
DAMPSPÆRRESYSTEM
KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER 
TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING

Læs om det 
store sortiment og 

anvendelse af  
produkterne.



DAMPSPÆRRESYSTEM

RAW dampspærresystem er STARKs egen serie af produkter til lufttætning. Alle 
produkterne i dampspærresystemet er af bedste kvalitet, og kan måle sig med de 
bedste alternativer på markedet. Alle produkter er testede sammen, så vi ved at
den optimale løsning opnås hver gang. 

I sortimentet finder du dampspærrer og tilbehør til enhver opgave. Du kan både 
finde standard og mere avancerede produkter, så hvad end din opgave måtte være 
og hvilken tæthedsklasse du bygger efter, så finder du her det rette produkt til 
opgaven.

I større sager er der også mulighed for at specialproducere produkter, så dit arbejde 
kan optimeres. Hør nærmere i din lokale STARK.
 
Nyheder og optimering
De fleste produkter i systemet er blevet optimeret og der kommer også nye pro-
dukter til. F.eks. introducerer vi nu en 0,20 mm 3-lags dampspærre, RAW PRO 
STANDARD. Hensigten med dampspærren er at lave en kvalitetsdampspærre til en 
fornuftig pris. Det har vi gjort ved at putte genbrugplast i midten af folien og certifi-
ceret jomfrueligt materiale på begge ydersider. Dvs. dampspærren har altid samme 
overflader og er dermed altid lige god at klæbe på, mens genbrugsplasten i midten
holder prisen nede.
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NYHED
PRO Standard 
dampspærre

0,20 mm



30 ÅRS
SYSTEMGARANTI

RAW SYSTEMGARANTI
I STARK er vi stolte af kvaliteten af de produkter,
vi har i RAW sortimentet, og derfor indfører vi nu
en 30 års systemgaranti. Du kan derfor trygt udføre 
helt tætte dampspærrer uden risiko for at komme i 
klemme, når du følger montagevejledningen og de 
gældende garantianvisninger.
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Scan koden og læs mere om garantien, eller læs her
på nettet www.klimacity.dk

LETTERE AT VÆLGE DET RIGTIGE PRODUKT
DUKO kender vi som en klassifikationsordning
for undertage, men nu gælder ordningen også
for dampspærrer. DUKO ordningen skal gøre det
lettere for byggeriets parter at vælge det rigtige 
produkt til det pågældende byggeri. Alle RAW 
produkterne er egnede til at gå gennem DUKO
ordningen, og de første produkter vil blive klas-
sificeret i løbet af 2015. KLASSIFIKATION DAMPSPÆRRESYSTEMER

DAMPSPÆRREN er vigtig for den byggetekniske sikkerhed og for energiforbruget
DUKO tilbyder en uvildig KLASSIFIKATIONSORDNING som gør det lettere 

for bygherrer, projekterende og udførende at vælge DET RIGTIGE DAMPSPÆRRESYSTEM

DUKO  DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING

DUKO er oprettet i 2004 som en frivillig klassifikationsordning for undertage. 

I 2014 er DUKO udvidet med klassifikationsordning for dampspærresystemer.

Bag DUKO står Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygnings-

fornyelse (BvB) og Dansk Byggeri.

DAMPSPÆRRESYSTEMER

VIDEN OM DAMPSPÆRRESYSTEMERDAMPSPÆRRENS FUNKTIONDampspærren er typisk en membran, fx polyethylen, som skal forhindre, at fugt 

i luften trænger fra opvarmede rum ud i kolde konstruktioner, hvor den kan 

kondensere (fortættes). Membranen virker spærrende på fugt transport i form 

af dels diffusion (molekylebevægelser) dels konvektion (luftstrømninger gennem 

revner og huller). 

Med øgede krav til lufttæthed og isolering af hensyn til energiforbruget er det 

afgørende, at dampspærremembranerne er lufttætte i samlingerne. Der blev 

indført krav i bygningsreglementet i 2010 til bygningers lufttæthed, og kravene 

bliver yderligere skærpet i 2015 og 2020.
DAMPSPÆRRESYSTEMET – EN HELHEDDUKO klassificerer sammenhængende dampspærresystemer, så det sikres, at de 

enkelte komponenter og produkter passer sammen og samlet opfylder kravene til 

lufttæthed og bygbarhed. DUKO definerer et dampspærresystem som et system 

sammensat af:
• Dampspærremembran (damspærrefolie).
• Tape og andre klæbemidler.• Øvrigt tilbehør, fx gennemføringsmanchetter og præfabrikerede hjørner.

• Monteringsvejledning.

TRE HOVEDTYPERDUKO opdeler dampspærresystemer i tre  typer efter den membrantype, som er 

hovedkomponent i systemet: dampspærre, dampbremse og fugt adaptiv dampspærre.

WWW.DUKO.DK

WWW.DUKO.DK

BYG-ERFA
BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet bygge-
tekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringerne 
formidles i kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger 
til nybyggeri og bygningsfornyelse. BYG-ERFA har en særlig 
temaside om Dampspærrer. Temasiden indeholder erfa-
ringsblade om dampspærrer og henviser til relevante 
byggeanvisninger. 

MEMBRAN-ERFA
Projekt MEMBRAN-ERFA.dk er igangsat 2013 for at 
bidrage til effektiv anvendelse af membraner i bygninger 
og bedre bygbarhed. Hjemmesiden indeholder gode 
membranløsnin ger beskrevet i byggetekniske anvisninger, 
vejledninger, publikationer, web-sider, videoer samt 
illustrative 3D-modeller af udførelsesforløb og relevante 
bygningsdetaljer.
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Kravet gælder kun for nybyg og kun for bygninger opvarmet til over 15° C. 

BR10 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal 5% af byggesagerne skal testes

Klasse 2015 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal 100% af byggesagerne skal testes

Klasse 2020 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal 100% af byggesagerne skal testes 

KRAV IFØLGE BYGNINGSREGLEMENTET

BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV TIL LUFTTÆTHED 
I BR10 er kravene til lufttæthed meget klare. Hvis du bygger et standard hus må 
luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,5l/s pr. m2 opvarmet 
etageareal. BR10 kravet skal testes i minimum 5% af alle nye bygninger og for 
at kommunen kan udstede ibrugtagningstilladelse, skal BlowerDoor-testen være 
bestået. Mange kommuner har valgt at stille krav om test af alle nye bygninger. Når 
der bygges efter skærpede klasser, 2015 og 2020, skal alle bygninger BlowerDoor-
testes. 

I 2015 træder BR15 i kraft og dermed skal standard huse overholde kravet på 1,0l/s 
pr. m2 opvarmet etageareal. Det er ikke lige til at overholde dette krav. Faktisk har op 
mod 45% af alle klasse 2015 (BR15) bygninger dumpet BlowerDoor-testen i 2013-
14. For at overholde de skærpede krav, er der brug for fornuftig projektering, erfaren 
rådgivning, omhu og gode materialer.

BR15 indeholder måske ændringer i forhold til BR10. Følg med på klimacity.dk, her 
oplyser vi om de eventuelle ændringer til lufttæthedskrav og krav om BlowerDoor-test.

Tætheden kontrolleres med 
en BlowerDoor test, udført 
af en uvildig konsulent. 
Der udføres både en over- 
og en undertryksmåling. 
Resultatet er et gennemsnit 
af de to målinger.



ENERGIRENOVERING OG DAMPSPÆRRE
Ved energirenovering og efterisolering glemmer
rigtig mange desværre at etablere en tæt og
funktionsdygtig dampspærre, men vigtigheden
heraf er den samme som ved nybyggeri. Desværre stiger antallet af skader kraftigt i 
disse år. I RAW systemet findes der dampspærrer specielt udviklet til at sikre en tæt 
og sund løsning ved energirenovering og efterisolering.

Med den store bredde i RAW dampspærre sortimentet er det en god ide at vælge 
dampspærre ud fra opgaven og bygbarheden. F.eks Tarenu som muliggør at etab-
lere en tæt dampspærre ved tagrenovering udefra, således at indvendigt arbejde 
ikke er nødvendigt.

En dampspærres funktion er primært at holde den varme og fugtige luft inde i 
bygningen og dermed væk fra konstruktionen så den holdes tør og sund. Samt at 
sikre at den dyre varme luft ikke forsvinder ud gennem revner og sprækker i kon-
struktionen. Omkring 1/3 del af den varme som forsvinder ud af en ældre bygning 
er grundet utætheder.

HENT INFO 
VIA DIN 

SMARTPHONE 

HURTIG INFORMATION
- altid lige ved hånden!

Du står på byggepladsen og skal til at montere lysningsfolie, men ved ikke hvor-
dan det skal gøres! Nu er informationen et klik væk. På alle produkterne i RAW 
dampspærresystem er der placeret en QR kode, enten på emballagen eller direkte 
på produktet. Du scanner koden med din telefon og med det samme har du alle 
informationer om produktet, montageanvisning, datablad osv.

Prøv QR koden her:
RAW All-Round tape
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RAW PRO STANDARD RAW PRO ULTRA

EGENSKABER

Brandhæmmende (klasse E)

Miljørigtig (materiale og materiale forbrug)

Samling under fast underlag

Tæthed kontra anvendt tid

Håndtering og montage

Sikkerhed for sund konstruktion

Udtørrer konstruktionen

Arbejde i vådt vejr

Forbindelse med tape på forside

Forbindelse med tape på bagside

Kan indgå i svanemærkede byggerier

ENERGIKLASSER

Klasse 2010 (BR10)

Klasse 2015 (BR15)

Klasse 2020 (BR20)

TAGKONSTRUKTIONER

Ventileret kons. gitterspær

Ventileret kons. hanebånd/bjælkespær

Uventileret kons. hanebånd/bjælkespær

Uvent. kons. dif. åbent undertag hanebånd/bjælkespær

Ventileret fladt (1:40)

Uventileret fladt (1:40)

Varme tage på beton eller træ

FACADEKONSTRUKTIONER

Ventileret

Uventileret med dif. tæt beklædning

Uventileret med dif. åben beklædning

SOM FUGTSPÆRRE MOD TERRÆNDÆK

Forklaring til produktnøgle

=  GOD løsning

=  OPTIMAL løsning

=  UEGNET løsning

=  ACCEPTABEL løsning

=  TILRÅDELIG løsning

* *

* =  Begrænset klæbeoptimering på 4 m bredde – se datablad

PRODUKTNØGLE



*

RAW PRO HIGHTACK RAW PLUS FIXED RAW PLUS INTEFU RAW PLUS TARENU
(renovering)
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PRO Standard dampspærre 0,20 mm
PRO Standard er en nyudviklet 3-lags dampspærre, i traditionel 0,20 
mm tykkelse. De to yderlag er lavet af jomfrueligt materiale, som 
sikrer at forbindelsen med tape og folieklæber altid har den samme 
gode styrke. 3-lags opbygningen gør folien stærk og holdbar. Med 
75m2 på rullen er vægten nede under 14 kg, hvilket sikrer hånd-
værkeren en god ergonomi. Samles altid mod fast underlag.

Varenr.: Mål:
9698892 2,15 x 35 m
9698893 4 x 18,75 m

PRO Ultra dampspærre 0,12 mm
PRO Ultra dampspærre er en tykkelses reduceret folie med styrker 
på højde med almindelige 0,20 mm folier. Ultra er udelukkende 
lavet af jomfruelig polyethylen granulat, hvilket betyder at folien 
er fuldstændig ensartet fra produktion til produktion, og derfor er 
man sikret det samme gode resultat hver gang folien anvendes. 
Med den tyndere folie, opnås lufttætheden lettere. Rullen vejer 
optil 40 % mindre end en almindelig dampspærrerulle, hvilket rent 
håndteringsmæssigt også giver håndværkeren en fordel, samtidig 
tilgodeses miljøet pga. lavere råvareforbrug. Samles altid mod fast 
underlag.

Varenr.: Mål:
9698890 2,15 x 35 m
9698891 4 x 18,75 m

PRO HighTack dampspærre 0,20 mm
PRO HighTack er en klæbeoptimeret dampspærrefolie. I modsætning 
til almindelige dampspærrer, der kun har optimale overflader på
dele af folien, så har HighTack optimale overflader på hele over-
fladen, både på for- og bagside. Dvs. tapen klæber optimalt lige 
meget hvor på folien der klæbes. HighTack er udelukkende lavet 
af jomfruelig polyethylen granulat, hvilket betyder at folien er 
fuldstændig ensartet fra produktion til produktion, og derfor er man 
sikret det samme gode resultat hver kan folien anvendes. Samles 
altid mod fast underlag.

Varenr.: Mål:
9699068 2,15 x 35 m

PRODUKT-
NYHED
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PLUS Fixed
PLUS Fixed er en lamineret 3-lags dampspærre. I midten af damp-
spærren ligger der et armeringsnet, som gør dampspærren enorm 
stærk. Styrken bevirker at Fixed kan monteres på tværs af spær-
rerne og uden fast modhold. Monteringen bliver hurtigere, mere 
sikker og der kan skabes bedre lufttæthed og den opnås lettere. 

Varenr.: Mål:
9698905 1,5 x 50 m

PLUS Intefu
PLUS Intefu er fremtidens dampspærre. Dampspærren bidrager til 
udtørring af konstruktionen, hvilket er nødvendigt f.eks. ved store 
isoleringstykkelser. PLUS Intefu er en lamineret 3-lags dampspærre. 
I midten af dampspærren ligger der et armeringsnet, som gør 
dampspærren enorm stærk. Styrken bevirker at Intefu kan monteres 
på tværs af spærrerne og uden fast modhold. Monteringen bliver 
hurtigere, mere sikker og der kan skabes bedre lufttæthed og den 
opnås lettere. Styrken giver også håndværkeren en større sikkerhed 
for et godt resultat, da dampspærren er mere robust end en PE-folie.

Varenr.: Mål:
9698889 1,5 x 50 m

PLUS Tarenu
PLUS Tarenu er en dampspærre, der er specialudviklet til renovering 
udefra. Dampspærren monteres efter „Roskilde-metoden“ (se vej-
ledning), hvilket muliggør montage udefra, mens de indre overflader 
i boligen ikke bliver berørt. Den grønne overflade hindrer solreflek-
tion, så håndværkerne ikke bliver blændet under arbejdet.

Varenr.: Mål:
9698897 1,5 x 50 m

NYT
NAVN OG 
LAYOUT

NYT
NAVN OG 
LAYOUT
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Overlægssamlinger mellem RAW PRO STANDARD

Overlægssamlinger mellem RAW PRO ULTRA

Overlægssamlinger mellem RAW PRO HICHTACK

Overlægssamlinger mellem RAW PLUS FIXED

Overlægssamlinger mellem RAW PLUS INTEFU

Overlægssamlinger mellem RAW PLUS TARENU

For alle ovenstående gælder:

Montage på træskellet

Montage på stålskellet

Lufttæt samling mellem dampspærrebanerog bygningsdele som:

Pudsede mure

Blankt murværk

Vandskurede mure

Betonvæg, betondæk og porebeton

Høvlet træ

Savet træ

Træbaserede plader (OSB, krydsfinér, spånplader)

Stålspær

Gammelt spærtræ ved renovering

Porøst murværk ved renovering

Rørgennemføringer og PL-dåser

Kabelgennemføringer

Døre og vinduer/ovenlysvinduer

Hjørnesamlinger i vindue/dørlysninger

Hjørnesamlinger mellem væg/loft og væg/gulv

Bagmur (ved placering mellem bagmur og rem. 
Tætnes med folieklæber)

ANVENDELSESMATRIX
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OPTIMAL 
løsning

ALTERNATIV 
løsning

Forklaring til anvendelsesmatrix
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Overlægssamlinger mellem RAW PRO STANDARD

Overlægssamlinger mellem RAW PRO ULTRA

Overlægssamlinger mellem RAW PRO HICHTACK

Overlægssamlinger mellem RAW PLUS FIXED

Overlægssamlinger mellem RAW PLUS INTEFU

Overlægssamlinger mellem RAW PLUS TARENU

For alle ovenstående gælder:

Montage på træskellet

Montage på stålskellet

Lufttæt samling mellem dampspærrebanerog bygningsdele som:

Pudsede mure

Blankt murværk

Vandskurede mure

Betonvæg, betondæk og porebeton

Høvlet træ

Savet træ

Træbaserede plader (OSB, krydsfinér, spånplader)

Stålspær

Gammelt spærtræ ved renovering

Porøst murværk ved renovering

Rørgennemføringer og PL-dåser

Kabelgennemføringer

Døre og vinduer/ovenlysvinduer

Hjørnesamlinger i vindue/dørlysninger

Hjørnesamlinger mellem væg/loft og væg/gulv

Bagmur (ved placering mellem bagmur og rem. 
Tætnes med folieklæber)
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NB Udfør altid referenceprøveALTERNATIV 
løsning

OPTIMAL ALTERNATIV
løsning med primer
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Dampspærretape FAST
FAST tape er en højkvalitetspapir-
tape til lige samlinger mellem lange 
baner dampspærre. Tapen kan rives 
over med hånden, og er derfor nem 
at bruge, når arbejdet foregår over 
hovedhøjde. Tapen er ufleksibel,
og egner sig derfor kun til lige
samlinger mellem dampspærre
og dampspærre. 

Varenr.: Mål:
9698153 60 mm x 25 m

Dampspærretape 
ALL-ROUND 
Meget fleksibel ALL-ROUND tape  
med vandfast klæber. Samlinger 
mellem dampspærre og tilstødende 
bygingsdele, som træ, træbaserede 
plader og stål. Kan også anvendes 
på syntetiske undertage og vind-
spærrer.

Varenr.: Mål:
9698152  60 mm x 25 m

Dampspærretape FLEX
FLEX tape er en fleksibel PE-tape 
til detaljer i tæthedsplanet. Til 
samlinger mellem dampspærre og 
tilstødende bygningsdele. Til tætning 
af gennembrydninger i dampspær-
ren. Klæber på PE/PP, høvlet træ, 
træbaserede plader og stål. Primes 
ru træ og mineralsk underlag kan 
tapen også klæbe her. 

Varenr.: Mål:
9698151  60 mm x 25 m

Montagevejledninger kan hentes
på enten QR koderne eller på
klimacity.dk

NYT
LAYOUT MED

QR KODE

På klimacity.dk
er der også

nyttig viden om
lufttætning



Dobbeltklæbende tape
Dobbeltklæbende tape f.eks. til montage 
af dampspærre på stållægter eller 
trækonstruktion. Kan også bruges til sam-
linger mellem dampspærre-/undertags-
baner. Klæber på stål, træ, PE, PP og alu.

Varenr.: Mål:
9698901 25 mm x 20 m
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PRODUKT-
NYHED

RAW ALL-YEAR klæber hedder sådan fordi den i modsætning til almindelig 
folieklæber kan bruges hele året rundt, - og ikke først når termometeret viser 
over 5 plus grader.

Murværkstape
Murværkstape er en slags folieklæber 
på rulle. Tapen bruges til at skabe lufttæt 
forbindelse fra dampspærre, lavet af 
PE, PP samt alu, til mineralske eller ru 
overflader som murværk, beton, puds og 
ru træ. Skaber tæt og stærk forbindelse 
omgående.

Varenr.: Mål:
9699066 10 mm x 15 m

All-Year klæber
Til samlinger mellem dampspærre (PE, 
PP og alu) og tilstødende bygningsdele. 
Indeholder ethanol og kan anvendes ned 
til minus ti grader. Det ene materiale 
skal være sugende, derfor kan folie ikke 
klæbes til folie. Hæfter på træ, beton og 
murværk. Kan bruges sammen med RAW 
primer.

Varenr.: Indhold:
9698154 300 ml
9698156 580 ml

PRODUKT-
NYHED
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I STARK er vi altid klar på at finde den rigtige løsning. Har du et stort projekt, 
hvor der skal bruges special størrelser, så tá dialogen med din STARK sælger. 
Sammen finder vi den rigtige løsning.

Lysningsfolie
Til nem forbindelse mellem damp-
spærre og vinduer/døre. 
Tidsbesparende og derfor en meget 
kosteffektiv løsning. 3 klæbebaner.

Varenr.: Mål:
9698903 20 cm x 30 m
9698904 35 cm x 30 m

Primer
Til forbehandling af træ, gammelt 
spærtræ, træfiberplader, murværk, 
puds og beton for at forberede eller 
forbedre underlaget til efterfølgende 
klæbning med dampspærretape 
eller folieklæber. Kræver ingen 
tørretid, arbejdet kan fortsætte med 
det samme.

Varenr.: Indhold:
9698900 1 l

Download den nye version 
af STARK Håndværker-App nu!

FÅ HURTIG ADGANG TIL 
PRODUKTDATA OG 

SIKKERHEDSDATABLADE M.M.  

– DU KAN SØGE PÅ EAN-/TUN-NR. 

ELLER SCANNE STREGKODEN 
MED DANMARKS 

HÅNDVÆRKER-APP

SÅDAN FÅR DU 
APP'EN PÅ MOBILEN
Scan koden her eller send 
en sms med teksten 
STARK til 1220
Det sker til almindelig datatrafik og sms takst.

PRODUKTDATA 
- LIGE VED HÅNDEN

NY FORBEDRET HÅNDVÆRKER-APP  

TIL RIGTIGE HÅNDVÆRKERE MED VÆRKTØJET I ORDEN 

STARK Express · Produkt Data · Find STARK · Kørebog med tidsregistrering  

· Formelsamling med beregner · Noter & Skitser · Se tilbudsavisen

WB-53213_STARK_Håndværker_App_annonce_120x99.indd   1 03/02/15   11:52

Lysningsfolie på 
specialmål kan lade 

sig gøre til større 
projekter

NYT 
PRODUKT

OG LAYOUT
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Download den nye version 
af STARK Håndværker-App nu!

FÅ HURTIG ADGANG TIL 
PRODUKTDATA OG 

SIKKERHEDSDATABLADE M.M.  

– DU KAN SØGE PÅ EAN-/TUN-NR. 

ELLER SCANNE STREGKODEN 
MED DANMARKS 

HÅNDVÆRKER-APP

SÅDAN FÅR DU 
APP'EN PÅ MOBILEN
Scan koden her eller send 
en sms med teksten 
STARK til 1220
Det sker til almindelig datatrafik og sms takst.

PRODUKTDATA 
- LIGE VED HÅNDEN

NY FORBEDRET HÅNDVÆRKER-APP  

TIL RIGTIGE HÅNDVÆRKERE MED VÆRKTØJET I ORDEN 

STARK Express · Produkt Data · Find STARK · Kørebog med tidsregistrering  

· Formelsamling med beregner · Noter & Skitser · Se tilbudsavisen

WB-53213_STARK_Håndværker_App_annonce_120x99.indd   1 03/02/15   11:52

Dampspærre- 
hjørner
De udvendige hjørner anvendes primært
i lysninger. Både indvendige og udvendige 
hjørner kan anvendes på hjørnesamlinger 
mellem mur og loft/gulv.

Varenr.: Type:
9699803 Udvendig lille
9699804 Indvendig stor

Varenr.: Type:
9699801 Indvendig lille

9699802 Udvendig stor
PAKKET
I 4 STK.
KARTON

Sikre hjørneløsninger med RAW dampspærrehjørner 
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RAW manchetter
findes både til 
kabler og til rør. 
Kabelmanchetterne
er med klæbende
overflade. 
Rørmanchetterne
skal klæbes til damp-
spærren med enten 
ALL-ROUND eller
FLEX tape. 

DAMPSPÆRRE manchetter
- til kabel- og rørgennemføringer 

Varenr.: Str.: Ø-mål:
9698906 Mono 6-12 mm
9699800 Duo 6-12 mm
9698907 20 15-30 mm
9698908 50 50-90 mm
9698909 100 100-125 mm
9698910 150 125-170 mm

Manchetter 
i specialmål. 

Størrelser op til 
1,6 x 2,4 m

Pakket i
5/10 stk.
karton

Pakket
i 4 stk.
karton
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BLIV KLOGERE MED KLIMA CITY
Hvilken dampspærre skal jeg bruge, når jeg laver en kompakt tagkonstruktion?

Der er mange spørgsmål når lufttætheden skal projekteres og emnet er stadig så nyt,
så håndværkeren ikke kan alle løsninger og konstruktioner på ryggraden. Desuden 
bliver kravene skærpet igen i 2015, og derfor skal arbejdet gøres endnu mere om-
hyggeligt, og måske skal der bedre produkter til. På www.klimacity.dk kan du finde 
svar på en masse spørgsmål om lufttætning, både når det gælder nybyg og renovering. 

Hos STARK har vi masser af viden om energirigtigt byggeri. Den viden vil vi 
gerne dele med dig, uanset om din opgave omhandler nybyg eller renovering. 
Kom ned i din lokale STARK og spørg en af vores specialister til råds.



Høj kvalitet og kyndig vejledning

„Der er rigtig meget fokus på dampspærrer og

tæthedskrav i henhold til skærpet krav i bygnings-

reglementet. I de fleste byggesager stilles der krav

om dokumentation af tæthedsplanet i form af

blowerdoor test, som skal foretages lige inden

aflevering og som er en forudsætning for udsted-

else af ibrugtagningstilladelse. Hvis ikke arbejdet

består den test bliver det besværligt, dyrt og tids-

krævende at etablerer efterfølgende. Med de nye krav til tæthed i byg-

ninger, er det derfor meget vigtigt for os i Elindco at arbejde med en 

dampspærrer, der er til at stole på og som er certificeret. 

Når vi køber vores RAW dampspærrer i STARK er vi også sikre på, at 

kunne få en god service og vejledning, når der er behov for det. Det er 

vigtigt, at produktet er godt, men også, at der følger kyndig vejledning 

med, så vi kan minimere fejl og ramme rigtigt hver gang. Når vi laver 

dampspærrer skal det bare være i orden, og det er vi sikre på at det 

bliver med RAW dampspærrer.“

Per Bager er entreprisedirektør i Elindco, en virksomhed der hovedsageligt koncen-

trerer sig om store byggeopgaver for professionelle bygherrer. Virksomheden bygger 

på solid erfaring og stærke faglige kompetencer, der er opsamlet gennem snart fem 

årtier.
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MESTERMØDER I STARK
STARK hjælper dig til at være opdateret på
de nyeste regler og retningslinjer om damp-
spærrer. 

Med STARK mestermøder inviterer vi alle
interesserede til infomøder, hvor der bliver
fortalt om brugen af dampspærrer, hvilke nye
krav der er på vej, hvilke konsekvenser det får
for den udførende, og hvordan du skal bruge
det i hverdagen.

Spørg i din
lokale STARK om

mulighed for
et mestermøde
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Viden om nye produkter „Jeg fik RAW dampspærrer tilbudt, da jeg bad om et tilbud fra 
STARK. Jeg kendte det ikke, men prøvede det, fordi jeg fik det 
anbefalet. I dag er jeg rigtig glad for det, og det er den dampspær-
rer jeg altid anvender. Jeg har virkelig fået et godt kendskab til 
produktet og er særledes positiv. 

Jeg synes, at det er et rigtig godt produkt, og så er der et meget 
bredt sortiment. Det betyder, at jeg kan bruge RAW hele vejen 
igennem også til de komplicerede løsninger. RAW dampspærrer 
løsninger anvendes også, når der monteres ovenlys, nye døre, 
efterisolering eller noget helt fjerde.“
Kent Pless har DK HUSBYG ApS, der er et Tømrer- & Snedkerfirma med stor 
ekspertise indenfor: parcelhusbyggeri, ombygning, tilbygning samt alt i
tømrer-, snedker-, jord- og betonarbejde.
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Professionelle services
Vores viden står til rådighed for dig over hele landet. 

Hos STARK har vi fokus på god sevice, der skal hjælpe 
dig i hverdagen, blandt andet:

E-faktura
Optimer dine administrative rutiner med 
E-faktura. Du undgår at taste dine fak-
turaer, da de indlæses elektronisk i dit 
økonomisystem. Således kan du regi-
strere og viderefakturere dine kunder 
hurtigere og forbedre din egen likviditet. 
Det giver dig større overblik, og du spa-
rer både tid og penge.

ByggePartner
Med ByggePartner får du hurtigt over-
blik over din aktuelle saldo, tilbud, 
følgesedler og varekatalog 24 timer i 
døgnet. Desuden får du adgang til en 
række produkt- og sikkerhedsdata-
blade samt montagevejledninger. Med 
ByggePartner sparer du tid på det admi-
nistrative arbejde.

Landsdækkende levering
Når du har en konto i STARK, handler du 
på de samme betingelser i alle STARKs 
forretninger. Prisen er derfor altid den 
samme, uanset hvor i landet du handler. 
Vi tilbyder løbende sparring på dine sam-
lede køb, så du bliver mere effektiv. 

Find din nærmeste STARK 
på STARK.dk P
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