
DAFA undertaksventil
DAFA undertaksventil inngår i DAFA AirVent System, og brukes til å sikre god ventilasjon av 
takrommet. DAFA undertaksventil kan monteres på alle standard undertaksduker.

Bruksområde
DAFA undertagsventil anvendes til at sikre ventilatio-

nen gennem undertagsduge og kan anvendes til alle 

diffusionsåbne- og tætte undergasduge samt faste 

undertage. 

Montering
DAFA undertaksventil brukes hovedsakelig til å sikre 

ventilasjon gjennom undertaksduker, og kan brukes til 

alle standard undertaksduker.

Vær oppmerksom på nasjonale standarder.

• Ø 98 mm = 75 cm² ventilasjonsareal

• Rask og tett montering

• Separat gitter sikrer mot insekter og snø

• Kan brukes til alle undertaksduker

Utforming 

DAFA undertaksventil er spesielt designet til montering 

i undertaksduker. Tetningsringen tvinger den omkran-

sende undertaksduken oppover slik at vannet ledes 

sikkert vekk fra ventilen.

Det separate gitteret slutter ned over tetningsringen, 

og beskytter mot inntrenging av snø og større insekter.

Materiale

Delene til DAFA undertaksventil fremstilles av UV-be-

standig PE 

(Polyetylen).

Se monteringsveiledning på baksiden.

Oversigt

Type DAFA varenr EAN nr DB nr NOBB nr

Indefra - ud 620032802 5705636455297 1978192 53566380

Udefra - ind 620032803 5705636455303 1978193 53566395

Mål
B: 153 mm

H: 36 mm

Ø100 mm 

Farger 
Tetningsring og gitter leveres i 

transparent hvit.

DAFA AirVent System®

Garanti.
Valget av folie avgjør om DAFAs 

funksjons- og produktgaranti 
dekker i 15 eller 30 år. Det betyr 

at DAFA påtar seg alle omkost-
ninger ved levering, uttakning 

og montering av produktene 
som inngår i konstruksjonen. 
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DAFA undertaksventil  
Montagevejledning

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

Udefra - ind montering

Merk og kutt hull i taket. Trykk den nedre delen sammen 
og før den inn på baksiden av 
taket.

Hold i stripen og pass på 
toppen.

Toppen presses ned mot taket.

Den nedre ventilen er nå 
montert.

Stripen er kuttet med ca. 1 cm 
over dekselet.

Ferdig fra utsiden.

Innvending-utvendig montering

Merk og kutt hull i taket. Klem den nedre ventilen slik at den 
nedre er plassert mellom dekselet 
og den nedre delen.

Trekket trekkes tett ned til taket fra 
innsiden.

Ventududs ferdig montert fra 
innsiden.
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DAFA AirVent System®


