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KVALITET 
Storm Armeret dampspærrefolie er opbygget af 3 lag 
og er forsynet med armeringsnet, der gør den ekstrem 
stærk med stor træk- og rivstyrke. Det betyder større sik-
kerhed for, at folien ikke perforeres ved håndtering på 
byggepladsen. Membranen er langt mere formbar end en 
almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nem-
mere og resultatet tættere. Storm Armeret dampspærre 
har 50 års system garanti.

ANVENDELSE 
Storm armeret dampspærrefolie anvendes, hvor der er 
krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Siden med 
påskrift peger altid mod montøren ved udlægning. Ved 
langs og tværgående samlinger af folien anvendes Storm 
MULTI-LINER dampspærretape. Ved tilslutninger om-
kring bjælker mv. anvendes Storm FLEX-LINER damp-
spærretape. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilations-
rør og lign. anbefaler vi Storm kabel - og rørgennemføring 
samt Storm FLEX-LINER, så du opnår en fuldstændig 
lufttætning. Membranen kan monteres på tværs af spær/
forskalling. Armeringsnettet bevirker, at der kan tapes 
uden fast underlag ved en spær c/c-afstand på op til 100 
cm. En samling uden fast underlag må kun belastes med 
12 kg/m2 svarende til ca. 350 mm isolering. Ved indblæs-
ning af isolering anbefales udlægning af minimum 50 mm 
mineraluldsbatts til trykfordeling.

TEKNIK 
Storm armeret dampspærre skal placeres på den varme 
side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de op-
varmede rum. Dog anbefaler Storm at placere membra-
nen et stykke inde i konstruktionen, så der er plads til at 
montere f.eks. elkabler og el-dåser på den varme side af 
membranen, så denne ikke gennembrydes. Membranen 
må dog højst anbringes 1/3 inde i isoleringslaget regnet 
fra den varme side.

TEKNISK DATA

Varenr. 2711

Beskrivelse Storm armeret dampspærre

Brandklasse E

Z-værdi 100

Temperaturbestandighed -40 C til 80 C

Vægt pr. m2 120 gr

DB nr. 1983337

Dimension 1,50 m x 50 m

Pakning 40 rl. / pl.


