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Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System®

Montagevejledning
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DAFA AirVent System® 
– mange produkter, stærk sammenhæng

DAFA AirVent System er gennemtænkte undertags- og vindspærreløs-
ninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets 
klimaskærme – både på tag og facade. 

Produkter, der virker og produkter, der gør det nemt og enkelt.  
Eksempelvis er flere af systemets folier velegnet til tætning af både tag 
og facade.



Undertaget er et vigtigt element i tagets samlede funk-

tion og levetid. Undertaget beskytter mod regn og sne, 

som trænger ind under tagdækningen. 

Et korrekt valg af undertagsfolie er derfor afgørende for 

at opnå et tilfredsstillende resultat. Kravet til undertaget 

bør fastlægges ud fra den konkrete bygning og betragt-

ninger som tagdækning, taghældning, kompleksitet, 

tilgængelighed, klimapåvirkninger og etagehøjde. 
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Valg af undertag
DAFA RooFoil kan anvendes som undertagsfolie i de 

fleste tagkonstruktioner. Folierne kan anvendes under 

tagdækninger som teglsten, betonsten, skifer, ståltag 

mv. Det kan anvendes ved taghældninger på mere end 

15 grader. Folierne er diffusionsåbne. 

For korrekt valg og anvendelse henvises til DUKO.dk

DUKO klassificering

DAFA RooFoil 150 - Klasse ML

DAFA RooFoil 200 - Klasse ML

Anvendelsesmuligheder
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For at opnå optimal funktionalitet og holdbarhed er det vigtigt, at deltaljeløsningerne 

bliver grundigt planlagt, inden arbejdet udføres. For at sikre en korrekt anvendel-

se, har DAFA udarbejdet en række løsningsforslag, der sikrer, at undertaget opnår 

maksimal holdbarhed. Løsningerne er gennemarbejdet i henhold til DUKOs kriterier. 

Alle løsningerne er efterprøvet i en prøvebygning, hvilket sikrer, at alle løsningerne er 

bygbare.   

Detaljeløsninger



Inden montage af undertaget skal konstruktionen være 

afstivet korrekt i henhold til gældende vejledninger. 

Vindtrækbånd bør monteres på undersiden af spær, 

således at disse ikke forårsager skade på undertaget.

Det skal ligeledes sikres, at der ikke er fugtige eller våde 

materialer i den underliggende konstruktion. 

DAFA anbefaler, at monteringen af undertagsfolier fore-

tages ved temperatur højere end -10 °C.

Oplægningen kan udføres parallelt og tværgående på 

spærretningen. Ved lave taghældninger bør oplægnin-

gen udføres parallelt. Vær særlig opmærksom på krav 

fra Arbejdstilsynet omkring faldsikring ved oplægnin-

gen. 

Undertaget monteres, så siden med tekst og markering 

af overlæg vender ud mod klimaskærmen. 

Langs tagfoden monteres altid en tværgående bane. 1. 

og 2. bane undertag udføres med et overlæg på 300 

mm. Øvrige samlinger udføres med et overlæg på 200 

mm, ved taghældninger over 30 grader kan samlin-

gen udføres med et overlæg på 150 mm. Ved parallel 

oplægning kan overlægget reduceres til 100 mm under 

forudsætning af, at samlingen udføres mellem spær og 

afstandsliste. Undertaget fastgøres til spær med egnede 

klammer eller papsøm. Fastgørelser må kun monteres i 

overlæg eller under afstandslister. Det er vigtigt, at foli-

en ikke hænger. Derfor skal det monteres opstrammet.

Efterfølgende monteres afstandslister i henhold til 

konstruktionen, tagbelægningens art og kompleksitet. 

Afstandslisterne skal min. være 25 mm tykke samt være 

trykimprægnerede som klasse NTR AB. Disse fastgøres, 

så vidt muligt mellem lægterne, med galvaniserede søm 

eller skruer pr. 300 mm. Afstandslisterne skal monters 

kontinuerligt under oplægningen af undertaget. Afstan-

den mellem lægter og undertag skal minimum være 25 

mm. 

Ved tage eller tagflader med udsat beliggenhed, el-

ler hvis der ønskes en ekstra sikring, monteres DAFA 

klemlistebånd mellem klemlister og undertagsfolie. Ved 

åbne tagbelægninger fx vingetegl anbefales det, at der 

altid monteres DAFA klemlistebånd. Båndet monteres 

til klemlisterne før disse monteres. Der er vigtigt, at 

overfladerne på klemlisterne og undertagsfolien er rene 

og tørre før montage.

Montering og færdsel på taget skal ske under største 

hensyntagen til undertaget. Vær opmærksom på, at DA-

FAs undertagsfolie hverken er trædesikker eller faldsik-

ker. Det er vitalt, at evt. huller, skader o. lign. repareres 

med det samme for at undgå indtrængning af fugt i kon-

struktionerne. Det anbefales, at undertaget kontrolleres 

Montering 

Figur 
Tværgående oplægning

DAFA RooFoil leveres oprullet på paprør, emballeret og 

indpakket i beskyttende folie. Rullerne skal opbevares 

og transporteres liggende på en sådan måde, at de ikke 

beskadiges. Under opbevaring må rullerne ikke udsæt-

tes for direkte sollys. 

Udrulning må ikke foregå på gulve o. lign., som kan 

beskadige folien. Det anbefales, at rullen ophænges 

vandret og udrulles i luften.  

 

Tape, rørkraver, undertagsklæb mv. opbevares bedst 

ved stuetemperatur. Undertagsklæb skal opbevares ved 

mere end +5 °C. 

Opbevaring 

For at undgå blafring skal der monteres DAFA under-

tagsstrammere på lægter med en maksimal afstand på 1 

m mellem Undertagsstrammere i et spærfag.

Blafring
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grundigt, inden tagbelægningen monteres. Erfarings-

mæssigt har det vist sig, at binderne fra tagstenene ofte 

er en skjult årsag til skader på undertaget.  

Alle reparationer må kun udføres med DAFAs egnede 

produkter. DAFA AirVent System kan bearbejdes med 

almindeligt håndværktøj.



I ventilerede konstruktioner, hvor der er isoleret parallelt 

med undertaget, skal der etableres en effektiv ventilati-

onsspalte på mindst 50 mm. Der skal dog min. være 70 

mm mellem undertag og isolering for at kompensere for 

undertagets nedbøjning. 

Ved afslutninger mod tagfod og ved overgang mellem 

vandrette og skrå tagflader mv., monteres vindplader af 

krydsfiner, plast eller lignende. Vindpladen sikrer, for-

uden vindstop, modhold for isoleringen ved alle afslut-

ninger/kanter. Vindpladen fuges tæt mod tilstødende 

bygningsdele. 
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Ventilerede konstruktioner

Konstruktionen fungerer således, at fugt indefra fjernes 

ved diffusion gennem undertaget. Uventilerede løsnin-

ger må kun anvendes i konstruktioner med en effektiv 

dampspærre. Bemærk, at konstruktioner med pudsede 

lofter uden dampspærre, skal udføres med ventilation 

mellem undertag og isolering.  

Det er ved monteringen vigtigt at sikre, at isoleringen er 

udlagt præcist ved oversiden af spær. Der skal være di-

rekte kontakt mellem isolering og undertag for at opnå 

den ønskede effekt. Det skal altid sikres, at isoleringen 

ikke løfter undertaget og derved mindsker afstanden 

mellem undertag og lægter.

Uventilerede konstruktioner

Ventilation af tagrum udføres ved at tilføre luft i tag-

foden og fjerne den i kippen. Loftrum skal altid være 

ventileret efter gældende forskrifter. Et diffusionsåbent 

undertag kan ikke erstatte ventilationen. 

Der skal etableres et effektivt ventilationsareal svarende 

til 1/500 af det bebyggede areal for at opnå tilstrække-

lig ventilation. Ved husdybder på mere end 16 m skal 

ventilationen projekteres på baggrund af en fugtteknisk 

vurdering. Der må i konstruktionen ikke være uventilere-

de områder. Der skal herunder sørges for ventilation af 

taget, hvor grat, kel, ovenlys, skorsten mv. blokerer for 

den normale ventilation.

For korrekt ventilation etableres ventilationsspalter i tag-

foden med et effektivt åbningsareal på min 10 mm. Det 

anbefales, at der indlægges net i åbninger for at undgå 

fugle, insekter og fygesne. 

Ventilation i kip skal ske gennem tagrumsventiler. Disse 

skal placeres mellem første og anden lægte fra kip. An-

tal og placering af ventiler tilpasses tagets størrelse og 

geometriske udformning.

Ventilation af tagrum

Figur 
Ventileret konstruktion

Figur 
Uventileret konstruktion
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DAFA RooFoil 150 og RooFoil 200 er begge diffusionsåb-

ne folier, der kan anvendes til uventillerede paralleltage 

under forudsætning af, at der er en tæt dampspærre 

korrekt placeret i konstruktionen. Der skal være tæt 

kontakt mellem undertag og isolering. 

Diffusionsåbent

DAFA RooFoil kan anvendes sammen med traditionelle 

byggematerialer som træ, tegl, plast, zink, stål mv. 

Samlinger, reparationer og klæbning mod tilstødende 

bygningsdele må kun foretages med DAFAs produkter. 

Ved montering af tape eller klæbning af samlinger skal 

underlaget være rent og tørt. 

Materialer og tilbehør



Tagfoden udføres med fodplade af min. 18 mm 

krydsfiner. Fodpladen føres forbi spærryggen, så-

ledes at der er en afstand på min 40 mm mellem 

pladekant og spærryg, målt parallelt. 

Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på 

under 5 grader. På fodpladen monteres fodblik af 

Zink eller Alu, med en bredde på min. 100 mm. 

Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyl-

tape eller DAFA undertagsklæb.

Ved montering af rendejern på fodpladen skal 

disse nedsænkes for at sikre en plan flade til 

undertaget.

Underlister monteres med en indbyrdes afstand 

på 5 mm. Hvis der er færre end 3 brædder, øges 

afstanden, så den samlet er min. 20 mm. Hvis 

den samlede åbning er mere end 30 mm, skal de 

inderste spalter lukkes. Der ilægges insektnet bag 

underlister. 

For at undgå blafring skal der monters DAFA 

undertagsstrammere på lægter med en maksimal 

afstand på 1 meter. Undertagsstrammere place-

res centreret i spærfag.

Tagfod med udhæng
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Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape DAFA butyltape DAFA undertagsklæb DAFA undertagsstrammer

Tagsten

Afstandsliste 25*50 mm trykimp. Kl. AB

Fuglegitter med ventilation

Fodplade 18 mm vandfast krydsfi-

ner hældning min. 5
o

Tagstensbinder

DAFA undertagsstrammer

DAFA RooFoil

Underlag til fodplade

Fodblik 
40 mm

Dampspærre 

DAFA Airstop  

System

Lægte T1 38*73 mm

DAFA butyltape

50 mm

Underlister med indbyrdes afstand 

Vindstop

Figur 1a

Figur 1.1a



Tagfod uden udhæng
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Tagsten

Afstandsliste 25*50 mm trykimp. Kl. AB

Fuglegitter med ventilation

Fodplade 18 mm vandfast krydsfi-

ner hældning min. 5
o

Tagstensbinder

DAFA undertagsstrammer

DAFA RooFoil

Underlag til fodplade

Fodblik

40 mm

Dampspærre 

DAFA Airstop System

Lægte T1 38*73 mm

DAFA butyltape

Figur 1.1b

Figur 1b

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape DAFA butyltape DAFA undertagsklæb DAFA undertagsstrammer

Tagfoden udføres med fodplade af min. 18 mm 

krydsfiner. Fodpladen føres forbi spærryggen, 

således at der er en afstand på min 40 mm 

mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. 

Fodpladen må aldrig udføres med en hældning 

på under 5 grader. På fodpladen monteres fod-

blik af Zink eller Alu, med en bredde på min. 100 

mm. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA 

butyltape eller DAFA undertagsklæb.

Ved montering af rendejern på fodpladen skal 

disse nedsænkes for at sikre en plan flade til 

undertaget.

Ved ventileret tagfod skal der monteres en vind-

plade parallelt med fodpladen. Pladerne monte-

res med en indbyrdes afstand på 30 mm. 

Mellem plader ilægges et perforeret snefangsrør. 

For at undgå blafring skal der monteres DAFA 

undertagsstrammere på lægter med en maksimal 

afstand på 1 meter. Undertagsstrammere place-

res centreret i spærfag.



Mellem spær monteres en planke til at bære 

undertaget i kippen. Undertaget ombukkes og 

fastgøres til planken med et overlæg på min. 200 

mm. Det anbefales, at samlingen klæbes med 

DAFA UV tape eller DAFA undertagsklæb. 

I ventilerede konstruktioner monteres DAFA 

tagrumsventil imellem første og anden lægte fra 

kip. Ventil placeres i hvert spærfag nær det ene 

spær. Der skal monteres en ventil i hver tagflade, 

ventilationsarealet skal være 100 cm2 pr. meter. 

Kiplægte monteres i egnede beslag. Tagsten 

lukkes med rygningsbånd jf. tagstensproducent. 

Det skal sikres, at tagbelægning er tilstrækkeligt 

ventileret mellem undertag og tagsten. 

For at undgå blafring skal der monteres DAFA 

undertagsstrammere på lægter med en maksimal 

afstand på 1 meter. Undertagsstrammere place-

res centreret i spærfag. 

Kip
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Tagsten

Afstandsliste 25*50 mm 

trykimp. Kl. AB

Tagstensbinder

DAFA undertagsstrammer

DAFA RooFoil

200 mm

Lægte T1 38*73 mm

Tagrumsventil

Kipplanke

Rygningssten

Kiplægte

Kipplankebeslag

Rygningsbånd

Figur 2.1

Figur 2

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer



Undertagsfolien monteres til konstruktionen 

med en bane RooFoil monteret i udhæng, 

parallelt med spær. Efter montering af lægter 

monteres en afstandsliste til lægter i den 

ønskede afstand fra gavlen. Undertagsfolien 

ombukkes omkring afstandslisten og afsluttes 

på oversiden af lægterne. Efterfølgende mon-

teres vindskeden til lægterne. 

Muret gavl med udhæng
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Murpap ombukkes omkring lægte

DAFA RooFoil ombukkes omkring 

afstandsliste og lægte og

Afstandsliste 25*50 mm Tryk imp. Kl. AB

Lægte T1 38*73 mm

Muret gavl uden udhæng

Vindskede

DAFA RooFoil ombukkes omkring 

afstandsliste 

Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB

Lægte T1 38*73 mm

Lægte

Underlister

Inden facademuren opmures, monteres en af-

standsliste på undersiden af lægterne. Under-

tagsfolien ombukkes omkring afstandslisten 

og afsluttes på oversiden af lægterne. 

For at sikre at vand, der eventuelt trænger 

igennem tagbelægningen, kan bortledes, skal 

der fastgøres en membran af murpap på over-

siden af lægterne, uden på undertagsfolien, 

og føres langs bagsiden af facadevæggen. 

Figur 3b

Figur 3a

Tilbehør til løsningen

DAFA undertagsstrammer



Tagrumsventil monteres 150 mm fra spær og placeres mel-

lem de to øverste lægter. 

Studsen placeres på undertaget. Området, der skal udskæ-

res, aftegnes, og der skæres et præcist hul i undertagsfolien. 

Underdelen klemmes sammen og placeres på undersiden 

af folien. Overdelen placeres centreret over underdelen og 

fastgøres. 

Tagrum skal udføres med ventilationsareal på mindst 1/500 

del af det bebyggede areal.

Ventilationsstuds
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Rørgennemføring

Gennemføringer udføres med DAFA UV rørkrave.

DAFA UV rørkrave 260 kan anvendes på runde rør fra Ø15 til 

Ø110 mm. 

DAFA UV rørkrave 345 kan anvendes på runde rør fra Ø 60 til 

Ø 200 mm. Rørkraven kan også anvendes på 100 x 150 mm 

og 150 x 150 mm firkantede rør.

Inden kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, 

hvor undertaget og kraven kan monteres med tætte sam-

linger. Underlaget kan udføres af 15 mm krydsfiner. Røret 

fastgøres til underlaget. 

Undertaget tilskæres, hvor røret bryder folien. Det er vigtigt, 

at folien ikke rynker eller folder. 

DAFA UV rørkrave leveres med forstansede markeringer. Der 

må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanse-

de. Start med at fjerne den udstansning, som passer til gen-

nemføringen, og placer kraven over røret. Beskyttelsesfolien 

fjernes, og kraven trykkes tæt til undertaget. Ved firkantede 

rør forsegles med DAFA UV tape mellem krave og rør. 

Der monteres et ekstra stykke undertagsfolie over kraven, 

som føres under næste overliggende bane. Overlægget for-

segles med DAFA UV tape. 

Figur 4

Figur 5.1

Figur 5.2

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape DAFA Rørkrave Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer



Gratspæret udføres med affasede kanter, 

tildannet til taghældningerne. Undertagsfolien 

udføres med et overlæg på min. 200 mm over 

gratspæret. Der monteres en afstandsliste på 

hver affasning, der klemmer overlægget. Læg-

ter skæres parallelt med retningen på graten 

og fastgøres til gratplanken. 

Der monteres tagrumsventiler i hvert spærfag, 

på hver tagflade. 

Grat
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DAFA butyltape

Løskant Zink eller Alu

DAFA MS-polymer

Spring i tagfladen/brandkam

Overlæg min. 200 mm

Gratplanke

Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB

Lægte T1 38*73 mm

Der laves en rille parallelt med tagfladen i en 

afstand på min. 150 mm målt fra overside af 

lægter. Undertagsfolien klæbes til væggen 

med DAFA butyltape. Afstandslisten monteres 

med 10 mm afstand til væggen. Siderenden 

udføre med ombuk på kanter og fastgøres til 

lægter med hafter. 

På siderenden monteres en løskant udført 

med ombuk. Mellem løskant og murværk 

fuges med DAFA MS-polymer, på DAFA fuge-

bagstop. Fugen glittes, så overfladen er plan 

og tæt.    

Tagrumsventil

Gratspær

DAFA RooFoil

Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB

 Lægte T1 38*73 mm

Siderende Zink eller Alu

100 mm
150 mm

Hafte

Figur 6

Figur 7

Tilbehør til løsningen

DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer DAFA fugebagstop DAFA MS-polymer



Der vælges et ovenlyssystem, der kan anvendes 

til den konkrete tagbelægning og taghældning. 

Vinduet monteres jf. producentens anvisning. 

Over vinduet etableres et fast underlag af 15 mm 

krydsfiner. Undertaget udskæres i feltet, hvor 

vinduet skal placeres, ombukkes og fastgøres til 

lægter. 

Over vinduet placeres afvandingsrenden med 

fald mod tilstødende spærfag. Undertagskraven 

placeres under afvandingsrende og foldes tilbage 

omkring kanten på renden. Efterfølgende mon-

teres den overliggende bane uden på undertags-

kraven i afvandingsrenden. Undertaget klæbes til 

renden med tilhørende butyltape. 

Der monteres en tagrumsventil på over- og under-

side af vinduet i spærfaget. 

Ovenlys
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70 mm ventilationsspalte

Undertagskrave jf. 

vinduesproducent

Ovenlyssystem med inddækning

Tagrumsventil

Kuldebroisolering

Afvandingsrende

15 mm krydsfiner

Undertagskrave jf. vinduesproducent

Lægte

Tagrumsventil

Figur 8a 

Figur 8b

Figur 8c

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammerDAFA butyltape



Skotrender skal udføres i forsænket plan med 

oversiden af spær således, at regnvand fra under-

taget kan ledes uhindret til skotrenden. Skotren-

dens bredde skal vurderes i hvert tilfælde, alt 

efter tagfladernes størrelse og hældning. 

Skotrendens bredde skal mindst værre 400 mm. 

Underlaget for skotrenden udføres af min. 18 

mm krydsfiner eller 22 mm brædder. Underla-

gets bredde skal min. være 400 mm. På langs af 

underlaget monteres en bane DAFA RooFoil som 

skillelag. Undertagsfolien monteres til skotrende-

profilet med et overlæg på 150 mm. I samlingen 

monteres DAFA butyltape. Der monteres en dæk-

kappe på kantlægte i skotrende. 

For ventilation af tagrummet ved skotrenden, 

monteres en tagrumsventil pr. spærfag i bunden 

ved skotreden. 

Skotrende
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Tilbehør til løsningen

18 mm krydsfiner

Skillelag DAFA RooFoil

DAFA butyltape

Kelplanke

Zink eller Alu

T1 lægte 38 x 73 mm

DAFA AirStop

Kapsel  Zink eller Alu

70 mm ventilationsspalte

Tagrumsventil

DAFA RooFoil

DAFA butyltape

Zink eller Alu

Skillelag DAFA RooFoil

18 mm krydsfiner nedsænket mellem spær

Bæreliste

150 mm
400 mm

Figur 9

Figur 9a

DAFA UV tape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammerDAFA butyltape



Skotrende
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Blindfals

Kipplanke

Skotrendeprofil  udføres med ombuk 

Zink eller Alu

DAFA RooFoil, skillelag én bane fra tagfod til kip

Tagrumsventil

DAFA butyltape

Tagrumsventil

Kipplankebeslag

Fodblik Zink eller Alu

18 mm krydsfiner

Figur 9b

Figur 9c

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammerDAFA butyltape



Der udføres et fast underlag af 18 mm krydsfiner. 

Krydsfineren monteres i plan overflade med spær 

og føres 300 mm forbi gennemføring på over- og 

underside.

På oversiden af gennemføringer opbygges en svi-

neryg af 18 mm krydsfiner. Svineryggen udføres 

med fald fra midten til begge sider. 

Hvis gennemføringen blokerer for ventilationen 

i spærfaget, monteres der en tagrumsventil på 

over- og undersiden af gennemføringen. 

Stor gennemføring
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Svineryg

18 mm Krydsfiner

Undertagsfolie deles ved gennemføringen

Undertagsfolie føres 150 mm op af gennemføringen 

Der placeres en bane RooFoil, som skæres ved 

overkanten af gennemføringen. Folien føres 150 

mm op af gennemføringen. 

Inden den overliggende bane placeres, monte-

res to skrå baner krydsende over hinanden på 

svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm 

overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles med 

DAFA UV tape eller DAFA undertagsklæb.

Figur 10a

Figur 10b

Figur 10

Skrå bane DAFA RooFoil

DAFA UV tape Tagrumsventil DAFA undertagsklæbDAFA butyltape

Tilbehør til løsningen



Ved gennemføring af muret skorsten monteres 

fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren 

monteres i plan overflade med spær og føres 500 

mm op af tagfladen på oversiden og 150 mm ned 

af tagfladen på undersiden. 

På oversiden af skorstenen opbygges en svineryg 

af 18 mm krydsfiner. Svineryggen udføres med 

fald fra midten til begge sider. 

Ved stålskorstene skal der anvendes en egnet var-

mefast gennemføring, hvor skorstenen gennem-

bryder undertagsfolien. 

Skorsten
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Inddækningerne på svineryggen og omkring 

skorstenen udføres af Zink og blyerstatning. 

Inddækningerne afsluttes med en løskant af Zink, 

monteret i rille parallelt med tagfladerne. Der fu-

ges mellem løskant og skorstensvæg med DAFA 

MS-polymer ilagt på egnet bagstop, glittet til plan 

tæt overflade.  

Der placeres en bane undertagsfolie, som skæres 

ved overkanten af skorstenen og føres 200 mm 

op af skorstensvæggene. Mellem skorsten og 

undertagsfolie tætnes med DAFA butyltape.

Inden den overliggende bane placeres, monte-

res to skrå baner, krydsende over hinanden, på 

svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm 

overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles 

med DAFA UV tape. Hjørner forsegles med DAFA 

undertagsklæb. 

Hvis skorstenen blokerer for ventilationen i spær-

faget, monteres der en tagrumsventil på over- og 

undersiden af skorstenen. 

DAFA MS-polymer

Løskant Zink eller Alu

Blyerstatning

Svineryg

18 mm krydsfiner

Lægte

Figur 11a

Figur 11b

Figur 11c

Tilbehør til løsningen

DAFA Buyltape DAFA undertagsklæb Tagrumsventil DAFA UV tape DAFA MS-polymer



Kvist
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Omkring kvisten opbygges et fast underlag af 18 mm 

krydsfiner. Krydsfineren nedfældes til plan overflade 

mellem spær. 

Tagfod på kvisten opbygges jf, figur 1a. Fodpladen 

føres tæt til underlagspladen i tagfladen. Underlaget i 

skotrenden opbygges jf. figur 9a. 

Lægteafstanden på tagfladen udregnes præcist jf. 

tagstensproducentens anvisning. I lægtefeltet ved 

udløbet fra skotrenden tildannes en fodplade mel-

lem lægter. Undersiden placeres 40 mm fra overkant 

af underliggende lægte, og oversiden afsluttes ved 

undersiden af overliggende lægte.

40 mm

Undertagsfolie føres under fodplade

18 mm krydsfiner

18 mm krydsfiner 

Fodplade 18 mm krydsfiner

400 mm

500 mmmin. 600 mm

Inden fodpladen på tagfladen ilægges, monteres un-

dertagsfolien i det underliggende område. Undertags-

folien skal som minimum føres forbi området, hvor 

fodpladen skal placeres. 

Fodpladen monteres på en bæreliste og monteres 

med fodblik af Zink eller Alu som ved tagfod. Tagfo-

den på kvisten færdiggøres, og skotrenden opbygges 

med skillelag og skotrendeprofil af Zink eller Alu. 

Undertagsfolien klæbes til skotrendeprofil og fodblik 

med DAFA butyltape med et overlæg på min. 150 

mm.

Figur 12.1

T1 lægte 38 x 73 mm

DAFA UV tape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammerDAFA butyltape

Tilbehør til løsningen



Kvist
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Udløbet fra skotrenden udføres af blyerstatning, som 

tildannes til tagsten. Skotrendeprofilet udføres af 

Zink eller Alu. Samlingen mellem skotrendeprofil og 

undertagsfolie udføres med et overlæg på min 150 

mm og tætnes med DAFA butyltape. Der monteres en 

dækkappe af Zink eller Alu på kantlægte i skotrende. 

På forside og langs sider på kvist føres undertaget 

min. 200 mm op af kvistvægge. Undertaget klæbes 

med DAFA butyltape. Samlinger fuges med DAFA 

undertagsklæb. 

 Undertagsfolie

 DAFA butyltape

 Fodblik Zink eller Alu

 Blyerstatning

For ventilation af tagrummet ved kvist monteres DAFA 

tagrumsventiler i hvert spærfag.

Inddækningerne på facade og langs sider på kvisten 

udføres af blyerstatning, som tildannes til tagstenene. 

Inddækningerne afsluttes med en løskant eller blind-

fals af Zink eller Alu, afhængig af den efterfølgende 

beklædning. 

Zink eller Alu

Løskant eller blindfals 

Tagrumsventil

 Blyerstatning

 DAFA RooFoil

Figur 12.2

DAFA UV tape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammerDAFA butyltape

Tilbehør til løsningen



Ved revner eller flænger på mindre end 50 mm 

repareres med DAFA UV tape. Der monteres to 

stykker overlappet tape parallelt med flængen. 

Tapen føres 100 mm forbi flængen i hver ende. 

Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne 

aftørres med en tør bomuldsklud, inden tapen 

monteres. Reparationen kan udføres ved tem-

peraturer højere end -10 °C.

Reparation af undertagsfolie 
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Ved større skader, eller hvis undertagsfolien 

er deformeret, skal der udføres en reparation 

i hele spærfagets bredde. Afstandslisterne 

udskæres i området, der skal udskiftes, såle-

des at undertagsfolien kan udføres med 200 

mm overlæg. Der udskæres et egnet stykke 

undertagsfolie, som føres under den overlig-

gende bane og over den underliggende bane. 

Overlæget fuges med DAFA undertagsklæb. 

Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne 

aftørres med en tør bomuldsklud, inden 

undertagsklæberen påføres. Reparationen kan 

udføres ved temperaturer højere end -10 °C.

Hul eller mindre flænge/revne

Større flænge/revne

Større skader eller svigt ved samling

Figur 13

Figur 14

Figur 15

DAFA UV tape DAFA undertagsklæb

Tilbehør til løsningen

Større revner eller flænger repareres med 

et stykke undertagsfolie. Reparationsfolien 

tilskæres, så den er min. 100 mm større end 

området, den skal dække. Oversiden udføres 

med 2 skrå snit til hver side. Reparationsfolien 

klæbes til undertagfolien med DAFA under-

tagsklæb. Løse kanter forsegles med DAFA UV 

tape. Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal 

denne aftørres med en tør bomuldsklud inden 

undertagsklæberen påføres. Reparationen kan 

udføres ved temperaturer højere end -10 °C.

OBS. Hvis undertagsfolien er deformeret, skal 

folien udskiftes i hele spærfagets bredde. Se 

efterfølgende afsnit. 



Følgende tilbehørsprodukter indgår i DAFA AirVent system.
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Tilbehør

I sammenhæng med denne vejledning henvises til nedenstående tekniske fælleseje:

- BR 10 Bygningsreglementet

- SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering

- SBI-anvisning 224, Fugt i bygninger

- SBI-anvisning 226, Tagboliger - byggeteknik

- Træ 51. taglægter

- Træ 54, undertage

- Træ 56, træskelethuse

- Træ 58, træspær 2 - Valg, opstilling og afstivning

- BYG-ERFA blad nr. 97 11 24, Undertage - Opbygning, materialer og projektering

- BYG-ERFA blad nr. 97 11 25, Undertage - Udførelser og detaljer

- BYG-ERFA blad nr. 99 04 22, Blafrende undertage af banevarer 

- BYG-ERFA blad nr. 99 09 20, Ventilation af tagkonstruktioner

- BYG-ERFA blad nr. 01 09 22, Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfinér i ventilerede tagrum

- BYG-ERFA blad nr. 12 07 20, Inddækninger af metal - mellem tag og murværk

- BYG-ERFA blad nr. 06 04 06, Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly

- www.godetage.dk

Henvisninger

DAFA UV tape

DAFA UV rør- og kabelkrave Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer

DAFA klemlistebånd.

Anvendes ved tage med udsat beliggenhed.

DAFA butyltape DAFA undertagsklæb

DAFA MS-polymer DAFA fugebagstop



Produktblad RooFoil 150 (2 sider)

DAFA RooFoil 150TM

DAFA RooFoil 150 indgår i DAFA AirVent System og er en  
stærk diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag 
som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA  
RooFoil 150 som selvbærende bane-
vare i såvel ventilerede som ikke-ven-
tilerede tagkonstruktioner med en 
hældning over 150. DAFA RooFoil 
150 anvendes som vindspærre i en 
ventileret, let ydervægsbeklædning. 
Må kun anvendes bag facader, der 
er lukket for UV-lys.

Materialet

DAFA RooFoil 150 er en 3-lags-dug 
fremstillet med en kombination af 
PP-væv og folie med høj rivestyrke. 
Dugen er diffusionsåben med en  
Sd-værdi på ca. 0,015 m. S

d
-værdien  

skal ganges med faktor ca. 5,7  
for at få z-værdien. 

DAFA RooFoil 150 har en blå overfla-
de med stiplede linjer i begge  
sider for markering af overlæg. 

Leveringsstørrelser

DAFA RooFoil 150 leveres i ruller 
med en bredde på 1,5 m samt  
1,1 m og en længde på 50 m.

Transport, levering  
og lagring

DAFA RooFoil 150 er emballeret i  
PE-folie. DAFA RooFoil 150 opbeva-
res liggende på europalle, tørt og  
beskyttet mod vejrlig og direkte  
sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 150 er CE-mærket  
efter EU-standard EN 13859-1. 

Mål

DAFA RooFoil 150 er med en 
lav vægt på kun 150 g/m2 let 
at rulle ud. Med 50 m i ruller-
ne kan antallet af samlinger 
reduceres betragteligt.

Læs mere på www.dafa.dk

Garanti
DAFAs funktions- og produktga-

ranti dækker i 15 år. Det betyder, 

at DAFA påtager sig alle omkost-

ninger ved levering, udtagning og 

montering af de produkter, der 

indgår i konstruktionen. 
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Tekniske specifikationer 

NAVN METODE ENHED RESULTAT

Rullelængde EN 1848-2 m > 50

Rullebredde EN 1848-2 m 1,1 og 1,5 -0,5%, +2%

Vægt EN 1849-2 g/m2 150 + 10%

Brandklassifikation EN 13501-1 Klasse E

Rivestyrke langs/tværs EN 12310-1 N 150/180 +100/-50

Brudforlængelse langs/tværs EN 13859-1 N/50mm 70/90 +40/-30

Trækstyrke langs/tværs EN 13859-1 N/50mm 290/200  ±70

S
d
 værdi EN ISO 12572/C m 0,015

Vandtæthed EN 1928 Klasse W1

Fleksibilitet ved lave temperaturer EN 1109 °C -25

Eksponeringstid Max. 8 uger

Varenummer  (1,1m / 1,5m) 620023114 / 620023104

EAN-nummer  (1,1m / 1,5m) 5705636400570 / 5705636400556

DB-nummer  (1,1m / 1,5m) 1650690 / 1650688

DUKO-klasse ML

DAFA AirVent under-
tagsfolier er klassifice-
ret af DUKO, der er en 
frivillig ordning for klas-
sifikation af undertage i 
forhold til anvendelsen.

DAFA AirVent System® er et registreret varemærke i EU
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DAFA RooFoil 150TM

Undertags- 

konstruktioner

DAFA RooFoil 150 er 
diffusionsåben og dermed 
velegnet som undertag i såvel 
ventilerede som ikke-ventilerede 
tagkonstruktioner.

Ydervægs- 

konstruktioner

DAFA RooFoil 150 er en kraftig 
diffusionsåben dug, der er 
velegnet som vindspærre i en 
let ydervægskonstruktion, hvor 
der er et ventileret hulrum bag 
facadens regnskærm.

Monteringen af DAFA RooFoil 150 kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke 
udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 150 er 
diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 150 udrul-
les med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes 
helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 150 er hverken trædesikkert eller 
faldsikkert.

DAFA RooFoil 150 anvendt som un-
dertag med ventilation mellem iso- 
lering og undertag.

DAFA RooFoil 150 anvendt som vind-
spærre med ventileret hulrum bag 
regnskærmen.

DAFA RooFoil 150 monteres med min. 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes 
med DAFA UV tape.

DAFA RooFoil 150  
som selvbærende  
undertag i venti- 
leret konstruk- 
tion.

DAFA RooFoil 150  
som selvbærende, 
diffusionsåbent 
undertag i 
ikke-ventileret  
konstruktion.

DAFA RooFoil 150  
som tættende lag på  
fast undertag i  
ventileret  
konstruktion.

DAFA RooFoil 150 
som vindspærre 
i ventileret yder-
vægsbeklædning.

DAFA UV tape
Klæbebånd med  
maksimal klæbeevne.

DAFA under- 
tagsklæb

Permanent elastisk  
specialgummi til  
udvendig brug.

DAFA UV  
kabelkrave
Helt tæt gennemføring af 
kabler eller eldåser.

DAFA UV  
rørkrave
Helt tæt gennemføring af 
runde eller firkantede rør.

Udførelse

ude

inde

ude inde

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 
150, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt 
tæt udførelse. Se mere på www.dafa.dk/airvent
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Produktblad RooFoil 200 (2 sider)

DAFA RooFoil 200TM

DAFA RooFoil 200 indgår i DAFA AirVent System og er en  
stærk diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag  
som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Tekniske specifikationer 

NAVN METODE ENHED RESULTAT

Rullelængde EN 1848-2 m > 50

Rullebredde EN 1848-2 m 1,1 og 1,5 -0,5%, +2%

Vægt EN 1849-2 g/m2 200 + 10%

Brandklassifikation EN 13501-1 Klasse E

Rivestyrke langs/tværs EN 12310-1 N 220/160 +/-50

Brudforlængelse langs/tværs EN 13859-1 N/50mm 45/70 +/-30

Trækstyrke langs/tværs EN 13859-1 N/50mm 320/200 +/-60

S
d
-værdi EN ISO 12572/C m < 0,015

Vandtæthed EN 1928 Klasse W1

Fleksibilitet ved lave temperaturer EN 1109 °C -25

Eksponeringstid Max. 8 uger

Varenummer (1,1m / 1,5m) 620023115 / 620023105

EAN-nummer (1,1m / 1,5m) 5705636400587 / 5705636400624

DB-nummer (1,1m / 1,5m) 1650692 / 1650689

DUKO-klasse ML

Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA  
RooFoil 200 som selvbærende bane-
vare i såvel ventilerede som ikke-ven-
tilerede tagkonstruktioner med en 
hældning over 150. DAFA RooFoil 
200 anvendes som vindspærre i en 
ventileret, let ydervægsbeklædning. 
Må kun anvendes bag facader, der 
er lukket for UV-lys.

Materialet

DAFA RooFoil 200 er en 3-lags-dug 
fremstillet med en kombination af 
PP-væv og folie med høj rivestyrke. 
Dugen er diffusionsåben med en  
Sd-værdi på ca. 0,015 m. Sd-værdien  
skal ganges med faktor ca. 5,7  
for at få z-værdien. 

DAFA RooFoil 200 har en sort overfla-
de med stiplede linjer i begge  
sider for markering af overlæg. 

Leveringsstørrelser

DAFA RooFoil 200 leveres i ruller 
med en bredde på 1,5 m samt 1,1 m 
og en længde på 50 m.

Transport, levering  
og lagring

DAFA RooFoil 200 er emballeret i  
PE-folie. DAFA RooFoil 200 opbeva-
res liggende på europalle, tørt og  
beskyttet mod vejrlig og direkte  
sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 200 er CE-mærket  
efter EU-standard EN 13859-1.
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Garanti
DAFAs funktions- og produktga-

ranti dækker i 30 år. Det betyder, 

at DAFA påtager sig alle omkost-

ninger ved levering, udtagning og 

montering af de produkter, der 

indgår i konstruktionen. 

Mål

DAFA RooFoil 200 er med en 
lav vægt på kun 200 g/m2 let at 
rulle ud. Med 50 m i rullerne kan 
antallet af samlinger reduceres 
betragteligt.

Læs mere på www.dafa.dk

DAFA AirVent under-
tagsfolier er klassifice-
ret af DUKO, der er en 
frivillig ordning for klas-
sifikation af undertage i 
forhold til anvendelsen.

DAFA AirVent System® er et registreret varemærke i EU
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DAFA RooFoil 200TM

Undertags- 
konstruktioner

DAFA RooFoil 200 er 
diffusionsåben og dermed 
velegnet som undertag i såvel 
ventilerede som ikke-ventilerede 
tagkonstruktioner.

Ydervægs- 

konstruktioner

DAFA RooFoil 200 er en kraftig 
diffusionsåben dug, der er 
velegnet som vindspærre i en 
let ydervægskonstruktion, hvor 
der er et ventileret hulrum bag 
facadens regnskærm.

Monteringen af DAFA RooFoil 200 kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke 
udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 200 er 
diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 200 udrul-
les med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes 
helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 200 er hverken trædesikkert eller 
faldsikkert.

DAFA RooFoil 200 anvendt som 
undertag med ventilation mellem isole-
ring og undertag.

DAFA RooFoil 200 anvendt som vind-
spærre med ventileret hulrum bag 
regnskærmen.

DAFA RooFoil 200 monteres med min.150 mm overlæg, og frie samlinger tapes 
med DAFA UV tape.

DAFA RooFoil 200  
som selvbærende  
undertag i venti- 
leret konstruk- 
tion.

DAFA RooFoil 200  
som selvbærende, 
diffusionsåbent 
undertag i 
ikke-ventileret  
konstruktion.

DAFA RooFoil 200  
som tættende lag på  
fast undertag i  
ventileret  
konstruktion.

DAFA RooFoil 
200 som vind-
spærre i ventile-
ret ydervægsbe-
klædning.

Udførelse

ude

inde

ude inde

DAFA UV tape
Klæbebånd med  
maksimal klæbeevne.

DAFA undertags-
klæb
Permanent elastisk  
specialgummi til  
udvendig brug.

DAFA UV  
kabelkrave
Helt tæt gennemføring 
af kabler eller eldåser.

DAFA UV  
rørkrave
Helt tæt gennemføring af 
runde eller firkantede rør.

DAFAs tilbehørsprodukter anbefales:

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 
200, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt 
udførelse. Se mere på www.dafa.dk
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Produktblad RooFoil 230 MH (2 sider)

DAFA RooFoil 230 MH indgår i DAFA AirVent System og er en  
stærk diffusionsåben dug, der anvendes som undertag.

Tekniske specifikationer 

NAVN METODE ENHED RESULTAT

Rullelængde EN 1848-2 m > 50

Rullebredde EN 1848-2 m 1,1 og 1,5  +1,0 / -0,4 %

Vægt EN 1849-2 g / m2 230

Brandklassifikation EN 13501-1 Class E

Rivestyrke langs/tværs EN 12310-1 N 300 / 250 + / -50

Brudforlængelse langs/tværs EN 12311-1 % 45 / 65

Trækstyrke langs/tværs EN 12311-1 N / 50mm 680 / 600 + / -20

S
d
-værdi EN 1931 DIN EN ISO 12572 Sd m < 0.02

Vandtæthed EN 1928 Class W1

Temperaturbestandighed EN 1109 °C -40

Eksponeringstid Maks. 8 uger

Varenummer (1,1 m/ 1,5 m) 620026567 / 620026568

EAN-nummer (1,1 m/ 1,5 m) 5705636422213 / 5705636422220

DB-nummer (1,1 m/ 1,5 m) 1822501 / 1822505

DUKO-klasse MH ; H

Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA  
RooFoil 230 MH som selvbærende 
banevare i såvel ventilerede som ik-
ke-ventilerede tagkonstruktioner med 
en hældning over 15°. 

Materialet

DAFA RooFoil 230 MH er en 3-lags-
dug fremstillet med en kombination 
af PP-væv og folie med høj rivestyrke. 
Dugen er diffusionsåben med en 
Sd-værdi på ca. 0,02 m. S

d
-værdien  

skal ganges med faktor ca. 5,7 for at 
få z-værdien. 

DAFA RooFoil 230 MH har en rød 
overflade med stiplede linjer i begge  
sider for markering af overlæg. 

Leveringsstørrelser

DAFA RooFoil 230 MH leveres i rul-
ler med en bredde på 1,5 m og en 
længde på 50 m.

Transport, levering  
og lagring

DAFA RooFoil 230 MH er emballeret 
i PE-folie og opbevares liggende på 
europalle, tørt og beskyttet mod 
vejrlig og direkte sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 230 MH er CE-mærket  
efter EU-standard EN 13859-1.

Garanti
DAFAs funktions- og produktga-

ranti dækker i 30 år. Det betyder, 

at DAFA påtager sig alle omkost-

ninger ved levering, udtagning og 

montering af de produkter, der 

indgår i konstruktionen. 

Mål

DAFA RooFoil 230 MH er med en 
lav vægt på kun 235 g/m2 let at 
rulle ud. Med 50 m i rullerne kan 
antallet af samlinger reduceres 
betragteligt.

DAFA AirVent under-
tagsfolier er klassifice-
ret af DUKO, der er en 
frivillig ordning for klas-
sifikation af undertage i 
forhold til anvendelsen.

DAFA AirVent System® er et registreret varemærke i EU
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DAFA RooFoil 230 MHTM

Undertags- 
konstruktioner

DAFA RooFoil 230 MH er diffusi-
onsåben og dermed velegnet som 
undertag i såvel ventilerede som 
ikke-ventilerede tagkonstruktioner.

Monteringen af DAFA RooFoil 230 MH kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke 
udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 230 MH 
er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 230 MH 
udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger ta-
pes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 230 MH er hverken trædesikker 
eller faldsikker.

DAFA RooFoil 230 MH anvendt som un-
dertag med ventilation mellem isolering 
og undertag.

DAFA RooFoil 230 MH monteres med min.150 mm overlæg, og frie samlinger tapes 
med DAFA UV tape.

DAFA RooFoil 230 MH  
som selvbærende  
undertag i venti- 
leret konstruk- 
tion.

DAFA RooFoil 230 MH  
som selvbærende, 
diffusionsåbent 
undertag i 
ikke-ventileret  
konstruktion.

DAFA RooFoil 230 MH  
som tættende lag på  
fast undertag i  
ventileret  
konstruktion.

DAFA UV tape
Klæbebånd med  
maksimal klæbeevne.

DAFA undertags-
klæb
Permanent elastisk  
specialgummi til  
udvendig brug.

DAFA UV  
kabelkrave
Helt tæt gennemføring af 
kabler eller eldåser.

DAFA UV  
rørkrave
Helt tæt gennemføring af 
runde eller firkantede rør.

Udførelse

ude

inde

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 230 MH, 
som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. 
Se mere på www.dafa.dk/airvent
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DAFAs funktions- og produktgaranti 
giver større sikkerhed  
DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis  

15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System. 

DAFAs funktions- og produktgaranti gælder også for DAFA AirStop System.
Se DAFA AirStop System-folder.
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Garantien er ensbetydende med, at DAFA på-
tager sig direkte omkostninger ved levering, 
udtagning og montering af de produkter, der 
indgår i konstruktionen.

Det er valget af folie, som afgør, om garantien 
dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter-
ne følger således den valgte folies garantiperi-
ode. 

Garantien sikrer, at produkterne lever op til de 
standarder og normer, som de er godkendt ef-
ter. Garantien gradueres efter følgende princip:

 0 – 10 år:   100 % dækning
 11 – 20 år:   80 % dækning
 21 – 30 år:   60 % dækning

For at opnå DAFAs funktionsgaranti er det en 
forudsætning, at den færdige løsning lever op 
til følgende:

●  Der er kun anvendt anbefalede produkter 
fra DAFA AirVent System til den udvendige 
tætning

●  Projekteringen lever op til kravene i Byg-
ningsreglementet

●  Produkterne er monteret korrekt i overens-
stemmelse med DAFAs montageanvisninger

●  Der foreligger dokumentation for de pro-
dukter, der er indkøbt fra DAFA AirVent 
System

201514001ISO
certificeret

20159001ISO


