
GREEN-LINER
– fleksibel dampspærretape med stor klæbeeffekt

StormTM Produktblad

KVALITET
GREEN-LINER er et LD polyethylenprodukt med liner.
Dampspærretapen har en ekstremt høj klæbeevne og 
er forsynet med tværgående tråde (netforstærkning). 
Det sikrer samtidig lang holdbarhed og styrke.
GREEN-LINER har en høj diffusionstæthed og er 
afprøvet og anerkendt af professionelle håndværkere.

ANVENDELSE
GREEN-LINER er en fleksibel dampspærretape, som 
anvendes til permanent samling af dampspærrefolie.
Dampspærretapen er meget blød og fleksibel. 
Det gør det let at tape rundt om gennemføringer,
bjælker m.v. Tapen kan modstå små bevægelser 
mellem bygningskomponenterne og stadig sikre en 
damptæt forsegling.
Du kan bruge tapen ved både kolde og varme 
temperaturer.
Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere 
hærdning til underlaget.
Tapen klæber tillige mod træ, glas, metal m.m.
Det er brugerens ansvar at sikre sig, at produktet er 
anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges 
på. 
Vi anbefaler, at du bruger Storm Primer på sugende 
og ru overflader, inden tapen anvendes.
Storm Primer forbedrer hæfteevnen mellem 
underlaget og folieklæber og anvendes på beton, sten, 
murværk og sugende flader.
Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og 
tempereret rum ved 15-20°C.

MILJØ
GREEN-LINER dampspærretape er fremstillet af 
miljøvenlige materialer, som ved bortskaffelse kan 
deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden 
risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

Bemærk at Storm dampspærretape er en 
kraftig klæbende tape, som efter opsætning 
ikke kan fjernes fra underlaget.
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Varenr.Dampspærretape DimensionDB nr. Pakning Egenskaber

1597494

1241684

12rl./karton rivbar dampspærretape

fleksibel dampspærretape12rl./karton

7218YELLOW-LINER

GREEN-LINER 7220

50mm x 25m 

50mm x 25m 

Dampspærretapen har en forventet levetid på 30 år.

LANGS- OG TVÆRGÅENDE LØSNINGER
Vi anbefaler YELLOW-LINER til opsætning af 
dampspærrefolie, hvor der er behov for en sikker
løsning til langs- og tværgående samlinger.

Storm GREEN-LINER er optaget i Nordic 
Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan 
anvendes i Svanemærket byggeri.




