
DAFA klemlistebånd
DAFA klemlistebånd indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til undertag og  
vindspærre. 

DAFA AirVent System®

Anvendelse
DAFA klemlistebånd er en dobbeltsidet stærkt klæbende 

butyltape forstærket med polyesterarmering. 

 

DAFA klemlistebånd anvendes som fastgørende forbin-

delse mellem undertaget og klemlisterne. Båndet tætner 

omkring skruer og søm, når klemlisten monteres.  

Fordele
• Høj temperaturbestandighed

• God formstabilitet

• Selvvulkaniserende

• Fri for opløsningsmidler

• Intet behov for specialværktøj

DAFA klemlistebånd kan anvendes på de fleste byggemate-

rialer, metaller og fleksible samt hårde plasttyper.

Overfladen skal være ren, tør, fedt- og støvfri. Hvis DAFA 

klemlistebånd monteres på porøse underlag, skal under-

laget behandles med en primer. Anvendelse af primer er 

under alle omstændigheder anbefalet.

Installation
• Forbered overfladen

• Placer båndet på klemlisten

• Påfør med et let tryk 

• Fjern silicone-aftrækspapiret

Opbevaring
Vare opbevares tørt og mørkt ved temperaturer mellem  

+5 °C og +40 °C.

 

Kvaliteten og egenskaberne forbliver uændret i lang tid. 

Dog anbefales det at anvende materialet inden for 12 

måneder.

Læs mere på www.dafa.dk/airvent

Tekniske specifikationer

Farve Sort

Vægt 1,4 g/cm3, ASTM D 1000

Mål 0,8 mm x 40 mm

Trækstyrke > 140 N/50 mm,  EN 12311-1

Brudforlængelse > 15 %

Peel-værdi ved 90° > 85 N, ASTM D 6195

Montagetemperatur +5 °C / +40 °C 

Temperaturbestandighed -40 °C / +130 °C

Brandklassifikation E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1)

Brandmodstandsevne M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)

Butyl 

Butyl 

Polyesterarmering

Aftrækspapir

Dimension
Indhold pr. 
krt. /rl.

DAFA 
varenr. 

EAN nr. DB Nr.

Sort 40 mm 10 rl. á 20 m 620025389 5705636415857 1730868
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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 garan-
tiperiode.
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