
DAFA ExFoilTM  

ångspärrfolie
En ny stark folie med armeringsnät. Enklare att bygga med än vanlig PE-ångspärr, 

för enklare montering med bättre resultat.

DAFA AirStop System®

Användning
DAFA ExFoil ångspärrfolie används som 

ång- och fuktspärr i byggnader. DAFA Ex-

Foil ingår i AirStop-systemet tillsammans 

med ett omfattande tillbehörsprogram. 

En produktserie som stödjer hållbart byg-

gande och minskar energiförbrukningen, 

för miljöns bästa. 

Oavsett vilken ångspärrfolie som väljs, 

är övriga delar av AirStop-systemet 

utformade för att användas tillsammans 

med folien. Det ger trygg användning 

och högkvalitativa byggtekniska resultat 

– när installationen görs enligt DAFA:s 

instruktioner.

Material
DAFA ExFoil består av en rullvara av poly-

eten (PE), armeringsnät i mitten och är 

belagd med fuktabsorberande fleeceduk 

av polypropylen (PP). Materialet tål direkt 

solljus i max. 3 månader och får inte 

utsättas för direkt kontakt med träimpreg-

nering som innehåller lösningsmedel. 

Fördelar  
• Enklare att bygga med än vanlig 

PE-ångspärr, vilket ger enklare monte-

ring

• Med armeringsnätet är DAFA ExFoil 

mycket starkare än en PE-ångspärr

• Säkrare montering

• Starka sömmar och hög rivhållfasthet

• 30 års funktions- och produktgaranti.

• DAFA ExFoil ångspärrfolie är regi-

strerad i databasen för byggprodukter 

som kan användas  i Svanenmärkta 

konstruktioner.

Tekniska specifikationer

Material

1. lager Funktionsfolie Polyethylen

2. lager Armeringsnet Polypropylen 

3. lag er Vlies Polypropylen

Rullbred 2,15 m / 2,70 m

Vikt 140 g/m2

Ångtäthet medi sd-värde / 
Z-värde

20 m (-4/+6) / 114 GPa s m2/kg

Brandklass E

Färg Vit, transparent

Draghållfasthet (längs/över) >325 / >250 N/50 mm 

Rivhållfasthet (längs/över) >200 / >200 N/50 mm 

Brudforlængelse (längs/över) >10 % / >10 %

Oversigt

Dimension DAFA nr EAN nr

2,15 m x 46,5 m 620035141 5705636464824

2,70 m x 37 m 620038158 5705636479354

Med DAFA ExFoil som ångspärr i byggnadsdelar och konstruktioner som riskerar att 

utsättas för byggfukt ger ett effektivt skydd mot mögel, svamp och röta.. 

Kvalitetssäkring
DAFA ExFoil är CE-märkt enligt  

EU-standarden EN 13984 

Garanti.
DAFA ger 30 års funktions- 

och produktgaranti. Det 
innebär att DAFA ombesörjer 

alle kostnader vid leverans , 
uppackning och montering 

av de produkter som indgår i 
konstruktionen. 
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DAFA ExFoilTM ångspärrfolie

Utförande 
Ångspärren får maximalt placeras 1/3 in i det totala värmeisoleringslagret, mätt

från den varmaste sidan av isoleringslagret. Underlag för takbeklädnad kan monte-

ras utanpå ångspärren, så att elinstallationer och liknande kan göras utan allt för

många genomföringar. 

 

DAFA ExFoil monteras med överlappning på min. 100 mm och tejpas med DAFA Hi-tack® ångspärrtejp.

Projektering
Vid projektering av innovativa och

alternativa konstruktioner bör alltid en

utvärdering av fuktförhållanden och

konstruktion göras, så att rätt ångspär-

rlösning kan väljas.

Täthet
DAFA ExFoil är en diffusionstät ångs-

pärr. Ett Sd-värde på 20 m ger en tät 

folie. 

Sd-värdets omräkningsfaktor till z-vär-

de är cirka 5,7.

Ett urval av övrigae produkter i DAFA AirStop System

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

Principlösning - enkelt yttervägg i stål.
1. DAFA ExFoil monteras med dubbelhäftande
tejp på underlag av stål.
2. Vid behov kan z-profiler monteras med
plats för elinstallationer osv.                                             

Principlösning . sluttande vägg i takkonstrukti-
onen av trä.
1. DAFA ExFoil monteras med häftklamrar
2. Vid behov kan utrymme göras för
elinstallationer.
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DAFA Hi-tack®   
rör- og kabelman-
schett

DAFA Hi-tack® 
ångspärrtejp.

DAFA folielim

DAFA AirStop System®
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