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Duo Foil er en intelligent folie-
membran, der kan anvendes 
både til indvendig og udvendig 
tætning af vinduer og døre pga. 
foliens variable diffusionsegen-
skaber. 

Folien er rivefast og sikrer en 
alt-i-én arbejdsgang, således at  
svære og tidskrævende hjørne-
samlinger undgås. 

Duo Foil er en fleksibel folie, idet 
den er udstyret med en fold, der 
kan udvide båndets bredde og 
derved tage højde for uventede 
byggetolerancer.

Båndet kan desuden klæbe på 
begge sider, hvilket letter ar-
bejdsgangen betydeligt.

DAFA Duo Foil er den perfekte 
tætning f.eks. under terassedøre 
i etagebyggerier. Den klæber 
på beton, plastik, træ samt alle 
slags byggematerialer. 

DAFA Duo Foil holder fugt ude 
af konstruktionen og mindsker 
risikoen for dannelse af skim-
melsvamp.

Produktfordele
•	 kan anvendes både indvendig 

og udvendig
•	 variable diffusionsegenskaber
•	 klæber på begge sider
•	 tidsbesparende
•	 alt-i-én arbejdsgang
•	 der kan opnås 10 års system-

garanti
•	 mindsker risikoen for dannel-

se af skimmelsvamp

Dimension Indhold pr. 
krt./rl.

130 - 160 mm 3 rl. à 50 m

180 - 210 mm 2 rl. à 50 m

220 - 250 mm 1 rl. à 50 m

Tekniske specifikationer

DIN KLASSIFICERING

Brandbarhed 4102 B2, P-NDS04-594

Dampdiffusion 4108-3 sd-værdi mellem 0,21 m og 
15 m afhængig af gennem-
snitsluftfugtighed. 
Intelligent dampspærre.

Klæbeevne for butyl 12 N/25 mm

Klæbeevne for selvklæb 12 N/25 mm

Temperaturbestandighed -40°C til +100°C

Monteringstemperatur +5°C til +45°C

Lagringstid 1 år

DAFA tilbyder en 10 års sys-
temgaranti på illbrucks i2 og i3 
systemfuger. Garantiordningen 
omfatter ind- og udvendige fuger 
samt mellemisolering. Kontakt 
DAFAs salgsafdeling for yder-
ligere information.

Duo Foil lysningsfolie er en del 
af DAFA Airstop Sytem™. Læs 
mere på www.dafa.dk/airstop
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