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Användning
DAFA:s universella rörkrage kan 
användas i alla bebyggelser för 
lufttätning vid genomföringar/
samlingar. Kragen monteras lätt, 
snabbt och säkert direkt på ång-
spärren.

Material
Produkten består av en svart, 
mjuk och flexibel EPDM-duk med 
en mycket starkt fästande akryl-
tejp. Tejpen är specialutvecklad 
för tätning och laminering av PE- 
och PP-ångspärrar och uppfyller 
gällande bygg- och konstrukti-
onsregler. Den 1,2 mm tjocka 
EPDM-duken levereras med för-
stansade markeringar.

Produktfördelar
Testad för lufttäthet vid 50 Pa
Energibesparande pga. täta 
genomföringar/samlingar
Flexibel packning för alla 
olika rördimensioner/luftka-
naler
Lätt, snabb och säker monte-
ring
Kräver inga specialverktyg
Monteras utan att efterföl-
jande försegling, lim, fogning 
m.m. behövs
Både EPDM-duk och tejp går 
använda i temperaturer från 
-40 till +100 °C
Lufttäthet för spirorör 0,07 
l/s per/st. vid 50 Pa
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Markeringer:

1 ø60 mm passar till runda rör från ø80 mm till ø125 mm

2 ø100 mm passar till runda rör från ø125 mm till ø160 mm, och til 
fyrkantiga rör 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm
OBS: Fyrkantiga rör förseglas med DAFA grön ångspärrtape mel-
lan rör och krage.

3 ø135 mm passar till runda rör från ø160 mm till ø200 mm

Tekniska specifikationer för lim

Tjocklek Papper + lim 330 - 350 my

Densitet Lim 260 g/m²

Draghållfasthet AFERA 5001 30 N/25 mm

Temperaturbestän-
dighet 

- 40 til + 100 C°

Skyddspapper Blå, silikoniserad

Lim Godkänd för samling av ångs-
pärrfolie enligt DS/EN 13984

Akryl - m

Standardtoleranser Hårdhet +/- 5° shore A

Tekniska specifikationer för gummiduk

Hårdhet EPDM gummiduk 67° shore A

Draghållfasthet UNE 53-510/ISO R-47 9,4 MPa

Rivhållfasthet UNE 53-516/ISO 34 55 KN/m

Brottöjning Ikke hærdet 430%

Temperaturbestän-
dighet 

Min
Maks
Kortvarig

- 45 C°
+ 130 C°
+ 250 C°

Ångdiffusionsmot-
stånd 

UNE 53-358/p.EN 495.4 7,682

Innehåll
50 st/kartong
Dimension
345 x 345 mm


