
FOKUS PÅ FREMTIDENS
DAMPSPÆRRE

HOLDER HVAD DU LOVER



NYE REGLER OG KRAV
Fra den 1.7.2016 er det BR15, der er det gældende bygningsreglement, hvor kravet 
til lufttæthed skærpes, så der kun må være et tab på 1,0 l/s pr. m2. Det er derfor 
endnu mere vigtigt med fokus på dampspærre og opbygning af konstruktioner,
der tillader at dampspærren bliver tæt. 

Hvordan man optimerer kvaliteten og arbejdsgangen
• Vælg den korrekte dampspærre til projektet
• Tænk dampspærre fra starten
• Brug manchetter og tilbehør for optimal tæthed
•  FIXED og INTEFU må køres på tværs af spær, hvilket gør arbejdsgangen væsentlig 

hurtigere
•  Det er vigtigt at tænke system, når man monterer dampspærre. Dvs. tape, 

manchetter, primer og forskellige folier. Dette sikrer bedst mulig tæthed.

Uddrag af SBI anvisning
•  Man kan ikke forvente at samlinger af 2 baner plastfolie uden fast underlag bliver 

lufftæt (SBI 224)
• Klæbemidler og fuge skal være forenelige med anvendte dampspærre (SBI 224)
•  Ved renoveringsarbejde skal der som hovedregel etableres dampspærre i 

konstruktioner efter samme retningslinjer som for tilsvarende nye konstruktioner 
(SBI 224)

• Korrekt udført dampspærre forbedrer indeklima og komforten i huse (SBI 224)

RAW systemgaranti
Når man som virksomhed skal vælge den rigtige 
dampspærre, er det vigtig at lægge vægt på 
kvaliteten. RAW dampspærresystem er testet og 
lever op til de skarpeste krav i byggeriet, derfor 
ydes der 30 års garanti på RAW systemet. Dette 
er en af de bedst mulige garantier på markedet. 



FIXED og INTEFU er fremtidens dampspærre
Plus Fixed
• 3 lags dampspærre med net, for styrke
• Nem montage på tværs af spær
• Samlinger uden fast underlag
• Væsentlig hurtigere montage end plastfolier
• God i vægge og lofter

Plus Intefu
• Fugtadaptiv dampspærre
• Konstruktionens fugtsikkerhedssystem
• Nem montage på tværs af spær
• Samlinger uden fast modhold
• God i lukkede konstruktioner og sommerhuse

Varenr.: Mål: 
9698905 1,5 x 50 m

Varenr.: Mål:
9698889 1,5 x 50 m

Høj kvalitet til alle opgaver 
„Vi bruger FIXED i alt nybyg for at sikre, at vi 
opnår optimal tæthed i vores byggeri. FIXED 
er hurtigere og nemmere at montere end tradi-
tionelle dampspærrer, hvilket giver besparelse 
i mandetimer.

INTEFU bruger vi i større renoveringsopgaver, 
hvor vi vil sikre os, at der ikke kan opstå fugt-
problemer i de eksisterende konstruktioner. 
I RAW dampspærresystem har vi alle de 
produkter vi skal bruge, alt fra folieklæber til

Intern: 
Jens Ravn
Tlf. 4697 6910
E-mail: js@betapack.dk

Jylland: 
Bjarke Bakkegaard
Tlf. 2965 2236
E-mail: bb@betapack.dk

Sjælland:
Peter Andersen
Tlf. 3073 9313
E-mail: pa@betapack.dk

Hør mere i din lokale STARK - eller tag fat i vores eksterne konsulenter:

HUSK
det rigtige

tilbehør

lysningsfolier. Dette
sikrer, at vi altid kommer 
bedst muligt i mål med 
vores dampspærrer og 
tæthed. 

Når man først har arbejdet med RAW FIXED 
eller INTEFU, vender man aldrig tilbage til en 
almindelig plastfolie.“

Anders Klinkby ved Klinkby Træbyg A/S
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