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LJUNGDAHL AIRBLOCK®

Ljungdahl AIRBLOCK® SPRAY
✓ Flydende dampspærre.
✓ Z-værdi: >100.
✓ UV- og vejrstabilt  >3 md. 
✓ Vandbaseret og uden opløsningsmidler.
✓ Opfylder bl.a. EMICODE EC1PLUS, LEED, M1 og DGNB. 

DIMENSION
16 kg

Ljungdahl AIRBLOCK® PENSEL
✓ Fiberforstærket flydende dampspærre.
✓ Z-værdi: >100.
✓ UV- og vejrstabilt  >3 md. 
✓ Vandbaseret og uden opløsningsmidler.
✓ Opfylder bl.a. EMICODE EC1PLUS, LEED, M1 og DGNB. 

DIMENSION
4,5 kg

Ljungdahl AIRBLOCK® ARMERINGSNET
✓ Armering til bevægelsesfuge for flydende dampspærre. 
✓ Stof af PP uden vævninger.
✓ Brudforlængelse: 55 % iht. ISO 10319.
✓ Trækstyrke: 4,5 kN/m iht. ISO 10319. 

DIMENSION
150 mm x 20 m 

KOMBINATIONSLØSNING MED LJUNGDAHL AIRBLOCK®

IZOPERM ARMERET DAMPSPÆRRE
✓ Armeret dampspærre med tapeoptimeret forside.
✓ Z-værdi: 110. 
✓ Hurtig montage - kræver ikke fast modhold. 
✓ Forventet levetid på mere end 50 år.
✓ Opfylder CE-mærkning EN13984 & DGNB.

DIMENSION
1,5 m x 50 m

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.

DIMENSION
60 mm x 25 m

MAL-kode 
00-1

MAL-kode 
1-1



HURTIG & NEM ETABLERING AF BYGGERIETS
DAMPSPÆRRE MED LJUNGDAHL AIRBLOCK® 
TÆT, OMKOSTNINGSEFFEKTIVT, MILJØVENLIGT & GENNEMTESTET

TAG OS MED PÅ RÅD
Ljungdahls tekniske team består af 6 konsulenter, der er fuldt opdaterede på gældende lovkrav og  
montageregler til dampspærre og tæthedsplanet dansk byggeri.

Tag fat i din lokale tekniske konsulent, og find den rigtige dampspærreløsning til dit byggeprojekt.

TIDSBESPARENDE!

Ljungdahl AIRBLOCK® er nem og hurtig at påføre 
med spray eller pensel. Alle kan påføre dampspærret, 
der tørrer hurtigt og efter hærdning danner en tæt, 
sømløs og elastisk membran. 

LØSER DE SVÆRE OPGAVER! 

Kom til de svære steder med Ljungdahl AIRBLOCK®, 
der gør det nemt, at: 
✓ tætne ujævne og niveaudelte bygnings- 
    konstruktioner
✓ tætne omkring spær, murkroner, skunke etc.

SIKKER & MILJØVENLIG! 

Ljungdahl AIRBLOCK® er vandbaseret, uden 
opløsningsmidler mm., og er derfor både M1- og 
Passive House-certificeret, kan anvendes i LEED- og 
DGNB-certificeret byggeri mm.


