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transparent dampbremse til det lufttætte niveau i tag- og vægkonstruktioner. 
fh forte dampbremsen med fleece er velegnet til brug i udvendigt diffusionsåbne bygge-
elementer. fh forte har en lav sd-værdi og er derfor meget diffusionsåben og åndbar.

fh forte dAMpbreMse Med fleece

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning pp nonwoven + pp-folie

Arealvægt en 1849-2 120 g / m² (± 10)

temperaturbestandighed - 40 °c - + 80 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 2,0 m (± 1)

gpasm²/kg (z værdi)  11,36

farve hvid transparent

Max. trækkraft en 12311-2 > 180 n/50 mm       > 170 n/50 mm

udvidelse en 12311-2 > 50 %                      > 60 %

vidererivningsmodstand en 12310-1 > 150 n                    > 150 n

brandklasse en 13501 / en 11925-2 e

fås I følgende Mål 

rullebredde 1,5 m 3 m

rullelængde 50 m 50 m

rulleareal 75 m2 150 m2

rullevægt 10 kg 20 kg

•  transparent

•  nem at forarbejde og opsætte

•  blød, smidig

AIrstop ultrA tape

AIrstop fleX tape

AIrstop elAsto tape

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

fordele
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fh forte dAMpbreMse Med fleece MontAge vejlednIng 
for fh forte dAMpbreMse Med fleece
Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

MontAge på konstruktIon:

(1) MekAnIsk fIkserIng Af dAMpbreMse
dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller 
andre bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren (vArM sIde). 
banerne fastgøres mekanisk på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm 
overlapning). ved c-metal profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet 
tape eller Airstop sprint fugemasse.

(2) lufttæt lIMnIng
lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIrstop 
klæbesystem.

(3) tværlægter / forskAllIng
før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en afstand svarende til 
c-c < 40 cm*. lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik 
på yderligere aflastning af klæbningerne! folien monteres spændingsfrit.  

*undtagelse: AIrstop dIvA, fh dampbremse med fleece - 30 cm lægteafstand.

(4) lægter på lAngs
 hvis der ikke arbejdes med tværlægter/forskalling, f.eks. hvis der skal udføres 
træforskalling på langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret 
eller konstruktionen. stød skal ligge ind mod konstruktionstræet. fastgøres 
overlappende med klammer og limes fast med AIrstop klæbesystem. før isoleringen 
indblæses, anbringes de langsgående lægter for at opnå mekanisk aflastning 
af klæbningerne.
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fås I følgende Mål 

rullebredde 1,5 m 3 m 

rullelængde 50 m 50 m 

rulleareal 75 m2 150 m2 

rullevægt 10 kg 10 kg 

tIMberteX er en diffusionsåben dampbremse til tag- og vægkonstruktioner. 
denne dampbremse beskytter konstruktionen mod kondensdannelse. det sikrer, at 
vanddamp kan diffunderes gennem varmeisoleringen i kontrollerede mængder.  

tIMberteX

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning pp – fleece

Arealvægt en 1849-2 120 g / m²

tykkelse en1849-2 0,5 mm

temperaturbestandighed - 40 °c - + 80 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 10 m

gpasm²/kg (z-værdi) 56,80

farve beige/brun

Max. trækkraft en 12311-2 200 n/ 50 mm (-30/+50)      

 185 n/ 50 mm (-45/+50)              

udvidelse en 12311-2 33 % (-13/+47)                                            

 12 % (-7/+68)

vidererivningsmodstand en 12310-1 110 n (-20/+50)                                      

 155 n (-45/+50)

brandklasse en 13501-1 e

• Nem at forarbejde og opsætte. 

   blød og smidig

tIMberfleX tApe 

AIrstop fleX tApe 

AIrstop elAsto tape 

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

fordele
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MontAge vejlednIng 
for tIMberteX dAMpbreMse
Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

MontAge på konstruktIon:

(1) MekAnIsk fIkserIng Af dAMpbreMse
dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller 
andre bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren (vArM sIde). 
banerne fastgøres mekanisk på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm 
overlapning). ved c-metal profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet 
tape eller Airstop sprint fugemasse.

(2) lufttæt lIMnIng
lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIrstop 
klæbesystem.

(3) tværlægter / forskAllIng
før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en afstand svarende til 
c-c < 40 cm*. lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik 
på yderligere aflastning af klæbningerne! folien monteres spændingsfrit.  

*undtagelse: AIrstop dIvA, fh dampbremse med fleece - 30 cm lægteafstand.

(4) lægter på lAngs
 hvis der ikke arbejdes med tværlægter/forskalling, f.eks. hvis der skal udføres 
træforskalling på langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret 
eller konstruktionen. stød skal ligge ind mod konstruktionstræet. fastgøres 
overlappende med klammer og limes fast med AIrstop klæbesystem. før isoleringen 
indblæses, anbringes de langsgående lægter for at opnå mekanisk aflastning 
af klæbningerne.
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transparent, yderst slidstærk dampbremse til lufttæthedslag ved væg-, tag- og 
loftkonstruktioner. kan anvendes efter sbI ´s anvisninger for dampspærre, da den har 
en z-værdi over 100 m.

AIrstop dAMpbreMse sd 18

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning pp-fiberstof med pp-coating

Arealvægt en 1849-2 90 g / m² (± 10)

tykkelse en 1849-2 0,2 mm

temperaturbestandighed - 40 °c - + 80 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 18 m

gpasm²/kg (z-værdi) 102,24

farve gennemsigtig grå med grønne aftryk

Max. trækkraft en 12311-2 > 200 n/50 mm       > 130 n/50 mm

udvidelse en 12311-2 > 30 %                      > 30 %

vidererivningsmodstand en 12310-1 > 250 n                    > 240 n

brandklasse en 13501 / en 11925-2 e

fås I følgende Mål 

rullebredde 1,5 m 3 m

rullelængde 50 m 100 m

rulleareal 75 m2 300 m2

rullevægt 7,5 kg 27 kg

• gennemsigtig

• rivefast

• let at bruge

AIrstop ultrA tape

AIrstop fleX tape

AIrstop elAsto tape

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

fordele

• til gulv, væg og loft 

• indendørs

Anvendelse
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MontAge vejlednIng 
for AIrstop dAMpbreMse sd 18
Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

MontAge på konstruktIon:

(1) MekAnIsk fIkserIng Af dAMpbreMse
dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller 
andre bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren (vArM sIde). 
banerne fastgøres mekanisk på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm 
overlapning). ved c-metal profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet 
tape eller Airstop sprint fugemasse.

(2) lufttæt lIMnIng
lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIrstop 
klæbesystem.

(3) tværlægter / forskAllIng
før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en afstand svarende til 
c-c < 40 cm*. lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik 
på yderligere aflastning af klæbningerne! folien monteres spændingsfrit.  

*undtagelse: AIrstop dIvA, fh dampbremse med fleece - 30 cm lægteafstand.

(4) lægter på lAngs
 hvis der ikke arbejdes med tværlægter/forskalling, f.eks. hvis der skal udføres 
træforskalling på langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret 
eller konstruktionen. stød skal ligge ind mod konstruktionstræet. fastgøres 
overlappende med klammer og limes fast med AIrstop klæbesystem. før isoleringen 
indblæses, anbringes de langsgående lægter for at opnå mekanisk aflastning 
af klæbningerne.

AIrstop dAMpbreMse sd 18
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er en fugtvariabel dampbremse, som anbringes på det lufttætte niveau. funktionsmem-
branens diffusionsmodstand forandres alt efter luftfugtigheden. I vintermånederne er 
rumluften normalt mere tør. dampbremsens sd-værdi øges. det betyder, at der kun kan 
trænge ganske små mængder vanddamp ind i konstruktionen. om sommeren ved 
tilstrækkelig solstråling er den relative luftfugtighed bag folien større p.g.a. omvendt 
diffusion. vandmolekylerne indlagres i membranen, sd-værdien falder og der slipper 
mere vand ud af konstruktionen end i den; og den bliver dermed tørrere.

AIrstop dIvA 

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning pp med pvoh-belægning

Arealvægt en 1849-2 86 g / m² (± 5%)

temperaturbestandighed - 40 °c - + 80 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 0,5 - > 30 m

gpasm²/kg (z-værdi) <2,84 - >170,40

farve transparent med blå print

Max. trækkraft en 12311-2 180 (+20/-30) n/50 mm

udvidelse en 12311-2 > 68 %                      > 79 %

vidererivningsmodstand en 12310-1 140 n (± 20)            150 n (± 20)

fås I følgende Mål 

rullebredde 3 m 3,2 m 

rullelængde 40 m 40 m 

rulleareal 120 m2 128 m2 

rullevægt 11 kg 12 kg 

•  Fladt tag > 5 grader

•  ventileret og uventileret væg  
    og tag

AIrstop fleX tape

AIrstop ultrA tape

AIrstop elAsto tape

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

Anvendelse

125 (+20/-10) n/50 mm

•  gennemsigtig

• fugtvariabel med meget høj 
   sd-værdispredning

• printet skæremarkering

• meget rivefast

fordele
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AIrstop dIvA retnIngslInjer for forArbejdnIng Af 
AIrstop dIvA 
Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

vær opmærksom på afløbet i bygningen. som regel gælder: hellere våd end tør. 
Arbejde, som medfører meget bygningsfugtighed (f.eks. pudsning, etablering af 
støbt gulv osv.), skal gennemføres før det tørre arbejde. efter udluftning af bygnings-
fugtigheden kan man begynde med at lægge dampbremsen. funktionen af diffusions-
tætte eller kritiske konstruktionsdele skal forud for lægningen kontrolleres 
bygningsfysisk.

MontAge på underkonstruktIon

(1) MekAnIsk fIkserIng Af dAMpbreMse
dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller andre 
bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren. banerne fastgøres mekanisk 
på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm overlapning). ved c-metal 
profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet tape eller evt. kontaktlim.

(2) lufttætlIMnIng
lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIrstop klæbe-
system.

(3) tværlægter 
før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en akseafstand svarende til < 40cm. 
lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik på yderligere 
aflastning af klæbningerne! forbindelseslimninger og trykbelastede limninger skal 
aflastes mekanisk. folien monteres spændingsfrit.

(4) lægter på lAngs
hvis der ikke arbejdes med tværlægter, f.eks. hvis der skal udføres træforskalling på 
langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret eller konstruktionen. 
støddene skal ligge ind mod konstruktionstræet. fastgøres overlappende med klammer og 
limes fast med AIrstop klæbebånd. før isoleringen indblæses, anbringes de langsgående 
lægter for at opnå mekanisk aflastning af klæbningerne.
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AIrstop dIvA+ er en fugtvariabel dampbremse som anbringes på det lufttætte niveau. 
funktionsmembranens diffusionsmodstand forandres alt efter luftfugtigheden. I vintermåne-
derne er rumluften normalt mere tør. dampbremsens sd-værdi øges. det betyder, at der kun 
kan trænge ganske små mængder vanddamp ind i konstruktionen. om sommeren er, ved 
tilstrækkelig solstråling, den relative luftfugtighed bag folien større pga. omvendt diffusion. 
vandmolekylerne indlagres i membranen, sd-værdien falder og der slipper mere vand ud 
af konstruktionen end ind i den, og den bliver dermed mere tør.

AIrstop dIvA+

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning pp med pvoh-belægning

Arealvægt en 1849-2 104 g / m² (± 10)

temperaturbestandighed - 40 °c - + 80 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 0,05 - > 30 m

gpasm²/kg (z-værdi) <2,84 - >170,40

farve gennemsigtig med blå print

Max. trækkraft en 12311-2 >280 n/50 mm       > 230 n/50 mm

udvidelse en 12311-2 > 27 %                      > 18 %

vidererivningsmodstand en 12310-1 280 n (± 80)             300 n (± 80)

fås I følgende Mål 

rullebredde 1,5 m 

rullelængde 50 m 

rulleareal 75 m2 

rullevægt 7,8 kg 

•  Fladt tag > 5 grader

•  ventileret og uventileret væg  
    og tag

AIrstop ultrA tape

AIrstop fleX tape

AIrstop elAsto tape

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

Anvendelse

(±60)                       (±50)

• gennemsigtig

• fugtvariabel med meget høj 
   sd-værdispredning

• printet skæremarkering

• meget rivefast

fordele
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AIrstop dIvA+ retnIngslInjer for forArbejdnIng Af 
AIrstop dIvA+ 
Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

vær opmærksom på afløbet i bygningen. som regel gælder: hellere våd end tør. 
Arbejde, som medfører meget bygningsfugtighed (f.eks. pudsning, etablering af 
støbt gulv osv.), skal gennemføres før det tørre arbejde. efter udluftning af bygnings.
fugtigheden kan man begynde med at lægge dampbremsen. funktionen af diffusions-
tætte eller kritiske konstruktionsdele skal forud for lægningen kontrolleres 
bygningsfysisk.

MontAge på underkonstruktIon

(1) MekAnIsk fIkserIng Af dAMpbreMse
dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller andre 
bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren. banerne fastgøres mekanisk 
på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm overlapning). ved c-metal 
profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet tape eller evt. kontaktlim.

(2) lufttæt lIMnIng
lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIrstop klæbe-
system.

(3) tværlægter 
før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en akseafstand svarende til < 40cm. 
lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik på yderligere 
aflastning af klæbningerne! forbindelseslimninger og trykbelastede limninger skal 
aflastes mekanisk. folien monteres spændingsfrit.

(4) lægter på lAngs
hvis der ikke arbejdes med tværlægter, f.eks. hvis der skal udføres træforskalling på 
langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret eller konstruktionen. 
støddene skal ligge ind mod konstruktionstræet. fastgøres overlappende med klammer og 
limes fast med AIrstop klæbebånd. før isoleringen indblæses, anbringes de langsgående 
lægter for at opnå mekanisk aflastning af klæbningerne.

10 11



fås I følgende Mål 

rullebredde 1,5 m 

rullelængde 50 m 

rulleareal 75 m2 

rullevægt 21,5 kg 

dampspærre med meget stor rivestyrke til det luft- og damptætte niveau i tag-, 
væg- og loftskonstruktioner. forhindrer fugt/damp selv ved ekstrem fugtbelastning. 
Anvendelig ved vådrum/svømmehal eller lign. 

AIrstop 1500 dAMpspærre

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning ldpe-kompositfolie m fiberstofbelægning

Arealvægt en 1849-2 270 g / m²

temperaturbestandighed - 40 °c - + 80 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 1500 m

gpasm²/kg (z-værdi) 8.520,00

farve metallisk grøn med overtryk

Max. trækkraft en 12311-2 450 n/ 50 mm (-250/+50)       

 450 n/ 50 mm (-250/+50)              

udvidelse en 12311-2 20 % (-5/+30)                                            

 20 % (-5/+30)

vidererivningsmodstand en 12310-1 430 n (-280/+50)                                      

 450 n (-270/+50)

brandklasse en 13501 e

• damptæt

• let at bruge

• stor rivestyrke

• Alu-overflade og reflektiv

AIrstop ultrA tape

AIrstop fleX tape

AIrstop elAsto tape

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

fordele

• ved ekstrem fugtbelastning

• til indendørs brug

Anvendelse
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MontAge vejlednIng 
for AIrstop 1500 dAMpspærre
Anvendes som lufttæthedslag og dampspærre i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

MontAge på konstruktIon:

(1) MekAnIsk fIkserIng Af dAMpspærre
dampspærren monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller 
andre bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren (vArM sIde). 
banerne fastgøres mekanisk på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm 
overlapning). ved c-metal profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet 
tape eller Airstop sprint fugemasse.

(2) lufttæt lIMnIng
lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIrstop 
klæbesystem.

(3) tværlægter / forskAllIng
før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en afstand svarende til 
c-c < 40 cm*. lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik 
på yderligere aflastning af klæbningerne! folien monteres spændingsfrit.  

*undtagelse: AIrstop dIvA, fh dampbremse med fleece - 30 cm lægteafstand.

(4) lægter på lAngs
 hvis der ikke arbejdes med tværlægter/forskalling, f.eks. hvis der skal udføres 
træforskalling på langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret 
eller konstruktionen. stød skal ligge ind mod konstruktionstræet. fastgøres 
overlappende med klammer og limes fast med AIrstop klæbesystem. før isoleringen 
indblæses, anbringes de langsgående lægter for at opnå mekanisk aflastning 
af klæbningerne.
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Anvendes som dampspærre i væg-, tag- og loftkonstruktioner. rigtig stærk folie, 
100% ren pe-folie. er systemgodkendt med Airstop klæbesystemer, er ikke diffusionsåben 
og anvendes med fordel i konstruktioner hvor man ønsker en sd-værdi over 140 m 
(z-værdi på over 800 m)

pe-folIe ds

produktdAtA svArer tIl norM en 13984 

sammensætning 100 % ren pe folie

Arealvægt ca. 187 g / m²

temperaturbestandighed - 20 °c - + 60 °c

opbevaring køligt og tørt

sd - værdi en 1931 > 140 m

gpasm²/kg (z-værdi) > 800

farve transparent

Max. trækkraft en 12311-2 > 175 n/50 mm       > 160 n/50 mm

udvidelse en 12311-2 > 500 %                      > 570 %

vidererivningsmodstand en 12310-1 > 130 n                    > 135 n

brandklasse en 13501 / en 11925-2 f

fås I følgende Mål 

rullebredde 3 m 4 m 4,8 m

rullelængde 50 m 50 m 50 m

rulleareal 150 m2 200 m2 200 m2

rullevægt 29 kg 38 kg 46 kg

• Transparent og 100% ren PE

AIrstop ultrA tape

AIrstop fleX tape 

AIrstop elAsto tape 

AIrstop np folieklæber (grøn)

AnbefAlet tIlbehør

fordele
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pe-folIe ds

ved udvendig tagrenovering kan dampbremserne føres henover spærene.

for at sikre mod perforering fra sømspidser i forskallingslaget kan op 
til en tredjedel af isoleringen anbringes på den varme side af 
dampbremsen.

her kan anvendes følgende produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 
AIrstop 1500 dampspærre
pe folie ds

renoverIng Af tAgkonstruktIon udefrA

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
tAgkonstruktIoner - hældnIngstAge

tagbelægning af, tegl, skifer, eternit e.l.
ventileret undertag monteret i.h.t. duko´s retningslinjer.
spærtræ med isolering.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning.
taghældning: 15 – 85 grader

her kan anvendes følgende produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

skråtAg Med tAgsten og ventIleret undertAg

tagbelægning af, tegl, skifer, eternit e.l.
ventileret undertag monteret i.h.t. duko´s retningslinjer.
spærtræ med isolering.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning.
taghældning: 15 – 85 grader

her kan anvendes følgende produkterr.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 

skråtAg Med tAgsten og uventIleret dIffusIonsåbent undertAg
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loftrum med gitterspær eller saksespær og vandret isolering
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning.
taghældning: 15 – 85 grader

her kan anvendes følgende  produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
ventileret hulrum i.h.t. sbI anvisninger.
spærtræ med isolering.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning.
taghældning: 15 – 85 grader

her kan anvendes følgende produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

skråtAg Med tAgpAp og ventIleret hulruM

ventIleret loftruM

tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
spærtræ med isolering hvor hele hulrummet er udfyldt.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning: Z-værdi mindre end 5 gpasm2/kg.
taghældning: 15 – 45 grader
skygge: Maks 1/3 af hvert spærfag.

her kan anvendes følgende dampbremser.
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 

uventIleret bjælkespærtAg Med tAgpAp 

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
tAgkonstruktIoner - hældnIngstAge
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oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
tAgkonstruktIoner - hældnIngstAge

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
tAgkonstruktIoner - hældnIngstAge

tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
spærtræ med isolering hvor hele hulrummet er udfyldt.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning: Z-værdi mindre end 5 gpasm2/kg.
taghældning: 15 – 35 grader
skygge: Ingen skygge på tagfladen.

her kan anvendes følgende dampbremser.
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 

uventIleret bjælkespærtAg Med krydsfInerundertAg og tAgsten 

lys tagfolie på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
spærtræ med isolering hvor hele hulrummet er udfyldt.
evt. forskallingslag op til 1/4 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning: Z-værdi mindre end 5 gpasm2/kg.
taghældning: 15 – 25 grader
skygge: Ingen skygge på tagfladen.

her kan anvendes følgende dampbremser.
AIrstop dIvA
AIrstop dIvA+ 

uventIleret bjælkespærtAg Med lys tAgfolIe 
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tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade. 
spærtræ med isolering hvor hele hulrummet er udfyldt. 
evt. forskallingslag op til 1/3 af isoleringstykkelse. 
Indvendig beklædning: Z-værdi mindre end 5 gpasm2/kg.
taghældning: 46-85 grader. 
skygge: Ingen skygge på tagfladen. 

her kan anvendes følgende dampbremser: 
Airstop dIvA     
Airstop dIvA+

uventIleret bjælkespærtAg Med tAgpAp 



lys tagfolie på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
ventileret hulrum i.h.t. sbI anvisninger.
spærtræ med isolering.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
taghældning: 0 – 15 grader

her kan anvendes følgende produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
ventileret hulrum i.h.t. sbI anvisninger.
spærtræ med isolering.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
taghældning: 0 – 15 grader

her kan anvendes følgende produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

ventIleret buIlt-up tAg Med tAgpAp  

ventIleret buIlt-up tAg Med lys tAgfolIe  

beplantning eller tagterrassebrædder.
tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
ventileret hulrum i.h.t. sbI anvisninger.
spærtræ med isolering.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
taghældning: 0 – 15 grader

her kan anvendes følgende produkter.
fh forte fleece
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

ventIleret buIlt-up tAg Med beplAntnIng eller tAgterrAssebrædder 

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
tAgkonstruktIoner - flAde tAge 0 - 15 grAder
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oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
tAgkonstruktIoner - flAde tAge 0 - 15 grAder

lys tagfolie på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
spærtræ med isolering hvor hele hulrummet er udfyldt.
evt. forskallingslag op til 1/4 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning: Z-værdi mindre end 5 gpasm2/kg.
taghældning: 0 – 15 grader
skygge: Ingen skygge på tagfoden.

her kan anvendes følgende dampbremser.
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 

tagpap på krydsfiner eller anden træbaseret tagplade.
spærtræ med isolering hvor hele hulrummet er udfyldt.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Indvendig beklædning: Z-værdi mindre end 5 gpasm2/kg.
taghældning: 0 – 15 grader
skygge: Maks 1/3 af hvert spærfag.

her kan anvendes følgende dampbremser.
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 

uventIleret buIlt-up tAg Med tAgpAp 

uventIleret buIlt-up tAg Med lys tAgfolIe 
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let konstruktion med isoleret træskelet eller stålregelskelet.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Afsluttet udvendigt med en ikke-ventileret diffusionsåben overflade, f.eks. 
puds. plader og membraner på den udvendige side af dampbremsen må 
ikke have en Z-værdi, der overstiger 10 gpasm2/kg.

her kan anvendes følgende produkter.
AIrstop dIvA 
AIrstop dIvA+ 

let konstruktion med isoleret træskelet eller stålregelskelet.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Afsluttet udvendigt med et trykudlignet/ventileret hulrum og en regnskærm.
plader og membraner på den udvendige side af dampbremsen må ikke have 
en Z-værdi, der overstiger 10 gpasm2/kg.

her kan anvendes følgende produkter.
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop dIvA
AIrstop dIvA+ 
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

ydervæg Med to- trIns tætnIng 

koMpAkt let ydervæg

let konstruktion med isoleret træskelet eller stålregelskelet.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Afsluttet udvendigt med en trykudlignet skalmur.
plader og membraner på den udvendige side af dampbremsen må ikke 
have en Z-værdi, der overstiger 10 gpasm2/kg.

her kan anvendes følgende produkter.
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop dIvA
AIrstop dIvA+ 
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

ydervæg Med trykudlIgnet skAlMur  

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
vægkonstruktIoner
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oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
vægkonstruktIoner

let konstruktion med isoleret træskelet eller stålregelskelet.
evt. forskallingslag op til 1/3 af isolerings tykkelse.
Afsluttet udvendigt med min. 125 mm murfilt og skalmur.
plader og membraner på den udvendige side af dampbremsen må ikke have en 
Z-værdi, der overstiger 10 gpasm2/kg.

her kan anvendes følgende produkter.
tIMberteX
AIrstop dampbremse sd 18
AIrstop dIvA
AIrstop dIvA+ 
AIrstop 1500 dampspærre
pe-folie ds

ydervæg Med MurfIlt skAlMur 
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lovgIvnIng: 
bygningsreglement 2015/2018 inkl. alle tillæg.

AlMent teknIsk fælleseje:
byg-erfA erfaringsblade / træ byggeblade / sbI Anvisninger.



forseglIng Af 
overlæg horIsontAlt
kontroller at dampbremse/dampspærre er monteret stramt, og at 
overlæg ligger helt uden folder. rul noget af dampspærre tapen ud og 
fjern beskyttelsespapiret. hæft tapen over overlægget og ret, så der 
er lige meget tape på begge sider af overlægget. fortsæt herefter med 
at tape resten af samlingen. for at opnå en sikker klæbning 
anbefales det at anvende trykrulle.

vertIkAl
Monteres tilsvarende som horisontalt forsegling.

forseglIng Af 
plAdesAMlInger
skal der benyttes osb plader eller andre hårde træfiberplader som 
indvendig dampspærre, kan der anvendes AIrstop kb tape.

Anvendes der andre dampspærre taper, kan det være nødvendigt at 
prime med unI sprøjteprimer først for en sikker klæbning.

tapen monteres, så der er lige meget på begge sider af samlingen. 
for at opnå en sikker klæbning anbefales det at anvende trykrulle.

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
MontAgevejlednIng
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oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
MontAgevejlednIng

forseglIng Af 
dAMpbreMse og dAMpspærre 
detAljer
kontroller at dampbremse/dampspærre er monteret stramt og at 
overlæg ligger helt uden folder. div. tape anvendes ved alle 
gennemføringer.

rørMAnchetter
ved forsegling omkring runde gennemføringer anbefales det at 
anvende AIrstop rørmanchetter eller butyl dehnflex bånd.
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BETONGULV

LOFT

PUDSET MUR

dAMpbreMse og dAMpspærre 
på pudset Mur
Monter AIrstop dimaroll på murværket. ved stærk sugende og 
porøse underlag behandles murværket med unI sprøjteprimer. 

BETONGULV

dAMpbreMse og dAMpspærre 
på beton
Monter AIrstop dimaroll på betonvæg eller betongulv. 
ved stærk sugende og porøse underlag behandles betonen med 
unI sprøjteprimer. 

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
MontAgevejlednIng
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oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
MontAgevejlednIng

BETONGULV

dAMpbreMse og dAMpspærre 
på beton Med folIeklæber
AIrstop np folieklæber klæbes på betonvæg eller på beton gulv. 
der påføres en streng på ca. 8 mm folieklæber. 

dAMpbreMse og dAMpspærre 
på pudset Mur Med folIeklæber
følg samme procedure som på beton, men her benyttes 
unI sprøjteprimer før folieklæberen påføres.
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oMegA tætnIngsbånd
ensidet klæbende og meget elastisk tætningsbånd. Især 
velegnet til tætning omkring bundremmen (indv.) og som 2. 
beskyttelse under vindueskarmen. tykkelse: 1,5 mm. forarbejdnings-
temperatur: fra -5° c

AIrstop bItuMen guMMI bånd
klæbebånd med selvklæbende, vedvarende elastisk bitumen gummi masse. Især velegnet til tætning af problem-
områder (overgang bundrem på betongulv) og dhf og bløde plader i tagområdet (skrotrende). opdelt bagside.
tykkelse: 1,5 mm. forarbejdningstemperatur: fra -10°c

filtsiden på IsoWIndoW fleX Ws er belagt med en smal akrylklæbe-
strimmel, som klæbes direkte på vinduesrammen uden at lineren træk-
kes af. den fuldfladet klæbende bagside er udstyret med en delt liner.

1)  lufttæt niveau udvendig væg, f.eks .:
 træplade
2)  klæbebånd og primer, f.eks. : 
      AIrstop bitumen-gummi bånd, 
      oMegA tætningsbånd,
 bubI lf klæbeprimer
3)  tætning, f.eks.: 
      bitumen-bånd

læg vinduesrammen på med den indvendige side op. fikseringsstrimlen 
trykkes omhyggeligt fast til vinduesrammen. rul IsoWIndoW fleX Ws 
videre af og læg den hen til hjørnet.

I hjørnerne laves en fold. tryk vinduesbåndet godt fast på rammen til 
lige før hjørnet, og bøj materialet om, så det danner en fold. gentag i 
alle fire hjørner. de hjørner, som opstår herved, udgør hjørnetætningen.

træk dækpapiret af, når bygningsfugen er isoleret og tryk vinduebån-
det fast. jo større trykket er, jo bedre er vedhæftningen!

forArbejdnIngsvejlednIng for IsoWIndoW fleX Ws vInduetApe

F 
F 

oversigt over anvendelsesområder for cbI danmarks dampbremser/dampspærre
MontAgevejlednIng
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AIrstop fleX tApe

AIrstop elAsto tApe

AIrstop kb tApe

tIMberteX tApe

AIrstop dIMAroll

oMegA tætningsbånd

AIrstop bitumen gummi bånd

AIrstop kabelmanchet d1-dd3

AIrstop np folieklæber (grøn)

IsoWIndoW febA soft Ws vinduestape

unI sprøjteprimer

Airstop trykrulle

koMplet tIlbehør tIl Alle konstruktIoner
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Isocell AIrtIght

MonterIngsvejlednIng for 
dAMpbreMser og dAMpspærre

produkter tIl lufttætte og fugtsIkre løsnInger
tIl Alle konstruktIoner

cbI dAnMArk A/s
park Alle 64  ·  dk-7480 vildbjerg

tel. +45 9712 6500
mail@cbidanmark.dk

www.cbidanmark.dk


