
DAFA UV tape er en enkeltsideklæ-
bende akryltape. 
 
DAFA UV tape er specielt velegnet 
til brug udendørs i klimaskærmen 
under vanskelige udførelses- og 
indbygningsforhold. Tapen kan 
med fordel også benyttes til 
dampspærrer, hvor der er risiko 
for hård vejrligmæssig påvirkning, 
eller fugtbremser med fliesbelæg-
ning, såsom DAFA DiFoil.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, 
periodisk slagregn, fugt og store 
temperaturudsving uden nedsæt-
telse af klæbeevnen. 

DAFA UV tape opfylder de strenge 
krav vedrørende permanent luft-
tætning af dampspærrefolier, iht. 
EnEV (DIN 4108-7).

Anvendes til tapening ved
•    overlæg ved undertag 
•    reparation af undertag
•    overlæg ved vindspærre
•    krævende dampspærresamlinger
•    overlæg ved dampspærre med 

flies, som DAFA DiFoil

Tekniske specifikationer
Enkeltsidet tape med meget høj styrke og klæbeevne til bl.a. overlapning af undertag, vindspærre, vindpap 
eller krævende samlinger af dampspærrefolier. Akrylklæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæben er meget mod-
standsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger. 

Tykkelse (uden aftrækspapir) 0,30 - 0,33 mm (DIN EN 1942)

Fladevægt 203 - 250 g/m² (DIN EN ISO 536)

Peel-værdi 25 N/25 mm (DIN EN 1939)

Montering Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.  
Anbefalet monteringstemeratur fra +5 °C

Temperaturbestandighed Fra -40 °C - +100 °C

Aftrækspapir Silikonepapir, brunt

DAFA UV tape

DAFA UV tape Her anvendes DAFA UV tape til overlap 

på DAFA Windfoil 95TM vindspærre

Indhold
Pr. karton: 10 rl. à 25 m

Dimension
60 mm x 25 m
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Garanti
Det er valget af folie, som  
afgør, om DAFAs funktions-  
og produktgaranti dækker i  
15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne 
følger den valgte folies garantiperiode. Det 
betyder, at DAFA påtager sig alle omkostnin-
ger ved levering, udtagning og montering af 
de produkter, der indgår i konstruktionen. 

DAFA UV tape indgår i DAFA AirVent System  
og er ideelt til tapening af undertag og vindspærre.

Læs mere på www.dafa.dk

Farve/dim. Indhold  
pr. krt.

DB nr. DAFA varenr. EAN nr.

Sort 60 mm 10 rl. à 25 m 1438817 620016905 5705636360164

Anvendes til tapening ved
•  overlæg ved undertag 
•  reparation af undertag
•  overlæg ved vindspærre
•  krævende dampspærresamlinger
•  overlæg ved dampspærre med flies, 

som DAFA DiFoilTM


