaget i 

databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA Multi SealingTM

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

DAFA folieklæb

Anvendes til dannelse af lufttætte limninger mellem dampspærre og fugtspærre/bygningsdele med sugende underlag, som f.eks. på puds, 
beton eller ubehandlet træ.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1342380

1342381

620014510

620014511

5705636344560

5705636344577

DAFA folieklæb 
Tube 

310 ml

Pose
580 ml

20 stk.

20 stk.

• Montage ned til -10 ºC
 • Elastoplastisk klæbemiddel på basis 

af en vandig dispersion
 • Fri for opløsningsmidler
 • Stærk vedhæftning
 • Udligner ujævnheder
 • Vedvarende klæbeevne
 • Langtidsholdbar
 • Følger bygningens bevægelser
 • Anvendes uden klemlister
 • French VOC A+
 • DAFA folieklæb er optaget i 

databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

Sådan vælger du den rette dampspærretape

Grøn/Lime dampspærretape  
- til fleksible opgaver
De grønne og lime dampspærretapes er specialtapes, 
som anvendes til forsegling ved udtræk, rør- og kabel-
gennemføringer (hvor DAFAs universelle rør -og 
kabelkraver ikke kan anvendes), og 
hjørner. Tapen er meget fleksibel og 
strækbar, og den tillader derved byg-
ningselementernes bevægelser. 

Blå/Grå dampspærretape  
- til langs- og tværgående samlinger
De blå og grå dampspærretapes anvendes til langs- og 
tværgående samlinger af dampspærrefolier. De klæber 
til materialer som PP-/PE-membraner, krydsfiner, 
høvlet træ, spånplader og metal. Ta-
pens kraftige klæb bliver kun stærkere 
med tiden.

Hvilken tape til hvilken folie?

• ProFoil
• EcoFoil

=
Blå og grøn tape • ExFoil

• HiFoil
• DiFoil

=
Grå og Lime 
Hi-tack tape
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Dimensioner
rør / kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

1837293

1837295

620026737

620027032

5705636425436

5705636425429

DAFA Hi-tack® 
rørkraver

Type 260
260 × 260 mm

Type 345
345 × 345 mm

Runde rør fra  
Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra  
Ø80 til Ø200 mm
og firkantede rør  
100 x150 mm og 

150 x 150 mm

25 stk.

25 stk. 

 • Anbefales til DAFA HiFoil, DiFoil 
og ExFoil

 • Patenteret løsning
 •  Fleksibel EPDM-dug
 •  Rørkraver passer til dimen sioner 

fra Ø15 til Ø400 mm.
 •  Pålagt stærkt klæbende akryl-

klæber
 •  Enkel, hurtig og sikker montage
 •  Kræver ikke specialværktøj
 •  Forstansede markeringer
 • BIM objekter til Revit kan 

downloades på vores 
hjemmeside

 • Hi-tack® universal rør- og kabel-
krave er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri 

 •  BEMÆRK: Ved montage af firkan-
tede rør forsegles med DAFA Hi-
tack® tape mellem rør og krave.

1837294 620026738 5705636425443

DAFA Hi-tack® 
kabelkrave

Type 195 
195 × 195 mm

PL-loftdåse Ø80 mm
eller

Kabler 4 stk Ø7 til 
Ø10 mm

2 stk Ø7 til Ø22 mm

25 stk.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Dimensioner
rør / kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

5378422

5298186

1271881

620010116

620007467

620012271

5705636310411

5705636288826

5705636329611

Rørkraver

Type 260 
260 × 260 mm 

Type 345
345 × 345 mm 

Type 520
520 × 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x150 mm

150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 til Ø400 
mm

 

50 stk.

50 stk. 

25 stk.

 • Patenteret løsning
 •  Fleksibel EPDM-dug
 •  Rørkraver passer til dimen-

sioner fra Ø15 mm til Ø400 
mm

 •  Pålagt stærkt klæbende  
akrylklæber

 •  Enkel, hurtig og sikker 
montage

 •  Kræver ikke specialværktøj
 •  Forstansede markeringer
 • DAFA universal rør- og 

kabelkraver er optaget i 
databasen for byggepro-
dukter, som kan anvendes 
i Svanemærket byggeri 
 

 •  BEMÆRK: Ved montage 
af firkantede rør forsegles 
med DAFA grøn DSP-tape 
mellem rør og krave.

 •  BEMÆRK: Hvis dampspær-
ren gennembrydes, kan 
kun PE-dåse med særlige 
gummipropper anvendes 
sammen med universal ka-
belkrave 195.

5298187 620007468 5705636288833

Kabelkrave 

Type 195 
195 × 195 mm

PL-loftdåse Ø80 mm
eller 

Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm
2 stk Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

DAFA universal rørkrave anvendes som lufttætning ved gennemføring både med runde og firkantede rør. DAFA universal kabelkrave anvendes 
som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. De patenterede løsninger giver dig optimal sikkerhed i tætning af dampspærren.

DAFA Hi-tack® universal rørkraver og kabelkraver anvendes som lufttætning ved gennemføring både med runde og firkantede rør og som luft-
tætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. 

DAFA universal rør- og kabelkrave

DAFA Hi-tack® universal rør- og kabelkrave

Patenteret

Patenteret

Patenteret

Patenteret

https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Dimensioner
rør / kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

5378422

5298186

1271881

620010116

620007467

620012271

5705636310411

5705636288826

5705636329611

Rørkraver

Type 260 
260 × 260 mm 

Type 345
345 × 345 mm 

Type 520
520 × 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x150 mm

150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 til Ø400 
mm

 

50 stk.

50 stk. 

25 stk.

 • Patenteret løsning
 •  Fleksibel EPDM-dug
 •  Rørkraver passer til dimen-

sioner fra Ø15 mm til Ø400 
mm

 •  Pålagt stærkt klæbende  
akrylklæber

 •  Enkel, hurtig og sikker 
montage

 •  Kræver ikke specialværktøj
 •  Forstansede markeringer
 • DAFA universal rør- og 

kabelkraver er optaget i 
databasen for byggepro-
dukter, som kan anvendes 
i Svanemærket byggeri 
 

 •  BEMÆRK: Ved montage 
af firkantede rør forsegles 
med DAFA grøn DSP-tape 
mellem rør og krave.

 •  BEMÆRK: Hvis dampspær-
ren gennembrydes, kan 
kun PE-dåse med særlige 
gummipropper anvendes 
sammen med universal ka-
belkrave 195.

5298187 620007468 5705636288833

Kabelkrave 

Type 195 
195 × 195 mm

PL-loftdåse Ø80 mm
eller 

Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm
2 stk Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
(bredde)

Indhold
pr. krt./rl. Fordele

DAFA PE lysningsfolie

DAFA PE lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre. 
PE-folien sikrer en damptæt løsning i konstruktionen.

1447409
1342637
1342641

620016196
620014198
620014507

5705636358208
5705636342382
5705636344546

Blå rulle
200 mm
300 mm
400 mm

1 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m

 •  0,2 mm PE-folie
 •  Høj brud styrke og til dels rivefast
 •  Monteret med butyl og tape
 •  Enkel, hurtig og sikker 

montage
 •  Klæber på de fleste  

byggematerialer
 • Franch VOC A+
 • DAFA PE lysningsfolie (grønne rul-

ler) er optaget i databasen for byg-
geprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

1915142
1342642

620020906
620014508

5705636387307
5705636344553

Grøn rulle
250 mm
410 mm 

1 rl. à 50 m 
1 rl. à 50 m

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold

pr. krt./rl. Fordele

5347476
5347414
5346953

620009838
620009839
620009840

5705636308661
5705636308676
5705636308685

  *130 - 160 mm
**180 - 210 mm
     220 - 250 mm

3 rl. à 50 m
2 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m

 • Intelligent foliemembran
 • Kan klæbe på begge sider
 • Fleksibel bredde pga. fold
 • Hjælper til at forhindre dan-

nelse af skimmelsvamp
 • Holder fugt ude af konstruk-

tionen
 • DAFA Duo Foil lysningsfolie 

er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Duo Foil gør det let at foretage en korrekt fugning, som beskytter isoleringsmaterialet. Dette sikrer den nødvendige ventilation af konstruk-
tionen og bidrager til at forhindre dannelse af råd og svamp. 

DAFA Duo Foil lysningsfolie

2084543
2084544
2084545

620036874
620036875
620036584

5705636473277
5705636473284
5705636471518

Butyl/Tape
200 mm
300 mm
400 mm

1 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m

 •  Lavet af ExFoil-folie med 
armeringsnet

• Sømfast og har stor træk- og 
rivstyrke

 •  Formonteret med butyl og tape
 •  Enkel, hurtig og sikker 

montage
 •  Klæber på de fleste  

byggematerialer
 • BIM objekter til Revit kan 

downloades på vores hjemmeside

2084541
2084542

620036876
620036582

5705636473260
5705636471488

Tape/Tape
250 mm
410 mm

1 rl. à 50 m 
1 rl. à 50 m

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
(bredde)

Indhold
pr. krt./rl. Fordele

DAFA ExFoil lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre. PE-folien sikrer en damptæt løsning i konstruktionen.

DAFA ExFoil lysningsfolie

* Skaffevare. Min. bestilling 2.700 m
** Skaffevare. Min. bestilling 1.800 m

https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension/
varetekst

Indhold
pr. krt./rl. Fordele

2094310
2094311

620037331
620037332

5705636475455
5705636475462

ExFoil remfolie
500 mm

1050 mm
4 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m

• DAFA ExFoil remfolie er langt 
mere bygbar end en almindelig 
PE folie

• Med armeringsnettet er DAFA Ex-
Foil remfolie langt stærkere end 
en PE folie

• Større sikkerhed under montage
• Sømfast og har stor træk- og riv-

styrke

DAFA hjørne anvendes til tætning i udsatte områder i dampspærren. DAFA hjørne er designet specielt til indvendige og udvendige hjørner og 
sikrer fuldstændig lufttæthed.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/mål
Indhold
pr. krt. Fordele

1305702 620013402 5705636337036
Udvendigt hjørne

150 × 150 mm 50 stk. 

 • 0,2 mm PE-folie 
 • Sammenfoldelig, hvilket giver 

stor pladsbesparelse og nem-
mere håndtering

 • Hurtig og nem montage
 • Fleksibel
 • Unikt design
 • Med udstanset bukkelinje
 • DAFA hjørner er optaget i da-

tabasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svane-
mærket byggeri 1305703 620013403 5705636337029

Indvendigt hjørne
 150 × 150 mm 50 stk.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold
pr. krt. Fordele

1271886 620011476 5705636326320 45 mm ×  
190 mm/245 mm

40 stk.

 • 2K-støbt krave med flek sibel 
tætningslæbe

 • Afkortes efter behov
 • Kraven har dobbelt klæb på 

begge sider.
 • French VOC A+

Spærfodskrave anvendes i 1½-planshuse ved hanespær og lignende spærkonstruktioner for at sikre optimal tætning ved dampspærre.

Patent

Pending

DAFA hjørner

DAFA spærfodskrave

Anvendes som tætning mellem toprem og eksisterende bygningsdel. Kan også anvendes som "tilpasningsfolie" ved montage af DAFA ExFoil 
dampspærre.

DAFA ExFoil remfolie



DAFA universal primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det an-
befales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv. 

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1984522 620033110  5705636456522

 
DAFA universal 

primer
500 ml. 12 stk.

 • Drejelig sprayfunktion, let at påføre  
 • Forstærker vedhæftning
 • Hurtigtørrende
 • Transparent
 • DAFA universal primer er optaget i da-

tabasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

DAFA universal primer

DAFA vandbaseret primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det 
anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv. 

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

2093684 620037504  5705636476483

 
DAFA 

vandbaseret  
primer

1000 ml. 6 flasker

• Vandbaseret og fri for  
opløsningsmidler 

• Forstærker vedhæftning
• Skifter farve ved ophærdning
• Kan fjernes med vand før hærdning
• God vandbestandighed efter  

hærdning
• GEV-EMICODE® EC1 PLUS
 • DAFA Vandbaseret primer er optaget 

i databasen for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket byggeri 

DAFA vandbaseret primer

Når du taper dine samlinger, så husk, at tapen skal masseres ned i dampspærren med en spartel. Hvis du ikke bruger spartlen, vil 
ca. 30-40% af tapen ikke sidde ordentligt fast i overfladen, og efter 6-10 år risikerer du at den falder af.

DAFA foliespartel

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

2108778 620037016 5705636478968 DAFA foliespartel 25 stk.
 • Sikrer at dampspærretapen bliver 

siddende på lang sigt
 • Opnå større lufttæthed

Dampspærre Hvidbog!
Med udgangspunkt i en række byggetekniske 
udfordringer omkring dampspærren giver 
DAFAs nye online manual med detaljerede 
illustrationer og korte beskrivelser et nemt overblik 
over, hvordan opgaven løses bedst muligt og 
overholder kravene til bl.a. tæthed.

Download den gratis her

https://dafa-build.com/dk/download/byggeri/dafa-airstop-system-dk
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1863371 620027282 5705636429069
3 mm x 30 mm  

x 1220 mm
150 stk.

 • Kan anvendes sammen med DAFA 
HiFoilTM Fugtadaptive damp-
spærre 

 • Tilpasses nemt ved at skære på 
listen og dernæst knække den af

 • Kan fæstnes med klammer

1863430 620027541 5705636429083 1000 x 1000 x 25 mm 32 stk.

 • Kan anvendes sammen med DAFA 
HiFoilTM Fugtadaptive damp-
spærre

 • Nemme at tilskære
 • Beskytter dampspærren
 • Meget nemme at håndtere
 • Reducerer støvgener

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold
pr. palle Fordele

DAFA IsoBatt anvendes som skillelag mellem den eksisterende konstruktion og dampspærren, f.eks. ved renoveringopgaver.

DAFA IsobattTM

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold
pr. ks. Fordele

DAFA klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montering ved renovering og efterisolering af tagkonstruktioner.

DAFA klemliste

Tagkonstruktionen, der tillader efterisolering udefra

Med DAFA HiFoil kan du 
etablere dampspærren 
udefra ved tagrenovering. 
Den eksisterende isolering og 
eventuelle utætte dampspærre 
fjernes, og der udlægges DAFA 
IsoBatt for at beskytte DAFA HiFoil 
mod udragende søm og skruer. 
DAFA HiFoil lægges plant mod DAFA 
IsoBatt og over de eksisterende 
spær. Dugen fastholdes med DAFA 
klemliste mod spærene. Derefter 
ilægges den nye isolering mellem 
spærene. 

Resultatet er en ny tæt dampspærre 
og nyt tag uden store merudgifter.



DAFA AirStop seminar - hos dig!

Tilmeld dig nu!
Gå ind på dafa-build.com/dk/seminar og 
tilmeld dig, eller kontakt 
din konsulent for at lave 
en konkret aftale om, 
hvordan du og dine med-
arbejdere eller kunder 
bliver endnu dygtigere til 
at tætne tag og facade.

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre 
tætningssystem til dampspærren. En produktserie, 
der understøtter bæredygtigt byggeri og 
nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet. Med 
nye produkter i 2019 og 2020 opnår du et komplet 
sortiment, som gør det sikkert og nemt for alle 
parter, når klimaskærmen skal være tæt og holde i 
mange år.

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for 
gennemførelse af uddannelser, kurser eller 
seminarer om DAFA AirStop System. Der er tale 
om målrettede uddannelsesforløb, der sikrer 
dig konkret viden og færdigheder inden for 
projektering og udførelse med produkterne fra 
DAFA AirStop System.

Bygningsreglementet 2018 (BR18) er trådt i kraft som gældende 
bygningsreglement pr. 1. januar 2018. 

Bliv klædt på til at efterleve reglerne - når det gælder tætning af 
klimaskærmen.

Prøv et af vores gratis DAFA AirStop-seminarer.

(Min. 5 mand pr. hold).

!Gratis
seminar

Scan QR-koden

https://www.dafa-build.com/dk/seminar
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DAFA AirVent System®

DAFA AirVent System®

100 % gennemført program til ventilerede kon-
struktioner med diffusionsåbne undertags- og 
vindspærreløsninger.

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, 
der beror på gennemtestede produkter til tætning 
af byggeriets klimaskærme – både på tag og fa-
cade. Produkter, der virker, og produkter, der gør 
det nemt og enkelt.
 
DAFA funktions- og produktgaranti
DAFA AirVent System er en gennemtestet system-
løsning. Derfor tilbydes en særdeles attraktiv 
funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 
eller 30 år.

- tæt bag tag og facade

Indholdsfortegnelse
DAFA undertag og vindspærre  18

DAFA UV tape  19

DAFA vliestape med split-liner  19

DAFA butyltape 19

DAFA klemlistebånd 20

Norton selvklæbende PVC-liste  20

DAFA universal udendørs klæb  20

DAFA universal primer 20

DAFA UV kabelkrave  21

DAFA UV rørkrave 21

DAFA undertagsventil  21

DAFA undertagsstrammere 24

DAFAs funktions- 
og produktgaranti 
giver større sikkerhed
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Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

dafa-build.com/dk/airvent
Du kan hente information overalt.  
Din adgang til informationer fra DAFA  
er blevet endnu bedre. Vores website er  
optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du  
nemt kan søge via din mobiltelefon.

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
https://dafa-build.com/dk/airvent  
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Stærkt sortiment 
DAFA AirVent System består af stærke folier og tilbehørsprodukter, der gør det nemt og 
enkelt at tætne både på tag og facade. 
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DAFA RooFoil  
150TM 

- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 150 er en stærk,  
diffusionsåben dug, der kan  
anvendes til undertag med en hæld-
ning på over 15 grader i ventilerede 
og uventilerede tagkonstruktioner og 
som vindspærre i en let ydervægs-
konstruktion. 

DAFA RooFoil  
200TM  
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 200 er en stærk,  
diffusionsåben dug, der kan  
anvendes til undertag med en hæld-
ning over 15 grader i ventilerede og 
uventilerede tagkonstruktioner og 
som vindspærre i en let ydervægs-
konstruktion. 

DAFA RooFoil  
230 MHTM 

- DUKO klasse MH (H)

DAFA RooFoil 230 MH er en stærk, 
diffusionsåben dug med høj rive-
styrke. Den kan anvendes til undertag 
med en hældning over 15 grader i 
ventilerede og uventilerede tagkon-
struktioner og som vindspærre i en let 
ydervægskonstruktion. 

DAFA RooFoil  
230 MH PlusTM 

- DUKO klasse MH (H)

Som DAFA RooFoil 230 MH er 230 
MH Plus en stærk, diffusionsåben dug 
med høj rivestyrke. DAFA RooFoil 230 
MH Plus er forsynet med integrerede 
selvklæbende kanter i begge sider 
ved overlæg.

Anvendelsesnøgle
  Klasse ML Klasse MH  Klasse H-normal

Tagdækning Falstagsten – over 35°   
min. 70 mm overlæg

Diagonal-, plade-  
eller naturskifer – lagt i kit

Metalplader– tagsten, plader

Vingetegl – over 35° og min. 70 mm overlæg

Dobbelt-S-vinge – over 35° og under 70 mm overlæg 

Falstagsten – under 35° og min. 70 mm overlæg

 Plade- eller naturskifer 

Vingetegl – under 70 mm overlæg

Vingetegl – under 35° og min. 70 mm overlæg

Dobbelt-S-vinge – under 35° og min. 70 mm overlæg

Diagonalskifer  

➊ Kompleksitet Høj Høj Lav Høj Høj Lav Høj

➋ Klimapåvirkning   
     og etagehøjde Særlig Normal Særlig Særlig Normal Særlig Særlig

RooFoil 150 √  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷ ÷  
RooFoil 200 √ √ √  ÷  ÷  ÷  ÷
RooFoil 230 MH / Plus √ √ √ √ √ √ √

➊ Høj kompleksitet, hvis:
–  Mange tætliggende gennemføringer 
–  Mange detaljer (skotrende, kvist, ventilationskanal, 
   skorsten og ovenlys)

➋ Særlig klimapåvirkning og etagehøjde, når:
–  Boligen ligger uden for byzonen, omgivet af marker eller hav
–  Boligen har 3 etager eller derover
–  Boligen ligger på toppen af en bakke eller for enden af en gade
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1916704 620029957 5705636443584

DAFA WindFoil 
130™

3,05 m x 25 m 78 rl. / 5947,5 m2

 • En stærk 3-lags diffusionsåben dug
 • Anvendes som vindspærre i en ventileret, let 

ydervægsbeklædning
 • DAFA WindFoil 95 er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

 • Med en bredde på 3,05 meter monteres 
vindspærren i fuld væghøjde 

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

1550271 620020403 5705636384160

DAFA WindFoil 
95™

1,5 m x 50 m 60 rl. / 4500 m2

 • En stærk 4-lags diffusionsåben dug
 • Anvendes som vindspærre i en ventileret, let 

ydervægsbeklædning
 • DAFA WindFoil 95 er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

2311608 620043983 5705636270401

DAFA WindFoil 
210 UV FirePro™

1,5 m x 50 m
30 rl. / 2250 m2

 • En stærk permanent UV-bestandig 
diffusionsåben dug med brandhæmmende 
egenskaber (B-s1,d2)

 • Anvendes til åbne facadekonstruktioner
 • DAFA WindFoil 210 UV FirePro er optaget 

i databasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

Illustration DB  
varenr.

DAFA
varenr.

EAN 
nummer

Varetekst/
bredde/længde

Antal rl. pr. pl. /
Antal m2 pr. pl. Fordele

1950686 620031982 5705636451855

DAFA RooFoil 
230 MH Plus™ 

1,5 m x 50 m 24 rl. / 1800 m2

 • Forsynet med integrerede selvklæbende 
kanter på for- og bagside ved overlæg.

 • DUKO MH- og H-normalklassificeret 
(monteret på fast underlag) 

 • DAFA RooFoil 230 MH Plus™ er optaget i 
databasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

1822505

1822501

620026568

620026567

5705636422220

5705636422213

DAFA RooFoil 
230 MH™ 

1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

24 rl. / 1800 m2

20 rl. / 1100 m2

 • Stærk og kraftig dug der tåler hård belastning
 • DUKO MH- og H-normalklassificeret 

(monteret på fast underlag) 
 • DAFA RooFoil 230 MH™ er optaget i 

databasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

1650689

1650692

620023105

620023115

5705636400624

5705636400587

DAFA 
RooFoil 200™ 
1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

36 rl. / 2700 m2

36 rl. / 1980 m2

 • Kan anvendes til såvel undertag som 
vindspærre

 • DUKO ML-klassificeret
 • DAFA RooFoil 200TM er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

1650688

1650690

620023104 

620023114

5705636400556

5705636400570

DAFA 
RooFoil 150™
1,5 m x 50 m

1,1 m x 50 m

50 rl. / 3750 m2

50 rl. / 2750 m2

 • Kan anvendes til såvel undertag som 
vindspærre

 • DUKO ML-klassificeret
 • DAFA RooFoil 150TM er optaget i databasen 

for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

Et udvalg af stærke diffusionsåbne folier til undertag og vindspærre. Folierne opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i 
såvel nybyggeri som ved renoveringsarbejder.
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Et udvalg af stærke diffusionsåbne vindspærrer. Folierne opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i såvel nybyggeri som 
ved renoveringsarbejder.

DAFA vindspærrer

DAFA undertag 

Nyhed
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1438817 
1897456

1836320
1984065 

620016905 
620025138

620026334
620026300

5705636360164 
5705636413778 

5705636425115
5705636420523

DAFA UV tape
Sort MED logo     

60 mm
100 mm 

DAFA UV tape
Sort UDEN logo     

60 mm
100 mm*

10 rl. à 25 m
  6 rl. à 25 m

10 rl. à 25 m 
  6 rl. à 25 m 

 • Godkendt til udendørs brug
 • Kan anvendes til alle DAFA 

undertag, vindspærrer og 
dampspærrer

 • Fleksibel/strækbar
 • Stærkt klæbende
 • French VOC A+
 • DAFA UV tape er 

optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA UV tape

 
* Skaffevare. Leveringstid: min. 4 uger. Min. bestilling 270 ruller 

DAFA vliestape med split-liner

Med en unik lim, som klæber aggressivt og beholder klæbeevnen både ved lavere og højere temperaturer sammenlignet med alm. tape. 
Der kan også spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1984833

1984837

620022979

620026531

5705636447773

5705636422015

DAFA vliestape m. 
split-liner (50/50)

60 mm x 25 m

**100 mm x 25 m

10 rl. à 25 m

6 rl. à 25 m

 • Kan bruges til tætning af samlinger 
ved undertage, damp- og 
vindspærrer

 • Unik klæbeevne på flere overflader 
såsom krydsfiner, spånplader og 
banevarer 

 • Der kan spartles og pudses over 
tapen, hvilket gør den særlig 
velegnet ved vinduer, facader mv.

 • Split liner for nem og hurtig 
montage

 • DAFA Vliestape er optaget i 
databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. krt. Fordele

4089447
1271887

233100210
233100225

5705636096070
5705636096087

DAFA butyltape 
2 × 10 mm
2 × 25 mm

22,5 m
22,5 m

495 m
315 m 

 • DAFA butyltape er optaget i 
databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemær-
ket byggeri 

 • Farve: Sort
 • Vejrbestandig
 • Stor klæbeevne
 • Klæbeflader skal være tørre og 

fri for støv
 • OBS! Ved anvendelse om vinte-

ren opbevares tapen ved stue-
temperatur, indtil den monteres

Anvendes til at fastholde undertag (folier), hvor dette afsluttes på metaldrypkant ved tagfod.

DAFA butyltape

DAFA UV tape er en del af DAFA AirVent System og er specielt egnet til tapening af DAFAs undertagsfolier, vindspærrer og vindplader.

** Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger. Min. bestilling 240 ruller.
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DAFA klemlistebånd anvendes som tætning mellem klemliste og undertag

Illustration DB
vare nr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. krt. Fordele

5899725
5899727

 

5899728
5899729

232300031
232301031

232302031
232303031

5705636127668
5705636121970

 

5705636124025
5705636127712

TYPE 2520  
sort

3,0 × 9 mm
4,5 × 9 mm 

  *6,0 × 9 mm
10,0 × 9 mm

30 m
20 m

 

15 m
10 m

1140 m
800 m

 
570 m
380 m

 • Farve: Sort eller grå (kan special-
bestilles i lysegrå)

 • Meget blød og fleksibel
 • Selvklæbende på én side
 • Optimal tætningsevne opnås ved 

30 % komprimering
 • Klæber på stort set alle over-

flader 
 • Vi lagerfører også blødere eller 

fastere kvaliteter
 • OBS! Listen må ikke strækkes ved 

montage

Type 2520-listen anvendes som tætning mellem tagplader og hindrer derved vand, fygesne og snavs i at trænge ind.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. krt. Fordele

1730868 620025389 5705636415857

DAFA  
klemlistebånd

0,8 x 40 mm 20 m  10 rl. à 20 m

 • Høj temperaturbestandighed
 • Fremragende varmestabilitet
 • God formstabilitet
 • Fri for opløsningsmidler
 • Selvvulkaniserende
 • Intet behov for specialværktøj

Norton selvklæbende PVC-liste 

DAFA klemlistebånd

DAFA universal udendørs klæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning af DAFA AirVent System folier og membraner som eks. DAFA murfolie.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mængde
Indhold
pr. krt. Fordele

1828048 620026751 5705636423418

DAFA
universal 

udendørs klæb
Pose 600 ml 12 stk.

 • Er fremstillet af en permanent 
elastisk, særlig limgummi-
blanding

 • Kan påføres direkte på un-
dertaget eller vindspærren

 • Fastholder folier på såvel po-
røse som glatte underlag

 • DAFA universal udendørs 
klæb er optaget i databasen 
for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA uni. udendørs klæb til vedhæftning 
af EPDM membraner.

DAFA uni. udendørs klæb til vedhæftning 
af murfolie.

DAFA uni. udendørs klæb kan påføres 
direkte på undertaget eller vindspærren. 
Fastholder folier på såvel porøse som 
glatte underlag.

* Skaffevare. Leveres på bestilling. Min. bestilling 1.140 m.
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DAFA undertagsventil

DAFA undertagsventil anvendes til at sikre ventilation gennem undertagsduge og kan anvendes til alle diffusionsåbne- og tætte undertags-
duge samt faste undertage.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold  
pr. ps.

Indhold
pr. krt. Fordele

1978192

1978193

620032802

620032803

5705636455297

5705636455303

DAFA 
undertagsventil

Indefra - Ud

Udefra - Ind

10 stk.

10 stk.

60 stk.

60 stk.

 • Udlufter effektivt loftrum-
met mod fugt og råd

 • Monteres nemt og hurtigt 
udefra og ind eller indefra 
og ud pga. ”Snap-Lock”

 • Lukker helt tæt når man har 
trukket hårdt i ”strippen”

 • Monteres i alle materialer
 • Variabel dim. 0,2 mm - 25 

mm
 • Montering kræver kun een 

person
 • 56 cm² ventilationsareal
 • DAFA undertagsventiler 

er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Indefra og ud monteret ventil

Udefra og ind monteret ventil

DAFA UV kabelkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og  vindspærre.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Dimensioner rør/
kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

1558383 620018445 5705636370507

DAFA
UV kabelkrave

Type 195     
195 × 195 mm

Til
PL-loftdåse Ø80 mm

eller 
kabler

4 stk Ø7 til Ø10 mm
2 stk Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

 • Patenteret løsning
 • Tætning omkring eldåser 

og kabelgennemføringer 
igennem undertaget el-
ler vindspærren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • French VOC A+
 • DAFA UV kabelkrave er 

optaget i databasen for 
byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svane-
mærket byggeri

DAFA UV kabelkrave

DAFA UV rørkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Dimensioner  
rør/kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

1558385

1558389

1897881

620019349

620018444

620020949

5705636387352

5705636370514

5705636387574

DAFA
UV rørkrave

Type 260
260 x 260 mm    

Type 345
345 × 345 mm

Type 520 
520 x 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x150 mm 

samt 150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200  tilØ400 mm

50 stk.

50 stk.

25 stk.

 • Patenteret løsning
 • Tætning omkring rørgen-

nemføringer igennem 
undertaget eller vind-
spærren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • French VOC A+
 • DAFA UV rørkrave er 

optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA UV rørkrave

Patenteret

Patenteret
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DAFA AirVent System®

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, der beror på gennemteste-

de produkter til tætning af byggeriets klimaskærme – både på tag og facade.

Stærkt program...
Folierne i DAFA AirVent System op-
fylder bygningsreglementets krav til 
tæthed og kan anvendes i såvel nybyg-
geri som ved renoveringsarbejde. Det 
omfattende tilbehørsprogram til sikker 
og tæt montage gør systemet komplet.

 • Folier til tag og facade

 •  Tape og klæb til samlingerne

 •  Produkter til kanter og hjørner

 • Produkter til gennembrydninger

100% gennemført program til ventilerede eller
ikke ventilerede undertags- og vindspærreløsninger

DAFAs funktions- 
og produktgaranti 
giver større sikkerhed
  DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholds-
vis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.  

Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle 
tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode.  
 
Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder 
og normer, som de er godkendt efter.  
 
Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved 
levering, udtagning og montage af de produkter, der indgår i konstruktionen.  
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DAFA AirVent undertagsfolier er testet 
af Teknologisk Institut og klassificeret 
af DUKO, der er en frivillig ordning for 
klassifikation af undertage i forhold til 
anvendelsen.  
 
For nærmere information  
se www.duko.dk.

Komplet DAFA AirVent System®
For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra DAFA  
AirVent System til den udvendige tætning. Det vil sige folierne 
til tag og facade med systemtilbehør i form af bl.a. UV tape,  
undertagsklæb, UV rørkrave, UV kabelkrave og butyltape.

Korrekt projektering
Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt 
lever op til de gældende regler, bl.a. i henhold til gældende 
reglement. Det gælder for såvel opgaver vedrørende nybyggeri 
som ved renovering.

Korrekt udførelse
Produkterne fra DAFA AirVent System skal naturligvis monteres  
korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger fra DAFA  
og efter Bygningsreglementets krav.

Dokumentation
Det er nødvendigt at kunne dokumentere hvilke produkter, der 
er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er 
derfor de fakturaer og/eller følgesedler, som vedrører indkøb af 
produkter fra DAFA AirVent System.

Sådan opnår du DAFAs funktions- 
og produktgaranti

– med klare fordele
DAFA AirVent System byder på en 
række fordele, der gør det lettere og 
ikke mindst mere sikkert at arbejde 
med undertag eller vindspærre. Flere 
folier har f.eks. det anbefalede overlæg 
stiplet på banerne.

OK!
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DAFA AirVent seminar - hos dig!

Tilmeld dig nu!
Gå ind på dafa-build.com/dk/seminar  
og tilmeld dig, eller kon-
takt din konsulent for at 
lave en konkret aftale om, 
hvordan du og dine med-
arbejdere eller kunder 
bliver endnu dygtigere til 
at tætne tag og facade.

DAFA AirVent System er et af markedets mest 
effektive og komplette systemer til tætning og 
ventilering af facade- og tagkonstruktioner. Med 
nye produkter i 2018 og 2019 opnår du et kom-
plet sortiment, som gør det sikkert og nemt for 
alle parter, når klimaskærmen skal være tæt og 
holde i mange år. 

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gen-
nemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer 
om DAFA AirVent System. Der er tale om målret-
tede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret 
viden og færdigheder inden for projektering og 
udførelse med produkterne fra DAFA AirVent 
System.

Reglerne i BR18 er trådt i kraft som gældende bygningsreglement  
pr. 1. januar 2018. 

Bliv klædt på til at efterleve reglerne – også når det gælder  
tætning og ventilering af tag og facade. 

Prøv et af vores gratis DAFA AirVent-seminarer.

(Min. 5 mand pr. hold).

!Gratis
seminar

Scan QR-koden

https://www.dafa-build.com/dk/seminar 
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DAFA undertagsstrammere, "Blå Elefanter"

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. krt. Fordele

5000059 250000025 5705636214276 
Type 72

72 mm x 50 mm
Til 25 mm klemliste

 50 mm 100 stk.

 • Sort cellegummi med luk-
kede celler

 • Fleksibelt, ozonbestadigt 
samt ikke-vandsugende 
skum

 • Leveres med tilhørende 
kabelstrammere

 • Monteres på undersiden 
af taglægten

 • DAFA undertagsstram-
mere (Type 72 & Type 95) 
er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

5000060 250000032 5705636214283

 
Type 95

95 mm x 50 mm
Til 32 mm klemliste

 50 mm 100 stk.

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blafrer i blæsevejr.

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blafrer i blæsevejr.

DAFA undertagsstrammere

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Højde
Indhold
pr. krt. Fordele

2333926 620044387 5705636500225
DAFA  

undertagsstrammer 91 mm 136 stk.

 • Fleksibelt, UV-bestandigt 
og ikke-vandsugende og 
blåt PE-skum

 • Produceres i Danmark
 • Hurtig og nem montage
 • Monteres på undersiden 

af taglægten
 • Leveres med praktisk pose 
 • DAFA undertagsstrammer 

er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Du sparer 30 minutter på montagetiden
Det er både enkelt og hurtigt at montere DAFA undertagsstrammere.  
Det dokumenteres med følgende eksempel:

Prøvehus med 45° taghældning og 15 spærfag med montage  
på hver anden lægte:

Undertagsstrammer m./strips:  43 min.  
DAFA undertagsstrammer: 13 min.
--------------------------------------------------------------------
Besparelse  30 min.

Ny universal størrelse

91
mm

65mm

95
 m

m

50 mm

72
 m

m

50 mm

OBS! Nye  varenummre 
pr. 24. Januar 2023
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 •  Stærk og kraftig dug, der tåler hård belastning

 • Integrerede selvklæbende kanter ved overlæg

 •  Klassificeret til anvendelse ved byggeri med  
særlige krav

DAFA RooFoilTM  230 MH Plus
DAFA AirVent Systems stærkeste familiemedlem, DAFA RooFoil 230 MH Plus, er en diffusionsåben 
dug, med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.

RooFoil 230 MH Plus er forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.

DAFA AirVent System er designet spe-
cielt til tætning af konstruktioner i tag 
og facade og med en garanti, der dæk-
ker op til 30 år. DAFA AirVent System 
undertagsfolier er testet af Teknologisk 
Institut og klassificeret af DUKO, der er 
en frivillig ordning for klassifikation af 
undertage i forhold til anvendelsen.

Få mere information
På www.dafa-build.com kan du finde flere 
oplysninger om den nye RooFoil 230 MH 
Plus og downloade produktblad.

DAFA RooFoil 230 MH PlusTM

DAFA RooFoil 230 MH Plus indgår i DAFA AirVent System og er en  

stærk diffusionsåben dug, der anvendes som undertag. Dugen er 

forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved 

overlæg.

Tæt bag tag og facade

Tekniske specifikationer undertagsdug

NAVN

METODE

ENHED

RESULTAT

Rullelængde

EN 1848-2

m

> 50

Rullebredde

EN 1848-2

m

1,5  +1,0 / -0,4 %

Vægt

EN 1849-2

g / m2

230

Brandklassifikation

EN 13501-1

Class

E

Rivestyrke langs/tværs

EN 12310-1

N

300 / 250 + / -50

Brudforlængelse langs/tværs
EN 12311-1

% 

45 / 65

Trækstyrke langs/tværs

EN 12311-1

N / 50mm
680 / 600 + / -20

S
d værdi

EN 1931 DIN EN ISO 12572
Sd m

< 0.02

Vandtæthed

EN 1928

Class

W1

Temperaturbestandighed

EN 1109

°C

-40

Eksponeringstid

Maks. 8 uger

DAFA varenummer

620031982

EAN nummer

5705636451855

DB nummer

1950686

DUKO-klasse

MH ; H

AnvendelseSom undertag anvendes DAFA  

RooFoil 230 MH Plus som selvbæren-

de banevare i såvel ventilerede som 

ikke-ventilerede tagkonstruktioner 

med hældning større end 15̊ . De 

integrerede selvklæbende kanter ved 

overlæg, sikrer hurtig montage.

 
MaterialetDAFA RooFoil 230 MH Plus er en 

3-lags dug fremstillet med en kombi-

nation af PP-væv og folie med høj rive-

styrke. Dugen er diffusionsåben med 

en Sd-værdi på ca. 0,02 m. S
d-værdien 

skal ganges med faktor ca. 5,7 for at 

få z-værdien.  
DAFA RooFoil 230 MH Plus har en rød 

overflade med stiplede linjer i begge 

sider for markering af overlæg. De 

Integrerede selvklæbende kanter ved 

overlæg på både for- og bagside med 

høj tack-værdi, sikrer permanent sam-

menklæbning.
Transport, levering og lagring

DAFA RooFoil 230 MH Plus er embal-

leret i PE-folie og opbevares liggende 

på europalle, tørt og beskyttet mod 

vejrlig og direkte sollys.KvalitetssikringDAFA RooFoil 230 MH Plus er CE-mær-

ket efter EU standard EN 13859-1.

GarantiDAFAs funktions- og produktgaranti 

dækker i 30 år. Det betyder, at 

DAFA påtager sig alle omkostninger 

ved levering, udtagning og monte-

ring af de produkter, der indgår i 

konstruktionen. 

DAFA AirVent undertags 

folier er klassificeret af 

DUKO, der er en frivillig 

ordning for klassifi-
kation af undertage i 
forhold til anvendelsen.

DAFA AirVent System® er et registreret varemærke i EU
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Mål og vægtDAFA RooFoil 230 MH Plus er 

med en vægt på 230 g/m2 let at 

rulle ud. Med 50 m i rullerne kan 

antallet af samlinger reduceres 

betragteligt.

Læs mere på  www.dafa.dk/airvent

Dugen kendes på sin markante røde 
farve, og det nye familiemedlem udvider 
og supplerer dermed sortimentet i DAFA 
AirVent System. RooFoil 230 MH Plus er 
klassificeret som MH = Middel Høj, og  
H = normal (hvis monteret på fast under-
lag). 

Det tilgodeser, at den nye, kraftige og 
holdbare dug kan anvendes ved bygge-
projekter med komplicerede tagkonstruk-
tioner med kviste og skotrender eller ved 
opgaver, hvor vindpåvirkningen er  
særlig kraftig. 

Dugen er også anvendelig ved byggeri 
med lave taghældninger. 
Dugen er fremstillet af PP-væv og folie 
med høj rivestyrke. Det betyder, at den 
tåler hårde belastninger, også i forbin-
delse med udførelsen.
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DAFA Radon SystemTM

DAFAs system til radontætning er et effektivt 
tætningssystem, designet til at hindre radongas i 
at trænge ind i bygningen. 

Med komponenterne i DAFA Radon System, der 
kombinerer polymerteknologi og radontætningstek-
nikker, kan bygningsdesignere vælge den optimale 
løsning til tætning i stueetage, gulve og fundamen-
ter. Systemet forhindrer radongasser i at trænge 
ind i bygninger og kan anvendes til de fleste typer 
af opvarmede byggerier f.eks. boliger og kontorer.

Rn

dafa-build.com/dk/radon
Du kan hente information overalt.  
Din adgang til informationer fra DAFA  
er blevet endnu bedre. Vores website er  
optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du  
nemt kan søge via din mobiltelefon.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/dk/radon
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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Radon er på alles læber. Særligt fordi 
Bygningsreglementet stiller høje krav om radonsikring 
ved nybyggeri. Derfor introducerer DAFA nu et 
komplet system til radonsikring, og DAFAs samlede 
systemløsninger omfatter nu tætning fra undergrund til 
tagryg.

DAFA Radon System er således det nyeste skud 
på stammen af systemløsninger til tætnings- og 
ventileringsopgaver i byggeriet. Der er tale om en 
systemløsning, der i lighed med DAFA AirStop System og 
DAFA AirVent System består af en række folier dedikeret 
til anvendelsesområdet, der suppleres med en række 
tilbehørsprodukter. 

Komplet radonsystem
Det nye system er et effektivt og sikkert tætningssystem 
mod radon. Ved hjælp af komponenterne i DAFA 
Radon System, der kombinerer polymerteknologi og 
radontætningsteknikker, kan arkitekter, entreprenører 
og håndværkere vælge den optimale løsning til 
tætning i stueetage, gulve og fundamenter. Systemet 
forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger og 
kan anvendes til de fleste typer af opvarmede byggerier 
f.eks. boliger og kontorer. Det komplette system består 

af en folie og tilbehørsprodukter som rør- og kabelkraver, 
tætningsmasse, UV tape og radonbrønd.
Godkendt efter gældende krav
Produkterne i systemet er holdbare, gennemtestede 
og lever op til gældende krav i hele Norden. Det er 
det norske institut, SINTEF Certification, der har testet 
og godkendt produkterne i systemet. Dermed har 
den danske byggebranche maksimal sikkerhed for at 
DAFA Radon System lever op til de krav, der stilles til 
radonsikring. 

Montagevenlige produkter
Produkterne er i lighed med DAFAs øvrige systemer 
designet, så montagen foregår nemt, hurtigt og 
sikkert. Som for DAFAs andre systemløsninger 
omfatter radonsystemet også en veldokumenteret 
og let tilgængelig montagevejledning. Derfor kan 
byggeriets professionelle partner være helt trygge 
ved at udføre opgaver med de nye radonprodukter. 
Montagevejledningen er overskuelig og forsynet med 
forklarende beskrivelser og illustrative tegninger.

Gennemført radonsystem 
fra DAFA
Systemløsninger fra undergrund til tagryg.

Læs mere på www.dafa-build.com/dk/radon
DAFA Radon SystemTM

Rn

https://www.dafa-build.com/dk/radon
https://youtu.be/2bXu7GY5OGc
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
dimensioner

Antal rl. pr. pl. /
Antal m2 pr. pl. Fordele

1948727
1948728

620029133
620030414

5705636451558
5705636451565

DAFA 
Radonspærre

1,5 m x 25 m x 0,4 mm
4 m x 25 m x 0,4 mm

33 rl. / 1237 m2

27 rl. / 2700 m2

 • Sikrer en effektiv lufttæt radon- 
og fugtbestandig tætning

 • French VOC A+
 • SINTEF godkendt
 • DAFA radonspærre er optaget i 

databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemær-
ket byggeri

DAFA Radonspærre indgår i DAFA Radon SystemTM. Det sikrer en effektiv lufttæt radon- og fugtbestandig tætning.

DAFA Radonspærre

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1438817 
1897456

1836320
1984065 

620016905 
620025138

620026334
620026300

5705636360164 
5705636413778 

5705636425115
5705636420523

DAFA UV tape
Sort MED logo     

60 mm
100 mm 

DAFA UV tape
Sort UDEN logo     

60 mm
100 mm*

10 rl. à 25 m
  6 rl. à 25 m

10 rl. à 25 m 
  6 rl. à 25 m 

 • Bruges til tætning af radon-
spærrer

 • Fleksibel/strækbar
 • Stærkt klæbende
 • French VOC A+
 • DAFA UV tape er optaget 

i databasen for byggepro-
dukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

DAFA UV tape er en del af DAFA Radon SystemTM og er perfekt til tapening af radonspærre.

DAFA UV tape

* Skaffevare. Leveringstid: min. 4 uger. Min. bestilling 270 ruller 

Illustration DB 
vare nr.

DAFA 
varenr.

EAN 
nummer

Varetekst/
dimension

Antal rl. pr. pl. /
Antal m2 pr. pl. Fordele

1982149
1982150
1982151
1982152
1982153
1982154
1982155
1982156
1982157
1982159

620032838
620032839
620032840
620032841
620032842
620032843
620032844
620032845
620032846
620032847

5705636455464
5705636455471
5705636455488
5705636455495
5705636455501
5705636455518
5705636455525
5705636455532
5705636455549
5705636455556

DAFA murfolie
 110 mm x 25 m x 0,3 mm
 150 mm x 25 m x 0,3 mm
 200 mm x 25 m x 0,3 mm
 230 mm x 25 m x 0,3 mm
 300 mm x 25 m x 0,3 mm
 350 mm x 25 m x 0,3 mm
 400 mm x 25 m x 0,3 mm
 500 mm x 25 m x 0,3 mm
 600 mm x 25 m x 0,3 mm
1000 mm x 25 m x 0,3 mm

980 rl. / 2695 m2

832 rl. / 3120 m2

624 rl. / 3120 m2

520 rl. / 2990 m2

416 rl. / 3120 m2

312 rl. / 2730 m2

312 rl. / 3120 m2

208 rl. / 2600 m2

208 rl. / 3120 m2

104 rl. / 2600 m2

 • Forhindrer fugt i at stige op 
i mur eller træværk. 

 • Kan anvendes som 
radonspærre ved korrekt 
montage.

 • Kan anvendes som 
sokkelfolie

 • DAFA murfolie er 
optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA murfolie

DAFA murfolie indgår i DAFA Radon SystemTM. DAFA murfolie kan bruges som spærre mod fugt og radon og som sok-
kelfolie. 
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Butyl 200 fugemasse

Anvendes blandt andet til tætning eller ved samlinger i radonspærren.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold

pr. pakke
Indhold
pr. krt. Fordele

7971765 233400100 5705636098944 Tube 310 ml 25 stk  • God UV-bestandighed
 • God modstandsdygtighed 

over for syrer og alkaliske 
stoffer

 • DAFA butyl 200 er optaget 
i databasen for byggepro-
dukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri1371824 620010694 5705636313764 Pose 600 ml 11 ps.

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold

pr. krt./rl. Fordele

1382576 620015438 5705636351131 1,5 x 50 mm 8 rl. à 5 m

 • Klæber kraftigt til de fleste bygge-
materialer

 • Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten
 • Meget lang holdbarhed
 • Indeholder ikke skadelige stoffer   
 • DAFA Multi Sealing er optaget i 

databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

DAFA Multi Sealing™

DAFA butylbånd indgår i DAFA Radon SystemTM og er et elastisk butyltætningsbånd til fastgørelse af radonspærre. 

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
dimension

Indhold
pr. krt. Fordele

1985023 620032588 5705636454429

DAFA
butylbånd

20 mm x 25 m 10 rl.

 • Stærk vedhæftning på de fleste 
byggematerialer

 • Indeholder ikke opløsningsmiddel
 • Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten
 • Smitter ikke af på fingre eller mon-

tageflader
 • Meget lang holdbarhed
 • DAFA butylbånd er optaget i data-

basen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

DAFA butylbånd

DAFA universal udendørs klæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning folier og membraner.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mængde
Indhold
pr. krt. Fordele

1828048 620026751 5705636423418

DAFA
universal 

udendørs klæb
Pose 600 ml 12 stk.

 • Er fremstillet af en permanent 
elastisk, særlig limgummi-
blanding

 • Fastholder folier på såvel po-
røse som glatte underlag

 • DAFA universal udendørs 
klæber optaget i databasen 
for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket 
byggeri
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/
banebredde

Indhold
pr. ps. Fordele

1981544 620032416 5705636453897
DAFA radonhjørne

150 x 150 mm
10 stk.

 • Er fremstillet af DAFA Radon-
spærre

 • Nem og sikker at montere
 • DAFA Radon hjørne er op-

taget i databasen for byg-
geprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

DAFA radonhjørne

DAFA radonhjørne bruges til nem og sikker tætning af radonspærren i hjørner af fundamenter med en vinkel på 90 grader.

DAFA Radon kabelkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og  vindspærre.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Dimensioner rør/
kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

1558383 620018445 5705636370507

DAFA
UV kabelkrave

Type 195     
195 × 195 mm

Til
PL-loftdåse Ø80 mm

eller 
kabler

4 stk Ø7 til Ø10 mm
2 stk Ø7 til Ø22 mm

50 stk.

 • Patenteret løsning
 • Tætning omkring eldåser 

og kabelgennemføringer 
igennem undertaget el-
ler vindspærren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • DAFA UV kabelkrave er 
optaget i databasen for 
byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svane-
mærket byggeri.

Patenteret

DAFA Radon universal kabelkrave

DAFA Radon rørkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Dimensioner  
rør/kabler

Indhold
pr. krt. Fordele

1558385

1558389

1897881

620019349

620018444

620020949

5705636387352

5705636370514

5705636387574

DAFA
Radon 

 rørkrave
Type 260

260 x 260 mm    

Type 345
345 × 345 mm

Type 520 
520 x 520 mm

Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm

Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm
Firkantede rør 100 x150 mm 

samt 150 x 150 mm

Runde rør fra Ø200 tilØ400 mm

50 stk.

50 stk.

25 stk.

 • Patenteret løsning
 • Tætning omkring rørgen-

nemføringer igennem 
radonspærren

 • Leveres med forstansede 
markeringer

 • DAFA Radon rørkrave er 
optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Patenteret

DAFA Radon universal rørkrave
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/indhold
Indhold
pr. krt. Fordele

1939158
2070306

620030930
620036359

5705636447797
5705636470771

DAFA Radon 
 tætningsmasse

300 ml.
5 liter

25 stk.
1 stk.

 • Tætning omkring rørgennemførin-
ger igennem radonspærren

 • God kemisk modstandsdygtighed 
over for vand, saltvand, fedt, olier, 
svage syrer og baser

 • DAFA radon tætningsmasse er 
optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri.

DAFA Radon tætningsmasse er flydende, selvnivellerende og sikrer effektiv radon-, luft- og fugttætning omkring installationsgennemføringer, 
bygningssøjler og uregelmæssige profiler med enhver form og diameter. 

DAFA Radon tætningsmasse

En fleksibel støbeform af skum, der er konstrueret til at indeholde 300 ml. DAFA Radon tætningsmasse under hærdningsprocessen.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/dimension
Indhold
pr. pose Fordele

1981546 620029527 5705636441177

DAFA fleksibel  
støbeform

950 x 20 x 25 mm 10 stk.

 • Fleksibel støbeform, der kan for-
mes i mange forskellige faconer.

 • Selvklæbende underside
 • Skal ikke fjernes efter hærdning 

af DAFA Radon Tætningsmasse
 • DAFA fleksibel støbeform er op-

taget i databasen for byggepro-
dukter, som kan anvendes i Sva-
nemærket byggeri.

DAFA fleksibel støbeform

DAFA radonbrønd indgår i DAFA Radon SystemTM. Brønden fungerer som opsamlingspunkt for radongassen, før gassen bortventileres.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/dimension
Indhold

pr. krt./rl. Fordele

1981548 620029529 5705636441207
DAFA Radonbrønd
280 mm x 280 mm  

x 200 mm

1 brønd +  
3 propper

 • Nem Montage
 • Let (ca. 325 g)
 • Egen produktion
 • Fleksibel

DAFA radonbrønd

1863371 620027282 5705636429069
3 mm x 30 mm  

x 1220 mm
150 stk.

 • Anvendes sammen med 
DAFA Radon System 

 • Tilpasses nemt ved at skæ-
re på listen og dernæst 
knække den af

 • Kan fæstnes med klammer

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold
pr. ks. Fordele

DAFA Klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montage af DAFA Radonspærre.

DAFA Klemliste
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DAFA Radon seminar - hos dig!

Tilmeld dig nu!
Gå ind på dafa-build.com/dk/seminar og 
tilmeld dig, eller kontakt 
din konsulent for at lave 
en konkret aftale om, 
hvordan du og dine med-
arbejdere eller kunder 
bliver endnu dygtigere til 
at tætne mod radon.

DAFA Radon System blev lanceret i 2018, og du 
kan nu imødese et effektivt system til radon-
tætning. Med det helt nye DAFA Radon System 
opnår du et komplet sortiment, som gør det sik-
kert og nemt for alle parter, når bygningerne skal 
være radontætte og holde i mange år. 

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gen-
nemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer 
om DAFA Radon System. Der er tale om målret-
tede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret 
viden og færdigheder inden for projektering 
og udførelse med produkterne fra DAFA Radon 
System.

Hvad er radon?
Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Radon kan ikke 
ses, lugtes eller smages og fremkalder ikke bivirkninger, man kan føle med det 
samme. Alligevel berører radon mange danskere.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et 
for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er 
enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

!Gratis
seminar

Scan QR-koden

http://www.dafa-build.com/dk/seminar
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Fugeløsninger

Fugeløsninger

Fugeprodukterne fra DAFA er gennemtestede og 
holder til det danske vejrlig.

Fugeprodukterne anvendes til tætning omkring 
vinduer og døre eller til samlinger i montagebyg-
geri. DAFA fugeprodukter er en tør tætningsløs-
ning og er hurtige at montere.

Indholdsfortegnelse
illmod 600 fugebånd 34

DAFA universal primer 34

DAFA vandbaseret primer 34

Dimensioneringsskema for fugebånd 35

DAFA Flex 600 fugebånd 37

illmod Trio+ fugebånd 37

Bagstop skumnylonlister, firkantede 38

Bagstop skumnylonlister, runde 38

Bagstop polyrundprofil, PE-skumlister 38

Op til 15 års garanti
Holdbarhed og egenskaber 
for DAFAs fugebånd dækkes 
af en produkt- og funktions-
garanti på op til 15 år.
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dafa-build.com/dk/fugeprodukter
Du kan hente information overalt.  
Din adgang til informationer fra DAFA  
er blevet endnu bedre. Vores website er  
optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du  
nemt kan søge via din mobiltelefon.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/dk/fugeprodukter
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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Alle DAFAs fugebånd er EC1PLUS-klassificeret 
af EMICODE. EMICODE er en certificering, der 
henviser til byggematerialer med lav emission 
og som er fri for opløsningsmidler. EMICODE 
EC 1 PLUS (meget lav emission) er den skrap-
peste EMICODE-klasse.

illmod 600 og DAFA Flex 600 er som de eneste 
fugebånd på markedet løbende underlagt 
en ekstern uanmeldt kvalitetskontrol på 
slagregnstæthed foretaget af instituttet MPA 
BAU i Hannover (Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen Hannover).

Eksempel på illmod 600, 20/8-15

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension/ 
Farve

Indhold
pr. krt.

Indhold
pr. krt./m Fordele

1829143
1829142

5035094

5035095
5035105

5035096
5035106

5035097
5035107

1373852
1373861

5035101
5035110

5035102
5035111

5779757
5779758

5761211
5761210

2748770
3164464

3647617
3647633

620026823
620026822

202901020

202901520
202801520

202901530
202801530

202901540
202801540

202901550
202801550

202902040
202802040

202902050
202802050

202402060
202302060

202402580
202302580

202430100
202330100

202440150
202340150

5705636423784
5705636423777

5705636221717

5705636221731
5705636221748

5705636221755
5705636221762

5705636221779
5705636221786

5705636230566
5705636232065

5705636221830
5705636221847

5705636221854
5705636221861

5705636002828
5705636002545

5705636016665
5705636037455

5705636002958
5705636002675

5705636002972
5705636002699

10/2
*sort
*grå

10/3-7
sort

15/3-7
sort
grå

15/5-10
sort
grå

15/7-12
sort
grå

15/8-15
sort
grå

20/7-12
sort
grå

20/8-15
sort
grå

20/10-18
sort
grå

25/13-24
sort
grå

30/17-32
sort
grå

40/28-40
sort
grå

20 rl. à 12,5 m

20 rl. à 15 m

13 rl. à 15 m

13 rl. à 10 m

13 rl. à 8 m

13 rl. à 6 m

10 rl. à 8 m

10 rl. à 6 m

15 rl. à 6,5 m

12 rl. à 5,2 m

10 rl. à 4 m

7 rl. à 2,7 m

250 m

300 m

195 m

130 m

104 m

78 m

80 m

60 m

97,5 m

62,4 m

40 m

18,9 m

 • 15 års totalgaranti
 • BG1-godkendt iht. DIN 18542
 • Markedets bedste testresultat 

mht. lyddæmpning
 • Kontrolleret ekspansion
 • Produktsupport fra arkitekt til 

aflevering
 • Nedsætter dannelse af var-

me-/kuldebro
 • Sikker udfyldning af selv de 

mindste ujævnheder
 • Modstandsdygtig over for 

skimmelsvamp og mikroorga-
nismer

 • Intet fugeslip
 • BG1-testet med op til  

1359 Pa for monteret 1-trins-
fuge

 • Dimensioneringsregler 
– se side 36

 • Kurser i montage/viden om 
fugebånd

• GEV-EMICODE® EC1 PLUS
 • illmod 600 er optaget i databa-

sen for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket 
byggeri

20/Står for fugedybde i mm

/8-15 Står for fugebredde i mm

illmod 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og diffusionsåbent og forhindrer der-
ved dannelse af råd og svamp i konstruktionen. 

Op til 15 års garanti
Holdbarhed og egenskaber 
for DAFAs fugebånd dækkes 
af en produkt- og funktions-
garanti på op til 15 år.
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illmod 600 fugebånd

* Skaffevare.  
Leveres på bestilling.
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Markeringerne angiver standardlagervarer. Andre dimensioner efter opgave.
*) Fugebåndet monteres 2-4 mm tilbage fra forkant.
**) illmod Trio+ leveres på bestilling.

Type Dybde
mm*

Bredde
mm

DAFA Flex 
600™

illmod
600

illmod
Trio+**

10/2 10 2 ✓

10/3-7 10 3-7 ✓

15/3-7 15 3-7 ✓

15/5-10 15 5-10 ✓

15/7-12 15 7-12 ✓ ✓

15/8-15 15 8-15 ✓  ✓

20/7-12 20 7-12 ✓ ✓

20/8-15 20 8-15 ✓ ✓

20/10-18 20 10-18 ✓ ✓

25/13-24 25 13-24  ✓ ✓

30/17-32 30 17-32 ✓

40/28-40 40 28-40  ✓

66/8-15 66 8-15 ✓

77/8-15 77 8-15 ✓

66/10-20 66 10-20 ✓

77/10-20 77 10-20 ✓

Dimensioneringsskema for fugebånd

20/ Står for fugedybde i mm

/7-12 Står for fugebredde i mm

DAFA universal primer

DAFA universal primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller fugebånd ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at 
anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton natursten mv. 

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1984522 620033110  5705636456522

 
DAFA universal 

primer
500 ml. 12 stk.

 • Drejelig sprayfunktion, let at påføre  
 • Forstærker vedhæftning
 • Hurtigtørrende
 • Transparent
 • DAFA universal primer er optaget i 

databasen for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket byggeri

DAFA vandbaseret primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det 
anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv. 

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

2093684 620037504  5705636476483

 
DAFA  

vandbaseret  
primer

1000 ml. 6 flasker

 • Vandbaseret og fri for opløsningsmidler 
 • Forstærker vedhæftning
 • Skifter farve ved ophærdning
 • Kan fjernes med vand før hærdning
 • God vandbestandighed efter hærdning

• GEV-EMICODE® EC1 PLUS
 • DAFA vandbaseret primer er optaget i 

databasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

DAFA vandbaseret primer
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Hindrer kuldebroer 
DAFAs illmod 600 tåler temperaturer fra -30 °C til +100 °C.  
Fugebåndet sikrer et minimalt varmetab gennem fugen og hindrer 
derved mørke pletter indenfor. DAFAs illmod 600 forbedrer inde-
klimaet uden træk gennem fugerne.

Modstandsdygtig over for svamp 
DAFAs illmod 600 fugebånd er fremstillet af uorganisk 
materiale og nedbrydes ikke af skimmelsvampe, svampe 
og mikroorganismer. Derfor holder illmod 600 fugebånd  
længe og tåler opsætning i fugtige miljøer uden risiko for 
nedbrydning af fugen.

Sikker udfyldning af fugen
Med illmod 600 fugebånd opstår der ingen utætheder, fordi 
fugebåndet sidder fast på karmen og fylder fugen helt ud til den 
maksimale bredde på 40 mm. Det giver sikkerhed for en tæt løs-
ning – illmod 600 fugebånd bliver på sin plads.

Grønt byggeri
illmod 600, DAFA Flex 600 og illmod Trio+ er registreret 
i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri.

Godkendt og testet kvalitet
DAFAs illmod 600 fugebånd er testet af det tyske RAL-
institut og TÜV og opfylder DIN 18542-krav og DIN 4102- 
brandkrav. Kvaliteten er bevist gennem mere end 40 år 
på markedet og kvalitetsgodkendt iht. AB92. Det betyder 
maksimal sikkerhed for et langtidsholdbart fugemateriale, 
der fuldt ud lever op til byggeriets krav.

Uovervindelige fordele med DAFAs illmod 600

Bedre isoleringsevne
De seneste testresultater fra Teknologisk Institut påviser, at fuge-
båndene fra DAFA sikrer en tæt og særdeles effektiv isolering. 
De nyeste test viser, at DAFAs fugebånd har op til 60 % bedre 
isoleringsevne end traditionelle fugemasser. Det sikrer tætte og 
energivenlige byggerier med et godt indeklima.

Holder tæt mod slagregn
DAFAs fugebånd er BGI-testet med op til 1359 Pa. Standardtest for 
monteret 1-trinsfuge i henhold til DIN 18542 er 600 Pa. En dansk 
orkan svarer til 700 Pa. DAFAs fugebånd holder slagregnen ude til 
enhver tid.

Effektiv lyddæmpning
DAFAs fugebånd består af lukkede, luftfyldte isolerende 
celler. Det betyder, at de har en effektiv lyddæmpning 
på op til 58 dB. Derfor opstår der ingen lydbro igennem 
fugen, når fugebåndet fylder den ud.
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt.

Indhold
pr. krt./m Fordele

1449358
1449359
1449362
1449364

620017432
620017433
620017434
620017435

5705636363929
5705636363936
5705636363943
5705636336950

illmod Trio+* 

66/8-15
77/8-15

66/10-20
77/10-20

4 rl. à 6 m
3 rl. à 6 m
4 rl. à 5 m
3 rl. à 5 m

24 m
18 m
20 m
15 m

 • Miljøvenligt
 • Slagregnstæt til 600 pa
 • Lyddæmpende (45 dB v/ 10 

mm fuge)
 • BG1-godkendt
 • God isoleringsevne
 • Diffisionsåbent (udv.)
 • Hurtig alt-i-én-montage
 • Særdeles velegnet til passiv-

huse og modul-byggeri
• GEV-EMICODE® EC1 PLUS
 • illmod Trio+ er optaget 

i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Til tætning på både indersiden og ydersiden og endda isolering på vinduets midtersektion i én arbejdsgang.

 * illmod Trio+ er ikke lagervare og 
leveres kun på bestilling. 

DAFA Flex 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og diffusionsåbent og forhindrer derved 
dannelse af råd og svamp i konstruktionen. DAFA Flex 600 fugebånd er forkomprimeret og selvklæbende. DAFA Flex 600 er BG1-godkendt.

DAFA Flex 600TM fugebånd

illmod Trio+ fugebånd

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension/
Farve

Indhold
pr. krt./rl.

Indhold
pr. krt./m Fordele

1337282
1337257

1337286
1337263

1337283
1337261

1337288
1337264 

1337289
1337280

1337292
1337281

620014185
620014179

620014187
620014181

620014186
620014180

620014188
620014182

620014189
620014183

620014190
620014184

5705636342313
5705636342252

5705636342337
5705636342276

5705636342320
5705636342269

5705636342344
5705636342283

5705636342351
5705636342290

5705636342368
5705636342306

15/7-12
sort
grå

15/8-15
sort
grå

20/7-12
sort
grå

20/8-15
sort
grå

20/10-18
sort
grå

25/13-24
sort
grå

13 rl. à 8 m

13 rl. à 6 m

10 rl. à 8 m

10 rl. à 6 m

15 rl. à 6,5 m

12 rl. à 5,2 m

104 m

78 m

80 m

60 m

97,5 m

62,4 m

 • 10 års produkt- og 
funktionsgaranti

 • BG1-godkendt og CEmærket
 • Vejrbestandigt
 • Udvider sig langsomt
 • Nedsætter dannelse af varme-/

kuldebro
 • Sikker udfyldning af selv de 

mindste ujævnheder
 • Modstandsdygtig over 

for skimmelsvamp og 
mikroorganismer

 • Selvklæbende på én side
 • Enkel, hurtig og sikker 

montage
 • Intet fugeslip
 • Slagregnstæt til 600 Pa
 • Lagerholdbarhed maks. 2 år
 • Dimensioneringsregler 

– se side 36
• GEV-EMICODE® EC1 PLUS
 • DAFA Flex 600 er optaget i 

databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

20/ Står for fugedybde i mm

/7-12 Står for fugebredde i mm

Eksempel på DAFA Flex 600
20/7-12
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Anvendes som bagstop for fugemasser.

20 × 30 mm er illustreret

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold

pr. pakke
Indhold

i alt Fordele

1450106

1450109

620017473

620017474

5705636364278

5705636364285

20 × 30 mm

20 × 40 mm

75 stk. à 1,2 m

75 stk. à 1,2 m

90 m

90 m

 • Farve: Koks
 • Rumvægt: 22 kg/m3
 • Ikke UV-bestandig
 • Kan opsuge fugt
 • Nemt at komprimere
 • Bagstop skumnylonlister er 

optaget i databasen for byg-
geprodukter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

Anvendes som bagstop for fugemasser.

Ø25 mm er illustreret

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold

pr. pakke
Indhold

i alt Fordele

5697088

5697089

211200025

211200030

5705636185101

5705636185118

Ø25 mm

Ø30 mm

75 stk. à 1,2 m

75 stk. à 1,2 m

90 m

90 m

 • Farve: Koks
 • Rumvægt: 22 kg/m3
 • Ikke UV-bestandig
 • Kan opsuge fugt
 • Bagstop skumnylonlister 

er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Bagstop skumnylonlister, firkantede

Bagstop skumnylonlister, runde
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DAFA Facade KitTM

DAFA Facade Kit™
– stærkt sortiment, der tætner, dæmper og be-
skytter
 
DAFA Facade Kit består af en række produkter i 
skum, plast og gummi, der bidrager til at udføre 
sikre facadeløsninger. Produkterne har forskellige 
egenskaber, der gør dem velegnede til opnåelse 
af mere sikre og mere holdbare facadekonstruk-
tioner. Produkterne indgår i sammenhæng med 
andre byggematerialer i bl.a. stål, beton, træ og 
glas. 
 
Produkterne leveres i individuelt tilpassede kvali-
teter – skræddersyet til den enkelte opgave for en-
ten at absorbere vibrationer, tætne mod vind og 
vejr eller beskytte indbyggede byggematerialer.

Indholdsfortegnelse
EPDM gummidug  42

DAFA EPDM klæber 42

DAFA Multi Sealing 43

Neopren bygningsgummi 43

EPDM-lister til facadeplader  44

Butylbånd 44

Butyl 200 fugemasse 45

Rn

dafa-build.com/dk/facadekit
Du kan hente information overalt.  
Din adgang til informationer fra DAFA  
er blevet endnu bedre. Vores website er  
optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du  
nemt kan søge via din mobiltelefon.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/dk/facadekit
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
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DAFA Facade KitTM

Stærkt sortiment til facadelukning

1   DAFA Neopren-varianter
– anvendes typisk som bærelag i tungere 
konstruktioner såsom betontrapper.

2   DAFA butyl-varianter
– klæbende produkt til tætning imellem to 
materialer.

3   DAFA Therm
– isolerende og tættende lag. Anvendes bl.a. i 
fyldninger under vinduer/døre på strøer.

4   DAFA EPDM-varianter
– høj elasticitet og vejrbestandighed. Anven-
des typisk ved pladesamlinger, udvendige 
inddækninger og gummiskørter. 

5   DAFA lysningsfolie med not
– indvendig tætning af lysning ved 
døre og vinduer.

6   DAFA fugebånd
– ekspanderende fugebånd, som 
er diffusionsåbne. 
Bruges ved vinduer og 
elementsamlinger.

7   DAFA UV tape
– tætning af foliesamlinger, 
både til dampspærre og  
undertag - og vindspærre.

8   DAFA vindspærre
– udvendig tætning af lette kon-
struktioner.

Produkter, der absorberer, tætner og be-
skytter konstruktioner i større facader 

DAFA Facade Kit består af en række produk-
ter i skum, plast og gummi, der bidrager til 
at udføre sikre facadeløsninger. Produkterne 
har forskellige egenskaber, der gør dem 

velegnede til at opnå mere sikre og mere 
holdbare facadekonstruktioner. Produkterne 
indgår i sammenhæng med andre byggema-
terialer i bl.a. stål, beton, træ og glas. 

Produkterne leveres i individuelt tilpassede 
kvaliteter – skræddersyet til den enkelte 

opgave for enten at absorbere vibrationer, 
tætne mod vind og vejr eller beskytte ind-
byggede byggematerialer. 

5

2

8

4

1 4

3

6

6

2

4

7
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DAFA Facade KitTM

Stærkt sortiment til facadelukning
Eget testcenter forstærker  
udviklingen af DAFAs produkter.

Skal dampspærrefolier og tilbehørsproduk-
ter testes bedre og mere? Bør producenter 
og leverandører gå forrest med løbende 
tests af produkterne til dampspærre?

For at understrege og fortsætte den progres-
sive udvikling, der har kendetegnet DAFAs 
dampspærresystem, er vi  nu i stand til at 
gennemføre tests i eget klimakammer. Det 
nye testcenter muliggør gennemførelsen 
af ældningstests, hvor produkterne udsæt-
tes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, 
kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan vi 
simulere de mest anvendte og kendte natio-
nale og internationale teststandarder. 

 

Klimakammeret skal anvendes i flere sam-
menhænge: Dels før nye produkter sendes 
til uvildige og temmelig kostbare tests hos 
tredje part - f.eks. Teknologisk Institut. Dels 
i forbindelse med løbende kontrol af egne 
produkter, der sendes på markedet. Derved 
sikrer vi, at kvaliteten af såvel dampspærre-
folier som tilbehørsprodukter lever op til de 
standarder, de er verificeret til. 
 

DAFAs nye klimakamre på Holmstrupgårdvej i Brabrand.

DAFA A/S kan simulere de mest anvendte og kendte 
nationale og internationale teststandarder.

Produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger 
fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed.

Investeringen i det nye klimakammer og 
løbende gennemførelse af tests skal ses 
som en naturlig del af de omfattende 
garantiordninger på op til 30 år. 

”Vi ønsker at være førende inden for tæt-
ningsløsninger til byggeriet. Vi er særligt 
anerkendte for hele vores dampspærresy-
stem, DAFA AirStop System. Den udvikling, 
som vi har gennemgået de seneste år, vil 
vi fortsætte i takt med, at kravene til tætte 
byggerier også stiger”. 
- Jens Eg,  
Director for Building Materials.
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DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold

pr. krt./rl. Fordele

1382576 620015438 5705636351131 1,5 x 50 mm 8 rl. à 5 m

 • Klæber kraftigt til de fleste 
byggematerialer

 • Uden opløsningsmiddel
 • Tørrer ikke ud, bevarer ela-

sticiteten
 • Smitter ikke af
 • Meget lang holdbarhed
 • Indeholder ikke skadelige 

stoffer   
 • DAFA Multi Sealing er opta-

get i databasen for bygge-
produkter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

DAFA Multi Sealing™

EPDM gummidug anvendes bl.a. som gummiskørter ved sokkel, inddækninger ved vinduer og inddækninger ved facadeopbygninger.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/bredde
Indhold

pr. rl. Fordele

1325448
1325450

620013771
620013845

5705636339542
5705636340104

Blå rulle 
Tykkelse 1,2 mm

100 mm
205 mm

30 m
30 m

 • Flere anvendelsesmulighe-
der, hvor en ekstremt smidig 
og fleksibel inddækning/af-
dækning er nødvendig eller 
påkrævet

 • Vi anbefaler DAFA EPDM klæ-
ber til montage

 • Mulighed for flere bredder
 • EPDM gummidug er 

optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri1325443

1325447
620002672
620013770

5705636264264
5705636339535 

Grøn rulle  
Tykkelse 0,8 mm

100 mm
205 mm

30 m
30 m

EPDM gummidug 
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DAFA universal udendørs klæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning folier og membraner.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Mængde
Indhold
pr. krt. Fordele

1828048 620026751 5705636423418

DAFA
universal 

udendørs klæb
Pose 600 ml 12 stk.

 • Er fremstillet af en permanent 
elastisk, særlig limgummiblanding

 • Kan påføres direkte på undertaget 
eller vindspærren

 • Fastholder folier på såvel porøse 
som glatte underlag

 • DAFA universal udendørs 
klæber optaget i databasen 
for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

Butyl 200 fugemasse

Anvendes blandt andet til tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold

pr. pakke
Indhold
pr. krt. Fordele

7971765 233400100 5705636098944 Tube 310 ml 25 stk
 • God UV-bestandighed
 • God modstandsdygtighed over 

for syrer og alkaliske stoffer
 • Overfladen skal være ren, tør og 

fri for olie og fedt
 • DAFA Butyl 200 er optaget i 

databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes i Svanemær-
ket byggeri

1371824 620010694 5705636313764 Pose 600 ml 11 ps.

DAFA uni. udendørs klæb til vedhæftning 
af EPDM membraner.

DAFA uni. udendørs klæb til vedhæftning 
af murfolie.

DAFA uni. udendørs klæb kan påføres 
direkte på undertaget eller vindspærren. 
Fastholder folier på såvel porøse som 
glatte underlag.
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Dimension
Indhold
pr. krt.

Indhold
i alt Fordele

4089371

4089389

4089397

233000006

233000008

233000010

5705636096001

5705636096018

5705636096025

TYPE 303, grå
Ø6 mm

Ø8 mm

Ø10 mm

22 rl. à 8 m

22 rl. à 6 m

18 rl. à 4,75 m

176 m

132 m

85,5 m

 • Anvendes typisk som 
alternativ til fugemasse, idet 
butyl massen ikke flyder ud, 
når den komprimeres

 •  Begge typer har en god ved-
hæftning på de fleste over-
flader. Type 390 er mest klæ-
bende

 •  Vejr- og UV-bestandig
 •  Andre dimensioner og farver 

efter aftale
 • DAFA Butylbånd er optaget i 

databasen for byggeproduk-
ter, som kan anvendes i Svane-
mærket byggeri

4089413 233000310 5705636096049
TYPE 303, grå

3 × 10 mm 22 rl. à 15 m 330 m

4089421 233100006 5705636096056
TYPE 390, sort

Ø6 mm 22 rl. à 8 m 176 m

4089447

4089454

233100210

233100310

5705636096070

5705636096094

TYPE 390, sort
2 × 10 mm

3 × 10 mm

22 rl. à 22,5 m

22 rl. à 15 m

495 m

330 m

Butylbånd

Blød klæbende butylgummi, der typisk bruges som tætning imellem plader.

EPDM-lister til facadeplader 

Lister til plane facadeplader.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold

pr. rl. Fordele

3647823

1259225

311800074

311864452

5705636096339

5705636096346

EPDM-strimmel
*74 mm

*20 mm

30 m

30 m

 • Listerne optager ujævnhe-
derne i underlaget og forde-
ler derved lastkræfterne og 
forskydningsspændingerne i 
konstruktionen

74 mm

* Skaffevare. Leveres på bestilling.
Kan leveres i andre dimensioner. 
Kontakt os venligst på tlf. 87 47 66 66
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DAFA Facade KitTM

– designet til at optimere facadekonstruktioner

Bredt sortiment med sigte 
på individuelle løsninger

DAFA Facade Kit er produkter i skum, 
plast og gummi, der både baserer sig på 
standardsortimentsvarer og på fremstilling 
af individuelle produktserier – typisk til større 
byggerier. Basis er et bredt sortiment af råvarer, 
der designes, så de både byggeteknisk og 
kommercielt matcher de aktuelle krav og behov. 

Specialprodukterne til DAFA Facade Kit fremstilles 
ud fra aftalte minimumsmængder. Kontakt din 
lokale DAFA-konsulent for at aftale nærmere om 
din opgave. Spørg efter mappen med alt om vores 

nye DAFA Facade Kit, eller klik ind på 
dafa-build.com/dk/facadekit

DAFA Facade KitTM

– tilbehørsprodukter til facadelukningsentrepriser

https://dafa-build.com/dk/facadekit
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Glas-, vindues- og  
dørtætning

Indholdsfortegnelse
Alu-Com glasisætningssystem 47
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GL-liste, alu-bundglaslister 49

Tilbehør til GL-liste 49

GL-liste, alu-bundglaslister – GDS-pakker 50

Butylbånd 50

DAFA Kron og DAFA Cell 51

EPDM–glasisætningsprofiler 52

Q-Lon tætningslister og tilbehør 53

Lozaron PVC-tætningslister 55

DAFA Tæt 55

Aqua-Stop, alu-dørbundstykke 56

Børstelister 57

Glas-, vindues- og dørtætning

DAFAs system til tætning af vinduer og døre 
omfatter løsninger til ud- og indvendig tætning af 
både nye og eksisterende vinduer og døre – og til 
renovering af udtjente fuger.

Rn

dafa-build.com/dk/gdv
Du kan hente information overalt.  
Din adgang til informationer fra DAFA  
er blevet endnu bedre. Vores website er  
optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du  
nemt kan søge via din mobiltelefon.

Facebook 
@dafa.byg

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutionsf

dafa-build.com
dafa-build.com

dafa-
build
.com

https://dafa-build.com/dk/gdv
https://www.facebook.com/dafa.byg
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions


DAFA Building Solutions A/S • dafa-build.com • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog • Januar 2023   |   47

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. bdt.

Fordele

Målt fra glas til forkant ramme: 
19 mm

3647740
3818416

509158010
509158012

5705636006154
5705636006178

16 × 16 mm
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

30 m
30 m

 • Farver: eloxeret eller hvid, 
RAL 9010 

 • Nedsætter risikoen for råd, 
svamp og punkterede termo-
ruder

 • Anvendes til alle typer vin-
duer, nye og gamle

 • Ingen sømhuller
 • Inkl. 1 m bundskinne med 

monteret gummi-liste (ekskl. 
tilbehør)

Målt fra glas til forkant ramme: 
16-21 mm

3647765
3818424

509157890
509157892

5705636006123
5705636006147

16 × 23,5 mm VN
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

60 m
30 m

Målt fra glas til forkant ramme: 
22-26 mm

3818440
3818432

509158870
509158872

5705636006239
5705636006253

16 × 30 mm VN
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

30 m
30 m

Målt fra glas til forkant ramme: 
27-32 mm

3818473
3818465

509158880
509158882

5705636006260
5705636006284

16 × 36 mm VN
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

30 m
30 m

Alu-Com glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdel-
sesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid.

Alu-Com™ glasisætningssystem
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. pose

Fordele

5175987 620002901 5705636239088

 
Montageklods til lige fals

 passer til
16 × 16   

100P633C sort

120 stk.

 • Nem at montere, og gør 
efterfølgende montagen af 
Alu-Com listen meget nem.

 • Er designet specielt til Alu-
Com systemet, og sørger 
for at listen bliver siddende i 
mange år. 

3647922 507015809 5705636005775

Montageklods til skrå fals
passer til  
16 × 23,5
16 × 30 

16 × 36 VN

15-809 sort

120 stk.

4376471 507016057 5705636005799

Montageklods til lige fals
passer til  
16 × 23,5
16 × 30

16 × 36VN
 

16-057 grå

120 stk.

5750360 507010140 5705636193090

Montageklods 
passer til
16 × 23,5
16 × 30 

16 × 36 VN

100P014 sort

120 stk.

Alu-Com glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit
aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid. Montageklodsen er specielt designet til Alu-Com.

Montageklods til Alu-Com™
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. bdt.

Fordele

Målt fra glas til forkant ramme: 
16-21 mm

2533404
3818515

505024060
505024031

5705636005478
5705636005461

Type 24
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

60 m
30 m

 • Farver: eloxeret eller hvid, 
RAL 9010

 • Nedsætter risikoen for 
råd, svamp og punktere-
de termoruder

 • Anvendes til alle typer 
vinduer, nye og gamle

 • Ingen sømhuller
 • Inkl. 1 m bund skinne med 

monteret gummiliste
 • OBS! Ekskl. tilbehør

Målt fra glas til forkant ramme: 
22-26 mm

2533420
3818523

505030060
505030031

5705636005508
5705636005492

Type 30
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

60 m
30 m

Målt fra glas til forkant ramme: 
27-32 mm

2533446
3818531

505036060
505036031

5705636005539
5705636005522

Type 36
Eloxeret

Hvid
6 m
6 m

30 m
30 m

Målt fra glas til forkant ramme: 
33 - 40 mm

8751034 505044060 5705636005553
Type 44
Eloxeret 6 m 30 m

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- 
og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. pose Fordele

4389649 507015738 5705636005676
Montageklods
15-738C til GL 120 stk.

 • Montageklodserne er beregnet til skrå 
bundfals

 • Ved lige bundfals afskæres den under-
ste flap

 • OBS! 
Der beregnes: 
4 stk. montageklodser 
4 stk. alu-clips

2677177 507000050 5705636005607
Alu-Clips

50 mm til GL 120 stk.

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og 
dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

GL-liste, alu-bundglaslister

Tilbehør til GL-liste

24 mm

23
 m

m

30 mm

23
,7

 m
m

36 mm

24
,5

 m
m

44 mm

25
,4

8 
m

m
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GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at 
forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst/længde
Indhold
pr. krt. Fordele

Målt fra glas til forkant ramme: 
16-21 mm

5106426

5106423

505024077

505024076

5705636237091

5705636237084

Type 24
Eloxeret
1500 mm

Hvid
1500 mm

20 stk.

20 stk.

 • Nedsætter risikoen for råd, 
svamp og punkterede ter-
moruder

 • Anvendes til alle typer vin-
duer, nye og gamle

 • Ingen sømhuller
 • Inkl. bundskinne med monte-

ret gummiliste
 • Inkl. tilbehør

Målt fra glas til forkant ramme: 
22-26 mm

5106427

5106424

505030077

505030076

5705636237114

5705636237107

Type 30
Eloxeret
1500 mm

Hvid
1500 mm

20 stk. 

20 stk.

Målt fra glas til forkant ramme: 
27-32 mm

5106428

5106425

505036077

505036076

5705636237138

5705636237121

Type 36
Eloxeret
1500 mm

Hvid
1500 mm

20 stk.

20 stk.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold

pr. rl.
Indhold
pr. krt. Fordele

3164480
2834307

331220309
331220310

5705636096377
5705636096384

3 × 9 mm
3 × 10 mm

22 m
22 m

572 m
528 m

 • DAFA butylbånd er opta-
get i databasen for byg-
geprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

Selvklæbende tætningsliste af butylgummi til isætning af termoruder.

GL-liste, alu-bundglaslister – GDS pakker

Butylbånd

24 mm

23
 m

m

30 mm

23
,7

 m
m

36 mm

24
,5

 m
m
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Selvklæbende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Ekstruderede lister med rillet/riflet overflade.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. spole

Indhold
pr. krt. Fordele

5024318
2533172
2533180
2834299
2533198
5024319
2533206
5024321
5024322

331800208
331800309
331800408
331800409
331800410
331800415
331800510
331800610
331800615

5705636100692
5705636096469
5705636096476
5705636096483
5705636096490
5705636096506
5705636096520
5705636096537
5705636096544

DAFA Kron-
lister

profilerede

2 × 8 mm
3 × 9 mm
4 × 8 mm
4 × 9 mm

4 × 10 mm
4 × 15 mm
5 × 10 mm
6 × 10 mm
8 × 15 mm 

225 m
150 m
150 m
125 m
125 m
75 m

100 m
75 m
50 m

1350 m
900 m
900 m
750 m
750 m
450 m
600 m
450 m
150 m

 • Vejrbestandig
 • Godkendt som montagemateriale til 

termoruder
 • DAFA Kron-lister 4 × 9 mm, 4 × 10 

mm og 5 × 10 mm må anvendes 
UDEN topforsegling, øvrige dimen-
sioner skal topforsegles

 • DAFA Kron er optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

OBS! 
VIGTIGT: Rammens bundfals bør være 
skrå og effektivt ventileret.

Selvklæbende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Skårne lister med plan overflade.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. spole

Indhold
pr. krt. Fordele

1259373
1259381
1259399
1259407
1259423

331200208
331200210
331200308
331200310
331200408

5705636004785
5705636004792
5705636004808
5705636004815
5705636004822

DAFA Cell-
lister

2 × 8 mm
2 × 10 mm
3 × 8 mm

3 × 10 mm
4 × 8 mm

Andre 
dimensioner 
efter opgave

225 m
200 m
150 m
150 m
125 m

1350 m
1200 m
900 m
900 m
750 m

 • Vejrbestandig
 • Godkendt som montagemateriale til 

termoruder
 • DAFA Cell er optaget i databasen for 

byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri

 
OBS! 
 •   DAFA Cell-lister under 4 × 8 mm er 

IKKE godkendt til montage af termo-
ruder

 • Båndene må ikke strækkes ved mon-
tage

 • VIGTIGT: Rammens bundfals bør være 
skrå og effektivt ventileret.

 

DAFA Cell™

DAFA Kron™
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

1673356 620004383
Til Alu-Com

5705636280189 15-287* 300 m

 • Farve: Sort
 • Vejrbestandig
 • Ingen topforsegling
 • Ingen klæb
 • Optager store tolerancer
 • Afleder effektivt vand fra 

træliste
 • OBS! Må ikke overmales
 • Tåler ikke olie og fedtstoffer
 • Må ikke strækkes ved mon-

tage

5024442 331415422
Til trælister

5705636097930   15-422* 300 m

3647948
5024444

331315576
331415576

Til trælister
5705636096414
5705636209098

15-576
  15-576* 

300 m
300 m

5024445 331415856
Til trælister

5705636097923 15-856* 300 m

1914780 620004384
Til Alu-Com 

5705636280196 15-810* 300 m

1914781** 301016744
Til trælister

5705636193649 16-744* 250 m

Ekstruderede gummiprofiler med indnotningsfod, der er specialfremstillet til montage af termoruder.

* Overfladebehandlet.

** Skaffevare.

EPDM–glasisætningsprofiler
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Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver 
mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

* Minimumskøb 1 kasse indeholdende 10 poser á x 10 m. 
** Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger.

OBS! Alle vores Q-Lon lister er grå, men kan leveres i flere farver på  

forespørgsel. Kontakt os på 87 47 66 66

Profilhøjde: 6,5 mm
Falsbredde: 11 mm
Til klamning
Luft: 3,0 - 5,5 mm

Profilhøjde: 7,5 mm
Falsbredde: 10 mm
Not: 3 x 6 mm
Luft: 4,0 - 6,0 mm

Profilhøjde: 8,7 mm
Falsbredde: 10,5 mm
Til klamning
Luft: 3,0 - 5,5 mm

Profilhøjde: 12,0 mm
Falsbredde: 15 mm
Til Klamning
Luft: 5,0 - 10,0 mm

Profilhøjde: 8,9 mm
Falsbredde: 13 mm
Not: 4-5 x 8 mm
Luft: 5,5 - 7,5 mm

Profilhøjde: 7,7 mm
Falsbredde: 13 mm
Not: 4-5 x 8 mm
Luft: 4,0 - 6,0 mm

Profilhøjde: 8.2 mm
Falsbredde: 11 mm
Not: 4 x 7 mm
Luft: 4,5 - 6,5 mm

Q-Lon-tætningslister

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

5882913 401542100 5705636122342
Q-Lon 3042 
til klamning 100 m

 • Q-Lon skal hverken svejses 
eller limes i hjørnesamlin-
gerne, men klippes i gering 
med specialtang

 • Listen består af en hård 
kerne pålagt højelastisk 
PU-skum med en glat, 
smudsafvisende og meget 
slidstærk PE-folie

 • Fremragende deformati-
onsegenskaber - vender 
tilbage til den oprindelige 
form efter lang kompri-
merin

 • Overfladen er resistent 
over for alle malingtyper, 
hvilket hindrer efterfølgen-
de klæbeproblemer

 • Superblød liste, som sikrer 
et lavt lukketryk

 • Vejrbestandig
 • Let og enkel montage 
 • Fremragende akustiske 

egenskaber
 • Cradle to CradleTM Silver 

certificeret
 • Q-lon tætningslister er 

optaget i databasen for 
byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket 
byggeri

5812180
5882916

401330541
401554100

5705636101224
5705636122373

Q-Lon 3054
Q-Lon 3054

    500 m**
100 m

5882914 
 

2323036

401559100 
 

620044462

5705636122359 
 

5705636500591

Q-Lon 3059 
til klamning 

GDS-kasse

100 m 

10 x 10 m*

5882915 

2323037

401561100 

620044463

5705636122366 

5705636500584

Q-Lon 3061 
til klamning

GDS-kasse

100 m 

10 x 10 m*

5812178
5882918

401330621
401562100

5705636101248
5705636122397

Q-Lon 3062 400 m
100 m

5812179
5882919

401330671
401567100

5705636101231
5705636122403

Q-Lon 3067 400 m
100 m

5882920

2323042

401568100

620044466

5705636122410

5705636500553

Q-Lon 3068

GDS-kasse

100 m

10 x 10 m*

https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/qlon-and-brush-pile-sealing-schlegel-ltd
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

5899760
 

5899761 

 
5899762 

 
5899763

401399996

401399993

401399994

401399992

 
5705636100425

 
5705636107561

 
 

5705636107578
 
 

5705636107554

 
Q-Lon-tang

 

Nylonrulle til  
Q-Lon-tang 

Anslagsplade til  
Q-Lon-tang 

Kniv til Q-Lon-tang

1 stk.

1 stk. 

 
1 stk. 

10 stk.

 • Knivbladet kan erstattes af 
traditionelle 18 mm "bræk-
af" knivblade

 • Smart til klipning af tæt-
ningslister ved udvendige 
hjørner

 • Saksen efterlader en væk på 
ydersiden af listen, der hvor 
den bukkes

Tilbehør til Q-Lon - tætningslistesaks med trykrulle V-model. Saksen er udstyret med plastgreb, og den har en praktisk trykrulle til at trykke 
listerne på plads.

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver 
mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

* Minimumskøb 1 kasse indeholdende 10 poser á x 10 m. 

OBS! Alle vores Q-Lon lister er grå, men kan leveres i flere farver på  
forespørgsel. Kontakt os på 87 47 66 66

Profilhøjde: 10,9 mm
Falsbredde: 13 mm
Not: 4-5 x 8 mm
Luft: 5,0 - 8,0 mm

Profilhøjde: 8,5 mm
Falsbredde: 6,5 mm
Not: 3 x 7 mm
Luft: 3,5 - 5,5 mm

Profilhøjde: 9,0 mm
Falsbredde: 10,5 mm
Not: 3 x 6 mm
Luft: 4,0 - 7,5 mm

Profilhøjde: 9,0 mm
Falsbredde: 10,0 mm
Not: 4 x 7 mm
Luft: 5,0 - 7,5 mm

Q-Lon tang

Q-Lon-tætningslister – fortsat…

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

5634062
5243019

2323039

401330731
620006548

620044464

5705636155227
5705636284279

5705636500577

Q-Lon 3073
 

GDS-kasse

400 m
100 m

10 x 10 m*

 • Q-Lon skal hverken svejses 
eller limes i hjørnesamlin-
gerne, men klippes i gering 
med specialtang

 • Listen består af en hård 
kerne pålagt højelastisk PU-
skum med en glat, smudsaf-
visende og meget slidstærk 
PE-folie

 • Fremragende deformations-
egenskaber - vender tilbage 
til den oprindelige form ef-
ter lang komprimerin

 • Overfladen er resistent over 
for alle malingtyper, hvilket 
hindrer efterfølgende klæ-
beproblemer

 • Superblød liste, som sikrer 
et lavt lukketryk

 • Vejrbestandig
 • Let og enkel montage 
 • Fremragende akustiske 

egenskaber
 • Cradle to CradleTM Silver cer-

tificeret
 • Q-lon tætningslister er op-

taget i databasen for bygge-
produkter, som kan anven-
des i Svanemærket byggeri

5966969
5966968

2323041

401330741
401574100

620044465

5705636132389
5705636138152

5705636500560

Q-Lon 3074

GDS-kasse

600 m
100 m

10 x 10 m*

5024323
5243020

401330781
620006549

5705636201726
5705636284286

Q-Lon 3078 600 m
100 m

5107916
5243021

401331021
620006550

5705636231150
5705636284293

Q-Lon 3102 400 m
100 m

https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/qlon-and-brush-pile-sealing-schlegel-ltd
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Listen har været brugt i utallige vinduer og døre de sidste 30 år som tætningsdel mellem ramme og karm. Listen består af en hård montagefod 
samt en blød læbetætning.

Bruges til eftertætning af vinduer og døre. 

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. pose Fordele

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst
Indhold
pr. krt. Fordele

2326528 401200627 5705636096568 DX627 10 lgd. à 2,1 m

 • Farve: Grå
 • Meget elastisk
 • Vejrbestandig 

 • OBS! 
Ved svejsning må snitfladerne ikke op-
varmes så kraftigt, at profilet forkuller.

 • Klammerne må ikke undersænkes i LO-
ZARON-materialet. Det kan forårsage 
udbuling mellem klammerne og give 
fare for gennemhulning. Det korrekte 
lufttryk for trykluftklammepistoler fin-
des ved forsøg.

 • IKKE BESTANDIGE over for opløsnings-
midler som benzin, benzol, metanol 
og terpentin. Kortvarige påvirkninger, 
f.eks. i forbindelse med imprægne-
ring, rensning af maling etc. vil dog 
ikke virke negativt på tætningslisternes 
egenskaber.

 • Ved overmaling skal listerne renses 
straks. Akrylplastmalede eller impræg-
nerede flader må ikke komme i berø-
ring med LOZARON, før de er gennem-
hærdede. Ved akrylbehandlede flader 
kan der ske blødningsvandring, hvilket 
kan betyde en sammenklæbning.

 • Lozaron tætningslister er optaget i da-
tabasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri

1726710 401200856 5705636096612 DX856 1 rl. à 40 m

2020101 620033814 5705636461380 DX759 1 rl. à 150 m

13 mm

3,5 mm

12 m
m

4 mm

11 m
m

4,8 mm

15 m
m

1598194

1598196

620000599

620000600

5705636249513

5705636249520

Hvidlakeret træliste 
m/hvid Q-Lon 3074

9 × 15 mm 

12 × 21 mm 

20 lgd. 
à 2400 mm

10 lgd. 
à 2100 mm

 • Tætner alle dør- og vin-
duestyper

 • Let og enkel montage
 • Slidstærk overflade
 • Tætningsdelen klæber ikke 

fast på maling
 • Blød og meget elastisk 

tætningsliste

Lozaron PVC-tætningslister

DAFA Tæt™
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Det indbyggede drænsystem giver mulighed for at lede indtrængende vand væk i indadgående døre.

Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Indhold Fordele

1275998

1275994

1276028

1276026

620002226

620002225

620002743

620002742

5705636260860

5705636260853

5705636264738

5705636264721

Type 4970 IND /  
6200 mm

Type 4970 UD /  
6200 mm

Type 5466 IND /  
6200 mm

Type 5466 UD /  
6200 mm

1 stk. 

1 stk. 

1 stk. 

1 stk.

 • Den synlige overflade består af en 
glat, eloxeret aluminiumsskinne 
 

 • Det indbyggede drænsystem giver 
mulighed for at lede indtrængende 
vand væk i indadgående døre, og 
forhindrer endvidere, at der dannes 
en kuldebro 

 • Plastskinnen sikrer, at systemet har 
en god varmeisoleringsværdi 

 • Med en max. højde på 25 mm kan 
den anvendes til handicapboliger 

 • Imødekommer høje krav til tæthed 
for ind- og udadgående døre 

 • Sikrer optimale anlægsflader for til-
slutningsfuger

Aqua-StopTM

- for en sikker løsning

Det indadgående Aqua-Stop dørbundstykke har et drænsystem, der  
sikrer, at indtrængende vand kan ledes væk fra konstruktionen. 

Fordele
• Anvendes til både ind- og udadgående døre
• Pæn og slidstærk overflade
• Dræner effektivt indtrængende vand væk fra konstruktionen
• Lufttæt - også med åbne drænhuller
• Forhindrer kuldebro
• Vedligeholdelsesfrit

Aqua-Stop™, alu-dørbundstykke
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Illustration DB
varenr.

DAFA
varenr.

EAN
nummer

Varetekst Længde
Indhold
pr. krt. Fordele

3647856
3647864

504000248
504000251

5705636005409
5705636005416

ALU 25L
ALU 25L

1 m
3 m

10 stk.
10 stk.

 • Til påskruning/indnotning
 • Børster på basis af polypropylen 

eller hestehår afhængig af type
 • Leveres med eller uden stabili-

serende midterribbe
 • Leveres oprullet eller i fabrikati-

onslængder afhængig af type
 • Specialtyper efter opgave

5107914 504000247 5705636072449 ALU 40L 1 m 5 stk.

5107915 504000246 5705636072432 ALU 50L 1 m 10 stk.

3647872 504000252 5705636005423 ALU 25V 1 m 10 stk.

2532646 401200908 5705636096650
Lozaron 
DX908

Grå
2,1 m 21 m

Anvendes til tætning af døre, vinduer, garageporte og metalkonstruktioner, hvor der kræves en meget lille friktion af hensyn til
op- og ilukninger.

21
 m

m
25

 m
m

21
 m

m
4

0 
m

m
21

 m
m

50
 m

m
8 

m
m

25
 m

m
6 

m
m

2 
m

m
11

,4
 m

m

Børstelister
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Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående betingelser er gældende – medmindre der foreligger anden skriftlig aftale – og 
går derfor forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre, herunder købers alminde-
lige købsbetingelser.

1 Generelt
1.1 Enhver leverance fra DAFA Building Solutions A/S sker i henhold 
til nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke 
udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra 
købers side, anført i eksempelvis købers ordreafgivelse eller i købers 
generelle købsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for 
DAFA Building Solutions A/S, medmindre DAFA Building Solutions 
A/S udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2 Tilbud/ordre
2.1 Aftaler mellem køber og DAFA Building Solutions A/S anses 
først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af DAFA Building 
Solutions A/S, f.eks. ved ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse 
mellem ordrebekræftelse og købers ordre eller accept er 
ordrebekræftelsen gældende. DAFA Building Solutions A/S 
forbeholder sig ret til mellemsalg. 

2.2 Tekniske oplysninger, vejledning m.v.
Alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset 
til ophavsret, designret, opfinderret, patentret, brugsmodelret, 
rettigheder i henhold til markedsføringsloven) til tegninger og 
produkter, der leveres af DAFA Building Solutions A/S tilhører DAFA 
Building Solutions A/S. Dette gælder uanset, om den pågældende 
tegning eller det pågældende produkt er udviklet for eller til køber 
og/eller er baseret på købers særlige specifikationer eller tegninger. 
Køber erhverver alene en sædvanlig brugsret til de købte produkter. 
Køber er ikke berettiget til at videregive eller tilgængeliggøre 
tegninger eller specifikationer til andre, ligesom køber heller ikke er 
berettiget til at producere eller lade andre foretage produktion af de 
af DAFA Building Solutions A/S leverede produkter eller kopier heraf.

3 Ekspeditionstillæg på lagervarer og anbrud
3.1 Ordrer under DKK 1.000,- netto og ekskl. moms tillægges et 
ekspeditionsgebyr. Levering i anbrud tilbydes ikke.

4 Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold 
4.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling på 
den i fakturaen angivne forfaldsdag. Ved betaling inden 8 dage gives 
1,0 % rabat af nettoprisen ekskl. moms.

4.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra 
forfaldsdagen, jf. pkt. 4.1, af det til enhver tid skyldige beløb med en 
rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 
4.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for 
krav hidrørende fra andre retsforhold, og køber kan ikke udøve 
tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, 
reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
 
4.4 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser over for 
DAFA Building Solutions A/S, forbeholder DAFA Building Solutions 
A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, herunder 
tilbageholde leverancer, der allerede er overgivet til transportør, indtil 
fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.

4.5 DAFA Building Solutions A/S forbeholder sig ejendomsretten til 
det solgte, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og 
omkostninger er betalt.

5 Levering
5.1 Levering sker ex works DAFA Building Solutions A/S i Brabrand 
(Incoterms 2000), medmindre andet er skriftligt aftalt i konkrete 
tilfælde. Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, 
henstår ydelsen for købers regning og risiko hos DAFA Building 
Solutions A/S. DAFA Building Solutions A/S er berettiget til at 
opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
 
5.2 Ethvert af DAFA meddelt leveringstidspunkt er anslået og 
dermed uforbindende for DAFA Building Solutions A/S, medmindre 
der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ydelsen eller 
delelementer af denne.

5.3 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er DAFA Building 
Solutions A/S berettiget til at forlænge denne med 10 arbejdsdage 
regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Overskrider DAFA 
Building Solutions A/S den forlængede leveringstid, er køber 
berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede 
leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5 % beregnet af den del 
af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af 
forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden 
kan ikke overstige 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede 
ydelse. Overskrider DAFA Building Solutions A/S den forlængede 
leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er køber berettiget til at 
ophæve aftalen.

5.4 Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få 
tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den 
forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. 
Køber kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende i 
anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at 
gøre krav på erstatning af nogen art.
 
5.5 Ved kundespecificerede varer forbeholdes ret til over- eller 
underlevering af indtil 10 %.

6 Priser
6.1 Enhver levering sker til de priser, der er gældende på 
leveringstidspunktet, og som fremgår af DAFA Building Solutions 
A/S’ prislister, ordrebekræftelser m.v. Tilbud og priser angivet i 
ordrebekræftelse er ekskl. moms og andre med leveringen forbundne 
offentlige skatter, afgifter, gebyrer m.v., men de tillægges prisen ved 
fakturering.

6.2 DAFA Building Solutions A/S forbeholder sig ret til uden varsel at 
ændre priser som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer og 
stigninger i lønninger.

7 Returvarer
7.1 Returvarer modtages kun efter forudgående aftale (varer til en 
værdi under kr. 500,- modtages ikke retur) og da med fradrag på 20 
% af værdien og mod købers betaling af returfragten. Faktura- eller 
ordrenummer skal altid oplyses. 
Fragtrisikoen bæres af køber. Varer specielt fremstillet eller hjemtaget 
efter opdrag fra køber tages ikke retur. Emballagen skal være 
original og ubeskadiget, og produkt skal være kurant, ubeskadiget, 
komplet og salgbart. Returforsendelsen skal mærkes med et 
returordrenummer, som skal rekvireres hos DAFA Building Solutions 
A/S. Returordrenummeret skal altid påføres returemballagen. 
Dette sikrer en hurtig og effektiv behandling. Returvarer uden 
returordrenummer afvises. Returforsendelsen skal altid være 
specificeret og sorteret i henhold til produkttype. 
Produkter med begrænset holdbarhed (såsom tapes, fugebånd, 
klæber- og fugemasser) tages ikke retur. Produkter kan returneres op 
til 1 år fra købsdatoen. 

8 Ansvar og mangler
8.1 Køber er forpligtet til at undersøge leverede produkter/ydelser 
straks og senest ugedagen efter modtagelsen. Køber mister 
adgangen til at påberåbe sig mangler ved leverede produkter/
ydelser, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom til DAFA Building 
Solutions A/S straks efter, at han har opdaget eller burde have 
opdaget manglen. Køber mister under alle omstændigheder retten 
til at påberåbe sig mangler ved leverede løsøreprodukter, såfremt 
Køber ikke giver meddelelse til DAFA Building Solutions A/S herom 
inden 2 år efter leveringsdagen. Denne absolutte reklamationsfrist 
gælder dog ikke byggematerialer, jf. købelovens § 54. 
 
8.2 Såfremt det dokumenteres, at de af DAFA Building Solutions A/S 
leverede produkter/ydelser var mangelfulde på leveringstidspunktet, 
og reklamationsfristen i pkt. 8.1 er overholdt, påtager DAFA Building 
Solutions A/S sig inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at 
foretage reparation eller omlevering efter eget valg. Hvis DAFA 
Building Solutions A/S ikke foretager reparation eller omlevering 
inden rimelig tid, er DAFA Building Solutions A/S erstatningsansvarlig 
overfor Køber i overensstemmelse med dansk rets almindelige 
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regler med følgende begrænsninger: DAFA Building Solutions 
A/S’ erstatningsansvar for mangler ved de leverede produkter/
ydelser er begrænset til fakturaprisen på de mangelfulde produkter/
ydelser. DAFA Building Solutions A/S har i  tilknytning til deres 
erhvervs- og produktansvarsforsikring tegnet en ekstra forsikring 
kaldet ”ingrediens- og komponentdækning”, hvilket har følgende 
fordel for Køber: Såfremt DAFAs produkter/ydelser er indarbejdet 
i eller sammenføjet med et andet produkt, herunder bygninger 
(“Slutproduktet”), og reparation eller udskiftning af DAFA Building 
Solutions A/S’ mangelfulde produkt/ydelse kræver indgreb i 
Slutproduktet, er DAFA Building Solutions A/S i overensstemmelse 
med ingrediens- og komponentdækningen under DAFAs erhvervs- 
og produktansvarsforsikring erstatningsansvarlig for de direkte 
omkostninger forbundet med indgreb i andet materiel. DAFA 
Building Solutions A/S er således i intet tilfælde erstatningsansvarlig 
for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger 
til advokater og andre rådgivere, meromkostninger ved udsendelse 
af medarbejdere samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, 
analyser eller transport af det mangelfulde produkt/ydelse og/eller 
Slutproduktet og andre økonomiske konsekvenstab. DAFA Building 
Solutions A/S’ erstatningsansvar over for Køber for mangler ved 
de leverede produkter/ydelser kan ikke overstige 1 mio. DKK pr. 
kalenderår.

8.3 Bortset fra hvad der følger af pkt. 8.1 til 8.2 ovenfor, er ethvert krav 
fra Køberen i anledning af mangler ved de af DAFA Building Solutions 
A/S leverede produkter/ydelser udelukket.

8.4 Begrænsningerne i DAFA Building Solutions A/S’ ansvar i henhold 
til dette afsnit 8 gælder ikke, såfremt DAFA Building Solutions A/S har 
forårsaget manglen ved forsæt eller grov uagtsomhed. 

8.5 Såfremt byggematerialer af Køber anvendes i forbindelse med 
entreprisearbejde, hvor Køber har aftalt AB 92 eller ABT 93 med 
sin medkontrahent, accepterer DAFA Building Solutions A/S, at 
Købers medkontrahent kan indtræde (subrogere) i Købers eventuelle 
mangelskrav i henhold til dette afsnit 8, ligesom DAFA Building 
Solutions A/S uanset afsnit 10 i DAFA Building Solutions A/S’ salgs- 
og leveringsbetingelser accepterer, at tvister vedrørende mangler 
ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed.

9 Produktansvar
9.1 DAFA Building Solutions A/S er erstatningsansvarlig for skade, 
som de af DAFA Building Solutions A/S leverede produkter/
ydelser forårsager på andet end selve det leverede produkt/
ydelse, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om 
produktansvar. Skade på andet end selve det leverede produkt/
ydelse opstået under udøvelsen af DAFA Building Solutions A/S’ 
erhverv anses også for produktansvar. DAFA Building Solutions A/S’ 
erstatningsansvar er dog begrænset i henhold til nedennævnte 
regler:

9.2 DAFA Building Solutions A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig 
for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til 
advokater og andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenstab.

9.3 Når DAFA produkter/ydelser er indarbejdet i eller sammenføjet 
med et andet produkt (“Slutproduktet”), er DAFA Building Solutions 
A/S i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved 
udsendelse af medarbejdere til samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, 
undersøgelser, analyser eller transport af det defekte produkt/ ydelse 
og/eller Slutproduktet.
9.4 For andre erstatningskrav end de, der følger af pkt. 9.2 og 
9.3, kan DAFA Building Solutions A/S’ erstatningsansvar over for 
Køber i intet tilfælde overstige DKK 5 mio. pr. skadebegivenhed. 
Erstatningsansvaret over for Køber kan dog i intet tilfælde overstige 
DKK 10 mio. pr. kalenderår. I tilfælde af serieskader, hvorved 
der forstås erstatningskrav rejst mod DAFA Building Solutions 
A/S i anledning af skader eller tab forårsaget af samme ansvars-
pådragende forhold og over mere end ét kalenderår, kan Købers krav 
efter dette pkt. 9.4 endvidere ikke overstige DKK 25 mio.

9.5 Køber skal friholde DAFA Building Solutions A/S for ethvert 
erstatningskrav, som DAFA Building Solutions A/S måtte være 
erstatningsansvarlig for overfor Købers kunde og/eller skadelidt 
tredjemand, men DAFA Building Solutions A/S har fraskrevet sig 
erstatningsansvaret for i henhold til dette afsnit 9 over for Køber.

9.6 Såfremt tredjemand rejser krav for tab og/eller skade som 
beskrevet i dette afsnit 9 mod enten DAFA Building Solutions A/S eller 
Køber, er den pågældende part forpligtet til omgående at informere 
den anden part herom.

9.7 Begrænsningerne i DAFA Building Solutions A/S’ ansvar i henhold 
til afsnit 9 gælder ikke, såfremt DAFA Building Solutions A/S har 
forårsaget produktskaden ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller 
begrænsningerne er i strid med præceptive lovregler.

10 Forsikringsdækning
10.1 DAFA Building Solutions A/S oplyser at have tegnet sædvanlig 
erhvervs- og produktansvarsforsikring med ingrediens- og 
komponentdækning for skade og tab.

11 Lovvalg og værneting
11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal 
afgøres efter dansk ret. 

11.2 Såfremt Parterne ikke er i stand til frivilligt at løse tvister, der 
udspringer af aftalen, skal tvisten løses af 1) de almindelige danske 
domstole, hvis tvisten vedrører et krav på under DKK 2 millioner, 
eller 2) af Det Danske Voldgiftsinstitut (”Danish Arbitration”) i 
overensstemmelse med reglerne om forenklet voldgift, hvis tvisten 
vedrører et krav der er lig med eller højere end DKK 2 millioner. 
Såfremt Køber har hjemsted udenfor EU, skal tvisten dog løses 
af Det Danske Voldgiftsinstitut, uanset kravets størrelse. Tvister, 
der i henhold til ovenstående skal afgøres af de almindelige 
danske domstole, skal anlægges og pådømmes ved [Retten i 
Århus], medmindre Parterne aftaler andet. Hvis tvister i henhold 
til ovenstående skal afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut, skal 
voldgiftsforhandlingen foregå i [Århus], medmindre Parterne 
aftaler andet. Medmindre parterne aftaler andet, finder Det Danske 
Voldgiftsinstituts regler om forenklet voldgift anvendelse, og 
Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, som udnævnes 
af Instituttet. Denne voldgiftsdommer kan være Dansk statsborger, 
og voldgiftsdommeren skal være uddannet cand.jur. på et 
dansk universitet og arbejde som enten advokat eller dommer. 
Forhandlingerne for Voldgiftsretten skal være på dansk. Parterne skal 
dog være berettiget til at fremlægge materiale på engelsk og afgive 
vidneforklaringer på engelsk.

Revideret og gældende fra 1. februar 2021



DAFA Group ønsker at skabe et endnu større fokus på vores to 
hovedforretningsområder: Byggeri og Industri. 
Derfor er det naturligt at opdele DAFA A/S i to selskaber. DAFA Industrial
Solutions forbliver i det nuværende DAFA A/S selskab, mens DAFA Building 
Solutions oprettes i et nyt selskab.

Fremover finder du DAFAs byggematerialer på:
www.dafa-build.com

E-mail til os på: dbs@dafa-group.com

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har 
kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er DAFA nu i stand til at 
gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter 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.

DAFA Group styrker sin markedsposition

Eget testcenter forstærker udviklingen af 
DAFAs produkter

Forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. ændringer i sortimentet.

DAFAs kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001. Det 
betyder, at såvel produkter som processer leveres og udføres med en 
ensartet og stabil kvalitet, der løbende udvikles og forbedres. En betydelig 
sikkerhed for alle vore kunder og samarbejdspartnere.

DAFA prioriterer miljø og bæredygtighed højt. Derfor er det også 
naturligt, at vi er miljøcertificeret efter ISO 14001. Det betyder, at DAFA 
konstant bevæger sig i retning mod forbedrede miljørigtige produkter, 
systemløsninger og processer. Læs mere på dafa-group.com

Styr på kvalitet og miljø

DAFA Building Solutions er en del af DAFA Group
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

LinkedIn 
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

Facebook 
@dafa.bygf

DAFA Building Solutions A/S er en del af DAFA Group, med mere end 80 
års erfaring. DAFA beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af en 
bred vifte af produkter og løsninger, der tætner, dæmper og beskytter til 
byggebranchen og industrien. DAFA er i dag Danmarks førende producent 
og forhandler inden for sit felt og beskæftiger mere end 350 medarbejdere i 
Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Italien, Kina og USA.

En solid virksomhed

* **

*     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.

http://www.dafa-build.com
https://dafa-build.com/dk/baeredygtighed/miljovenlige-byggeprodukter
https://dafa-group.com/dk/baeredygtighed
https://linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions
https://www.facebook.com/dafa.byg

