
DAFA undertagsventil

Anvendelse

DAFA undertagsventil anvendes 
til at sikre ventilation gennem 
undertagsduge og kan anven-
des til alle diffusionsåbne- og 
tætte undertagsduge samt faste 
undertage.

Den monteres hurtigt og effek- 
tivt i undertaget indefra. Dette 
er en stor fordel, da det ofte er 
besværligt at eftermontere ventil-
studse udefra.

� Udlufter effektivt loftrummet 
mod fugt og råd

� Monteres nemt og hurtigt ude-
fra og ind eller indefra og ud 
pga. �Snap-Lock�

� Lukker helt tæt når man har 
trukket hårdt i �strippen�

� Monteres i alle materialer
� Variabel dim. 0,2 mm - 25 mm
� Montering kræver kun een 

person
� 56 cm² ventilationsareal

Levering 
Leveres i 6 poser à 10 stk. pr. 
kasse (900 stk. pr. palle) 

Farver

Tætningsring og gitter leveres i 
sort.

Materiale

DAFA undertagsventil er fremstil-
let af UV-bestandig Polypropy-
lene/TPE

Læs mere på  
www.dafa.dk/airvent

Information

Type DAFA Varenr. EAN nr. DB nr. NOBB nr.

Indefra - Ud 620032802 5705636455297 1978192 53566380

Udefra - Ind 620032803 5705636455303 1978193 53566395

DAFA undertagsventil indgår i DAFA AirVent System  
og kan monteres i alle standard undertagsduge udefra og ind, 
eller indefra og ud.

DAFA AirVent System® er et registreret varemærke i EU

Garanti
Det er valget af folie, som afgør, 

om DAFAs funktions- og produkt-

garanti 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.

Udefra og ind monteret ventil

Indefra og ud monteret ventil
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DAFA undertagsventil
Montagevejledning

Marker og skær hul i undertaget

Udefra-ind montage

Indefra-ud montage

Undertagsventilen er nu mon-
teret. 

Marker og skær hul i underta-
get. 

Pres underdelen sammen, og 
før den ind på bagsiden af 
undertaget. 

Stripsen skæres af, ca. 1 cm 
over dækslet.

Pres undertagsventilen sam-
men, så undertaget er placeret 
mellem dæksel og underdel.

Hold fast i stripsen, og monter 
overdelen. 

Færdigmonteret, set udefra 

Dæksel trækkes stramt ned til 
undertaget inderfra. 

Ventistuds færdigmonteret set 
indefra.

Overdelen presses ned mod 
undertaget. 


