De 10 bud - Dampspærre
Ljungdahl x Kliima
1.

Vær altid omhyggelig.

2.

Planlæg dit arbejde og dine løsninger før start.

3.

Tryk altid tapede samlinger efter med spartel.

4.

Brug altid fast underlag for gennemføringer større end elledninger.

5.

Anvend 60 mm tape for ordentlig styrke i samlinger min. 20 mm på hver side.

6.

Husk, at prime porøse underlag som beton, puds, gammelt træ mv.

7.

Brug altid folieklæber – aldrig silikone- og acrylfugemasse.

8.

Anvend produkter fra samme leverandør - ikke tape og folie fra forskellige
producenter.

9.

Tape altid på den rigtige side af dampspærre.

10.

Spørg din leverandør om løsninger og produkter.

11.

KØB ALTID DIN DAMPSPÆRRE HOS LJUNGDAHL.

Udvalgte dampspærre-produkter
Ljungdahl x Kliima

IZOPERM ARMERET DAMPSPÆRRE

✔ Armeret dampspærre med tapeoptimeret forside.
✔ Høj diffusionsmodstand (Z-værdi 110).
✔ Kan anvendes i ventileret konstruktion.
✔ Hurtig montage - kræver ikke fast modhold.
MULTITAPE

✔ Én tape, der kan anvendes til det hele.
✔ Spar tid og bøvl under monteringen.
✔ Med vandfast klæber - kan anvendes udendørs.
✔ Tapen kan rives over med hænderne.
✔ Anvend spartel til at trykke tapen fast.
LYSNINGSFOLIE

✔ Fuldklæbende lysningsfolie.
✔ Få optimal lufttæt forbindelse mellem bagmur og
vindue/dør samt overgange.
✔ Folien monteres på vinduet før vinduet sættes i.
✔ Tidsbesparende og nem montage.
✔ Kan specialtilpasses projekter.
FOLIEKLÆBER

✔ Anvendes fra membran til tilstødende bygningsdel.
✔ Meget høj klæbeevne.
✔ Høj styrke.
✔ Permanent elastisk.
✔ Velegnet til vinterbrug.
✔ Den ene overflade skal være sugende.
LET PE DAMPSPÆRREFOLIE

✔ Let PE-dampspærre med tapeoptimeret forside.
✔ 100% jomfruelig polyethylen i alle 3 lag.
✔ Smidigheden gør det nemt at opnå lufttæthed.
✔ Glasklar folie i meget stærk kvalitet.
✔ Kan anvendes i ventileret konstruktion.
✔ Forventet levetid på mere end 50 år.
MANCHETTAPE

✔ Anvendes rundt om gennembrydninger.
✔ Til dampspærre, vindspærre og undertag.
✔ Strækbar - den vrides nemt rundt.
✔ Vær obs på, at du ikke har samme mulighed for
at justere, som ved anvendelse af manchetter.

*

PRIMER

✔ Forbedrer vedhæftningen.
✔ Trænger ind i underlaget og styrker overfladen.
✔ Sikkerhed for at samlingerne holder.
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