
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)

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 Klæbestrimmel

aiRsTOp FlEX Klæbestrimmel

aiRsTOp ElasTO Klæbestrimmel

aiRsTOp Tætningsmasse spRiNT
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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.


