
FOKUS PÅ VINDSPÆRRE

HOLDER HVAD DU LOVER



VINDSPÆRRE
Når en vindspærre skal monteres, er det vigtigt at vælge et produkt, der er let og 
formbart at arbejde med. Dette sikrer at konstruktionen hurtigere bliver sikret mod 
vind og vejr, og ikke mindst sparer arbejdstid.

RAW vindspærre har en lav z-værdi <0,35, hvilket sikrer at der ikke opstår problemer 
med 1/10 reglen. Ingen fugtophobning i isoleringslaget.

RAW vindspærre er rivefast og kan monteres, på tværs af den bærende konstruktion. 
Vindspærren monteres med hæfteklammer, nemt og enkelt. Samlinger kan tapes 
med RAW All-Round tape, eller RAW dobbeltklæbende tape.

HVORFOR VÆLGE RAW VINDSPÆRRE?

•  Nem og hurtig montage
• Lav m2 pris
•  Stor styrke
•  Kan monteres på tværs 

af den bærende konstruktion
•  Monteres på hæfteklammer



Jonas bruger kun RAW vindspærre. Traditionel vindpap er 
alt for besværlig at arbejde med.

Jonas fortæller: RAW vindspærre er et rigtig godt produkt 
at arbejde med. Det er hurtigt og nemt at montere på 
tværs af konstruktionen. Når vi monterer vindspærren, 
monterer vi den med en hæftepistol. Det gør arbejdet 
meget hurtigere, end med de normale papsøm.

Hvis ikke vi når at blive færdige med klemmelister, kan man med god samvittighed 
lade det stå til dagen efter: „Når den først er hæftet, bliver den hængende“.

RAW vindspærre er hurtigere og nemmere at montere, end den traditionelle vindpap 
vi har brugt. Vi bruger manchetter ved gennemføring af kabler og All-Round tape, 
til at tape samlinger med.

Tilbehør 
All-Round
Varenr.: Mål: 
9698152 60 mm x 25 m

Dobbeltklæbende tape
Varenr.: Mål: 
9698901 25 mm x 20 m

All-Year klæber
Varenr.: Indhold: 
9698154 300 ml

Varenr.: Indhold: 
9698156 580 ml

Kabelmanchetter
Mono 
Varenr.: Mål:
9698906 Ø 6-12 mm

Duo
Varenr.: Mål:
9699800 2 x Ø 6-12 mm

Manchet 20 
Varenr.: Mål:
9698907 Ø 15-30 mm

Rørmanchetter
Manchet 50 
Varenr.: Mål:
9698908 Ø 50-90 mm

Manchet 100
Varenr.: Mål: 
9698909 Ø 100-125 mm

Manchet 150 
Varenr.: Mål:
9698910 Ø 125-170 mm

GØR SOM TØMRERMESTER
JONAS FRANDSEN

Tømrermester Jonas Frandsen,Brande
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