
  

DAFA AirStop System 

TM 

– kun tiivis 

  

tarkoittaa tiivistä 

DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu 

 

  

– kestävään rakentamiseen 

Yhteistyössä           vakuutusratkaisut 
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DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo 

suurempaa turvaa  

  

DAFA tarjoaa kokonaisvaltaisen 10 vuoden toimivuus- ja tuotetakuun kaikille DAFA AirStop 

System ilmatiiveysjärjestelmään kuuluville tuotteille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFAn 10 vuoden toimivuus- ja tuotetakuu koskee myös DAFA AirVent 

System rakennuksen ulkovaipan tiivistysjärjestelmää. Tutustu erilliseen 

DAFA AirVent System järjestelmäesitteeseen. 

   Yhteistyössä         vakuutusratkaisut 

Takuu takaa, että tuotteet täyttävät 

voimassa olevat standardit ja normit, 

joiden mukaan ne on hyväksytty. 

Vaatimuksena on, että esitteen 

kohdan ”Kuinka saada DAFAn tuote- 

ja toimivuustakuu” vaatimukset 

täyttyvät. 

DAFAn takuu kattaa kaikki 

kustannukset mukaan lukien 

materiaalien poisto-, toimitus- ja 

asennuskustannukset, jotka kuuluvat 

rakenteeseen.   
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DAFA AirStop System
TM

 – 100 % 

johdonmukainen ilmatiiveysjärjestelmä 

DAFA AirStop System on tehokkain ja luotettavin tiivistysjärjestelmä 

höyrynsulkuihin, joka säästää asennusaikaa ja rahaa. Tuotesarja, joka 

tukee kestävää rakentamista ja vähentää energiankulutusta, tehden 

rakennuksista ympäristöystävällisempiä.  

DAFA AirStop järjestelmäkomponentit on suunniteltu käytettäväksi yhdessä höyryn-

sulkumuovien kanssa, riippumatta siitä mikä höyrynsulkumuovi on valittu. Huolelli-

sesti mietityt ja käytännölliset tuoteratkaisut tuottavat korkeatasoisia rakennustuloksia 

– edellyttäen, että tuotteita on käytetty DAFAn ohjeistuksien mukaisesti.  
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– Täydellinen tuotesarja  

 

DAFA höyrynsulkumuovit  

– Suunniteltu erilaisia rakennustyyppejä ja vaatimuksia varten. Eri värit tekevät 

höyrynsulkumuoveista helposti tunnistettavia. Näin voit aina olla varma, että käytössäsi 

on oikea muovityyppi.

 

DAFA ProFoilTM Äärimmäisen tiivis 

höyrynsulkumuovi ammattirakentami-

seen kun vaaditaan asennusaikaista 

kestävyyttä. 

 

DAFA AluFoilTM Äärimmäisen  

tiivis, vahvistettu höyrynsulkumuovi 

agressiivisiin ja suojausta vaativiin 

kohteisiin (ei ole putoamiseste!). 

 

 

DAFA DiFoilTM Hengittävä 

höyrynsulkumuovi, hengittävyyttä 

vaativiin rakenteisiin ja vain ajoittain 

lämmitettäviin rakennuksiin.  

 

DAFA EcoFoil Plus
TM

 

Yleiskäyttöinen, tiivis höyrynsulkumuovi. 

Valmistettu 100% tuotannossamme 

jäävästä jätemuovista. 

 

DAFA EcoFoilTM Yleiskäyttöinen, tiivis 

höyrynsulkumuovi. Valmistettu 100% 

kierrätysmateriaalista. Edullinen ja 

ympäristöystävällinen vaihtoehto. 

 

 

DAFA UniFoilTM Tiivis, edullinen PE 

höyrynsulkumuovi yleisrakentamiseen ja 

kohteisiin, joissa on vain tavanomaiset 

ilmatiiveysvaatimukset.  

Yhteistyössä          vakuutusratkaisut 
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  DAFA höyrynsulkuteippi 

 

 

 

 

  DAFA putkiläpivientitiiviste  

 

 

 

 

  DAFA sähköläpivientitiiviste  

 

 

  DAFA ulkokulmakappale 

 

 

 

 

 

 

  DAFA sisäkulmakappale 

 

 

 

 

 

DAFA palkkikenkätiiviste 

 

 

 

 

 

 

  DAFA Duo Foil älykalvo 

 

 

 

 

 

 

  DAFA rappausteippi 
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Joustava (vihreä) ja joustamaton (sininen), 

korkeatasoinen höyrynsulkuteippi. 

Tarttuu voimakkaasti kaikkiin PP/PE 

höyrynsulkumuoveihin, metalliin, 

puuhun, vaneriin, lastulevyyn, jne. 

 

Pyöreiden ja neliskulmaisten putkien 

läpivientiin höyrynsuluissa. Esipainetut 

repäisylinjat eri kokoisille putkille.  

 

Sähköjohtojen ja sähkörasioiden 

läpivientiin höyrynsuluissa. Esipainetut 

repäisylinjat johdoille ja rasioille.  

 

Höyrynsulkujen sisäkulmien 

tiivistämiseen sisätiloissa katossa, lattia- 

/seinäliittymässä ja muissa sisäkulmissa. 

 

Älykäs höyrynsulkukalvo esiasennetulla 

liimateipillä ikkuna- ja oviasennuksiin. 

Ilmankosteuden mukaan muuttuva 

diffuusioarvo. Elastinen – kestää liikettä. 

 

Höyrynsulkujen ulkokulmien 

tiivistämiseen sisätiloissa katossa, lattia- 

/seinäliittymässä ja muissa ulkokulmissa. 

 

8 

Höyrynsulun läpi kulkevien katto- ja 

muiden palkkien varmaan ja nopeaan 

tiivistämiseen. Liimapinta molemmin 

puolin. Voidaan leikata haluttuun mittaan. 

 

Rapattavalla, tasoitettavalla tai 

maalattavalla kangaspinnalla varustettu 

höyrynsulkuteippi. Voimakas liimapinta.  
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DAFA PE pielikalvo 

 

 

 

  DAFA liityntäteippi 

 

 

 

 

  DAFA höyrynsulkuliima  

  Extreem -10°C 

 

 

 

  DAFA reunaliitosteippi 

 

 

 

 

  DAFA liityntäkalvo 

 

 

 

 

  DAFA Multi Sealing
TM

 

 

 

 

 

 

  DAFA UV teippi 

 

 

 

 

 

9 

Esiasennetuin liimateipein varustettu 

höyrynsulkukalvo ovi- ja ikkunapielien 

tiivistämiseen. Saatavana eri leveyksiä. 

 

10 

Höyrynsulkumuovien kiinnittämiseen 

rakennuspintoihin kuten puu, betoni, 

tiili, jne. Soveltuu myös tiivisteeksi 

rakennuselementtien väliin. 

 

11 

Höyrynsulkumuovien liittämiseen huo-

koisiin pintoihin kuten esim. rappaus, 

harkot, betoni tai käsittelemätön puu. 

Asennus mahdollista -10°C lämpötilassa.  

 

12 

Höyrynsulkumuovien siistiin liittämi-

seen katon ja seinän liittymäkohdissa 

esim. tiileen, tasoitteeseen, puuhun, 

rappaukseen, betoniin, jne. 

 

13 

Rakenneliityntäkohtien tiiviiseen 

liittämiseen höyrynsulkujärjestelmään 

kuten esim. sokkeli/alajuoksu (seinä) ja 

kynnyskohdat.  

 

14 

Mihin tahansa muotoon muotoutuva 

tiivisteteippi vaikean muotoisten 

läpivientien ja repeämien tiivistämiseen 

hörynsulkumuoveissa, aluskatteissa ja 

tuulensuojamateriaaleissa. 

 

15 

Höyrynsulkumuovien, aluskatteiden ja 

tuulensuojamateriaalien liittämiseen ja 

tiivistämiseen hankalissa työskentely-

olosuhteissa. Kestää suoraa 

auringonpaistetta, ajoittaista kovaa 

sadetta, kosteutta ja suuria 

lämpötilanvaihteluita. Joustava. 
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Kuinka saada DAFAn toimivuus- ja 

tuotetakuu 

DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu on helppo saada: 

Täydellinen DAFA AirStop System™ 

Jotta takuu on voimassa, vain DAFA AirStop System tuotteita 

tulee käyttää tiivistyksessä. Tämä käsittää höyrynsulkukalvot 

järjestelmäosineen kuten höyrynsulkuteipit, höyrynsulkuliimat, 

pielikalvot, sulkukalvot sekä putkien että sähköläpivientien 

läpivientikappaleet.  

Oikea suunnittelu 

Vaaditaan, että rakennusprojektin suunnittelu täyttää kaikki 

kansallisten rakennusmääräysten mukaiset säännökset. Tämä 

koskee sekä uudisrakentamista että saneerauskohteita. 

Oikea asennus 

DAFA AirStop System järjestelmän tuotteet tulee asentaa aina 

DAFAn asennusohjeiden ja kansallisten rakennusmääräysten 

mukaisesti. 

Dokumentointi 

On välttämätöntä dokumentoida, että mitä tuotteita on 

hankittu ja käytetty kuhunkin projektiin. Dokumentoinnista 

tulee löytyä lasku, kuitti tai lähetyslista, josta ilmenee DAFA 

AirStop tuotteiden hankinta. Lisäksi tämä esite voidaan liittää 

rakennuksen asiakirjakansioon. 

Ilmatiiveyskoe 

Jotta onnistunut ja oikeaoppinen asennus voidaan todentaa 

dokumentoidusti, on ilmatiiveyskoe luotettavin tapa. Mikäli 

rakennuksessa suoritetaan ilmatiiveyskoe, tulee tulokset 

säilyttää rakennuksen asiakirjakansiossa. 
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Maahantuoja Suomessa: 

Caupo Group Oy 

Automaatiotie 1 

FI-90460 Oulunsalo 

Puh. 0201 580 700 

S-posti: info@caupo.fi 

www.caupo.fi 
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Valmistaja: 

DAFA A/S 

Holmstruppgårdvej 12 

DK-8220 Brabrand 

Tel. +45 87 47 66 66 

E-mail: dafa@dafa.dk 

www.dafa.dk 

JÄLLEENMYYJÄ: 


