DAFA AirStop System® er et registreret varemærke i EU
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Produkt
DAFA Multi Sealing er et ekstruderet
special butyl tætningsbånd, pålagt
strækfilm.

Anvendelsesområder
• Byggekonstruktioner
• Specialtætning ved renoveringsopgaver
• Tagrenovering
• Metalkonstruktioner, containere,
kølehuse

DAFA Multi Sealing.

Til specialtætninger. Meget fleksibelt
tætningsbånd.

Montering
Monteringstemperatur:
+5 °C - +25 °C.

Fordele

Monteringsmetode

• Opløsningsmiddelfri

Fjern dækpapiret. DAFA Multi Sealing presses kraftigt mod emnet.

• Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader

• Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer
• Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten
• Meget lang holdbarhed
• Produktet indeholder ikke skadelige stoffer

VIGTIGT!
Overflader skal være helt rene,
tørre, fedt- og støvfri.

Lagerholdbarhed
Mindst to år fra produktionsdato
under normale lagringsforhold.
Læs mere på www.dafa.dk

DAFA Multi Sealing er optaget i
Nordic Ecolabellings database for
byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer
Fladevægt

1,40 g/cm3

Temp. bestandighed

-40 °C til +60 °C

Vandabsorption

Ubetydelig

Bestandighed mod UV-lys

Udmærket

Basis råstof

Butylgummi

Farve

Sort

Type

Plastisk

Klæbeevne

God på PE-folie, metal, glas, træ og beton

Ældningsmodstand

God

Rulle bredde

Længde pr. rl.

Indhold pr. ks.

DAFA nr.

DB nr.

EAN nr.

50 mm

5m

8 rl.

620015438

1382576

5705636351131

– for det bæredygtige byggeri
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Det er valget af folie, som
afgør, om DAFAs funktionsog produktgaranti dækker i
15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte
folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA
påtager sig alle omkostninger ved levering,
udtagning og montering af de produkter, der
indgår i konstruktionen.
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DAFA Multi Sealing indgår i DAFA AirStop System og er et
elastisk butyl tætningsbånd til specialtætninger.
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Med strækfilm
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DAFA Multi Sealing™
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DAFA Multi Sealing (DMS)

Eksempler på specialanvendelser (med modeller)

Tætning ved gennembrud i dampspærren.

Afriv den ene del af lineren og sæt
fast på folien ved gennembrydningen.

Vip derefter (DMS) over bruddet/emnet og gør fast ved kraftig tryk.

DMS har en 2-delt liner/afrivningspapir, for at lette arbejdet (se eksempler
her på siden).

DMS er særdeles fleksibelt og meget nemt at arbejde med.

Velegnet til tætning om runde emner.
God hæftning på metal. Påfør DMS
ved at fjerne den ene del af aftrækspapiret.

Den anden halvdel af aftrækspapiret
fjernes, og DMS vippes op mod folien.

DMS fastgøres nemt hele vejen rundt.

Tætning omkring vanskeligt underlag.
Eksempelvis gammelt bjælkelag.

DMS fastgøres på bjælken (fjern den
ene halvdel af aftrækspapiret).

DMS foldes ud og fastgøres på folien.
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