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DAFA uni. udendørs klæber til vedhæft-
ning af EPDM membraner.

DAFA uni. udendørs klæber til vedhæft-
ning af murfolie.

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

DAFA uni. udendørs klæber er en specielt 

sammensat klæb med en fremragende 

klæbeevne.
 
Anvendelse
DAFA uni. udendørs klæber anvendes til 

limning af en lang række materialer i langt 

de fleste konstruktioner.

Klæber på materialer som aluminium, 

metal, zink belagt metal, træ, PVC-U, 

samt porøse materialer som Leca-blokke, 

porebeton og alm. beton, samt pudsede 

overflader og murværk.

DAFA uni. udendørs klæber har en fremra-

gende modstand mod ældning, tempera-

turændringer og er vandtæt.  

Er dog ikke egnet til direkte anvendelse på 

polystyren, PVC, asfalt eller tjære.

Fordele
• Enestående modstandsdygtig over for 

vejrlig og UV-eksponering

• God modstandsdygtighed over for 

varme og kulde

• Fremragende klæbeevne

• Enestående vedhæftning på beton

Dækning
En 600 ml pose rækker til ca. 7-8 meter 

limstreng (baseret på en limstreng med en 

bredde på c a. 10 mm).

Sikkerhed ved anvendelse
Sørg altid for god ventilation. Hvis det 

ikke er muligt, skal der anvendes ånde-

drætsværn. Anvend altid gummihandsker 

og sikkerhedsbriller. Undgå længerevaren-

de kontakt med huden.

Godkendelse
DAFA universal udendørs klæber er 

optaget i Nordic Ecolabellings database 

for byggeprodukter, som kan anvendes i 

Svanemærket byggeri.

Universel 
klæber til 
udendørs 

brug

DAFA uni. udendørs klæb 600 ml.

Antal pr. ks. DAFA-nr. DB-nr. EAN-nr.

12 ps. á 600 ml. 620026751 1828048 5705636423418

Indhold pr. ps.

Konsistens Pastøs

Tørretid 24 timer

Temperaturbestandighed +50 °C

Anvendelsestemperatur +5 °C til +30 °C

Trækstyrke > 75 N/25 mm

Tack-frit ca. 10 minutter

Opbevaring Tørt. Over +15 °C. Maks. 24 måneder

DAFA AirVent System®

Garanti
Det er valget af folie, som  

afgør, om DAFAs funktions- og 
produktgaranti dækker i 15 

eller 30 år. Alle tilbehørspro-
dukterne følger den valgte 

folies garantiperiode.
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