
Ångspärrfolie

Optimalt skydd av isoleringsmaterialet 

från insidan med en lufttät ångspärrfolie Sd ≥ 100m

2 x 25 m

0,13 mm
Bauhaus Nr.: 20599816 
EAN: 4014677470543

2 x 25 m

0,20 mm
Bauhaus No.: 13862544

EAN: 4014677200898

4 x 25 m

0,13 mm
Bauhaus Nr.: 20600338 
EAN: 4014677418729

4 x 25 m

0,20 mm
Bauhaus No.: 20600842

EAN: 4014677418705

SLITSTARK       UV-SKYDD SKYDD MOT VATTEN

Tekniska specifikationer:

Certifierad enligt DIN EN 13984 brandklass E
Uppfyller kraven i bestämmelserna enligt DIN 4108 del 2 
+ 3 om föreskriven värmeisolering (WSVO): Lufttät 
insida, vindtät utsida
Sd-värde DIN EN 1931 ≥ 100 m enligt DIN EN 1931 
Materialtjocklek 0,13 mm och 0,20 mm
Motståndskraft mot temperatur: -20 °C till + 60 °C 
Färg: Blå

När du lägger ångspärrfolien PROBAU tvärsöver eller parallellt med takspärrarna, 
är det viktigt att se till att längden av banan skärs till så att den passar 
komponenterna plus 10–20 cm för lufttäta skarvar.

Om ångspärrfolien PROBAU läggs parallellt med takspärrarna, läggs folien först i 

rät linje med takspärrens övre del eller taknocken. Folien ska fästas ungefär var 

tionde centimeter. Det är viktigt att se till att det inte uppstår några spänningar 

som kan leda till att folien rivs sönder. Folievävens överlappning ska vara ungefär 

10 cm. Ångspärrfolien måste i stort sett vara lufttät mot alla genomträngande 

komponenter som till exempel eldstäder, rökrör och takfönster. Detta gäller också 

för såväl gavelväggar som smala öppningar och takåsar. Varje sammanfognings-

ställe och fastsättningspunkt måste fästas med lämplig tejp och förseglas lufttätt.

OBS:

Folien måste vara oskadd, torr och fri från damm och smuts vid bearbetningen. 

Annars kan en lufttät sammanfogning inte garanteras.

Monteringstips:

 För vindtätning av 

isolering mellan 

takstolar
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Nur 



Särskilda bindemedel  

för ångspärrfolie

Lim- och tejpprodukter för säker tätning

5
*

5

Lösningsmedelsfritt. 

För professionell framställning av en spärr mot vattenånga.

För lufttät limning av ångspärrar mot murverk, betong, puts, trä och metall.

Bearbetningstemperatur: Från +5 °C. 

Motståndskraft mot temperatur: -25 °C till + 80 °C. 

Limtyp: Lösningsmedelsfritt.

PROBAU® - Tätningslim i patron

Polyetentejp med polyamidfiber. 

För professionell framställning av en spärr mot vattenånga och vind. 

För lufttät limning av ångspärrar i överlappningar och genomföringar.

För sammanfogning av överlappningar i underlag och mellanlägg samt för 

reparation av små sprickor.

Bearbetningstemperatur: Från -10 °C. 

Motståndskraft mot temperatur: -40 °C till + 80 °C. 

Limtyp: Akrylat

PROBAU® - Universaltejp

5 års garanti enligt DIN 4108 Del 7 

PROBAU®  – Tejper och tätningslim

Universaltejp

60 mm x 25 m 
Bauhaus Nr.: 13862788 
EAN: 4014677200997

Tätningslim för folie

310 ml patron 
Bauhaus Nr.: 13862771 
EAN: 4014677201109

Nur 
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