
Dampspærrefolie 50 
- mærket med dokumenteret levetid på min. 50 år.
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Antal / pl.

Dampspærrefolie 50, CE-mærket og produceret iht. DS/EN 13984 - blåtonet.
Z-værdi: 450 (Byg-Erfa erfaringsblad 39 - 071029)
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Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 50 år under forudsætning af fagmæssig korrekt
anvendelse, at folien ikke udsættes for sollys eller anden uhensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller
efter montering i gulv-, væg-/loftskonstruktioner.

Eric Storm A/S tilbyder CE-mærket og Sitac 
godkendt dampspærre.

KVALITET
Dampspærrefolie 50 er udviklet iht. EU standard EN 
13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet
i BR 20. Produktet er Sitac-godkendt iht. SPCR 128 
med P-mærkning.
Dampspærrefolie 50 er et absolut kvalitetsprodukt med 
en dokumenteret kvalitet, der kan spores helt tilbage til 
fabrikken. Folien er tilsat UV-absorber.
Desuden er både produktet, Dampspærrefolie 50, og 
produktionsvirksomheden underlagt løbende
kontrol i forhold til overholdelse af krav og 
produktegenskaber og folien har påtrykt serienummer, 
så den enkelte rulle kan spores.

ANVENDELSE
Du kan anvende dampspærrefolie 50 til byggeri, hvor 
der er krav om godkendt dampspærre til gulv, loft og 
vægge med en ældningsbestandighed på 50 år.
Til samling af folien anbefaler vi, at du bruger den 
tilhørende Storm dampspærretape og Storm folie- 
klæber, så du opnår en fuldstændig lufttætning.
Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og 
lign. anbefaler vi Storm gennemføring, så du opnår 
en fuldstændig lufttætning.

MILJØ
Dampspærrefolie 50 er fremstillet af polyethylen (PE), 
der er det mest almindelige plastmateriale.
Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes 
til andre plastprodukter eller brændes på et for-
brændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljø-
farlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

Storm Dampspærrefolie 50 er optaget i Nordic Eco-
labellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri.
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