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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregu-
lerende, lufttæt og nem at montere, til indven-
dige renoveringer og loftsombygninger. Til brug 
sammen med diffusionsåbne vindspærrer og 
undertage

• Holdbar og slidstærk takket være indbygget trådnetstof
• Forhindrer varmetab som følge af unødig luftstrøm
• Forhindrer fugtmætning af den indvendige varmeisolering 

og forhindrer således, at isoleringseffekten forringes
• DB2 2SK med dobbeltklæbende klæbebånd til permanent 

lufttæt/vindtæt vedhæftning
• Wütop DB 2 kombineret med diffusionsåben, ikke-åndbar 

membran fra Wütop-serien gør isoleringen og rammestruk-
turen åndbar hele året og skaber et sundt indeklima

Vores produkter med EMICODE-mærkningen garanterer lav 
emission/få forureningsstoffer. EMICODE-mærkningens klas-
sificeringssystem skelner mellem byggevarers miljø- og sund-
hedskompatibilitet baseret på anerkendte institutters strenge 
emissionskrav.
Produktet er omfattet af 30 års genetableringsgaranti
 
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket byggeri.

WÜTOP Dampbremse og Dampspærre opfylder europæ-
iske standarder jf. EN 13984: Fleksible membraner til fugt-
isolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og 
karakteristika.

Dampbremse WÜTOP® DB 2

Belægningsvægt pr. m2 116 g
Rullelængde 50 m
Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 80 °C

Brandklasse/betingelser E / i overensstemmelse med DIN 
EN 13501-1

Sd-værdi/betingelser 2,52 m / i overensstemmelse med EN 1931
Bestandighed mod vandind-
trængning W1

Modstand mod revnedan-
nelse (langsgående) 220 N

Modstand mod revnedan-
nelse (tværgående) 200 N

Langsgående trækstyrke-
kraft pr. 50 mm 347 N

Tværgående trækstyrke 
pr. 50 mm 321 N

Farve Hvid
Bæredygtighed Low-emission/low-pollution
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Design Rullebredde Område Antal ruller pr. 
palle Materiale Bredde Art.nr. Stk. pr. 

pk. 

0,5 m 25 m2 30 STK
Polypropylen/
polyethylen/ethy-
lenvinyl acetat

0,5 m 0681 000 02 25

2,1 m 105 m2 30 STK
Polypropylen/
polyethylen/ethy-
lenvinyl acetat

2,1 m 0681 000 01 105

3-ply 1,5 m 75 m2 46 STK Polypropylen - PP 1,5 m 0681 000 004 75
3-ply 3 m 150 m2 46 STK Polypropylen - PP 3 m 0681 000 144 150

Anvendelse

Instruktioner
##keep##

Monteringsanvisninger for isolering mellem spærene
• Fastgør Wütop DB 2 på den varme side af varmeisoleringen med klammepistol (klammedasker eller håndholdt klammepistol), 

og fastgør den med lægter
• Den glatte side vender altid mod installatøren
• Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær
• Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: ca. 20 cm
• Alle overlapninger og fastgørelsespunkter skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
• Til lufttæt fastgørelse på murværk limes membranen med Wütop-folieklæber og fastgøres med en tryklægte, hvis det er 

nødvendigt
• Pas på ikke at beskadige membranen under installationen
• Før den indvendige beklædning fastgøres (gipsplade, træpaneler osv.), skal du kontrollere, at dampbremsen er korrekt 

monteret, og korrigere monteringen, hvis det er nødvendigt• 
Monteringsanvisninger for isolering over spær
• Wütop DB 2 er ideel til brug som en dampbremse til isolering over spær
• Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær
• Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Håndholdt hæfteenhed HT 34 0714 834 
WÜTOP® folieklæbemasse 0893 700 100
WÜTOP® folieklæbemasse 0893 700 110
Klæbemasse, ALL-IN-ONE 0893 700 111
Selvklæbende tætningstape EURASOL® 0992 700 050
Selvklæbende tætningstape EURASOL ® PLUS 0992 710 060
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX 0992 710 160
Selvklæbende tætningstape EURASOL® Thermo HT 0992 720 060
Selvklæbende tætningstape, EURASOL® P 0992 810 060

• 
Monteringsanvisninger til renovering af gamle bygninger
• Skarpe genstande (f.eks. søm), der stikker ud af den indvendige beklædning ind på spærområdet, skal fjernes for at undgå at 

beskadige dampbremsen
• Wütop DB 2 er lagt over spærene fra ydersiden med fleece, som vender mod rummets indre. Montér med den glatte side 

udad
• Alle overlapninger og åbninger skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
• Anbefaling: Fastgør Wütop DB 2 på spærene med tryklægter
• Forbind samlinger på tagskæggene (tagskægsbjælker/murværk) med Wütop-folieklæber. Yderligere anbefales mekanisk fast-

gørelse med tryklægter
• Wütop DB 2-dampbremse må ikke anvendes til at renovere indre rum, hvor luftfugtigheden konstant er over 60 %
• I henhold til DIN 4108, del 3, skal strukturer, der ikke er i overensstemmelse med standardkonstruktionsmetoder, verificeres 

med en beregning (beregning af dugpunkt). Derfor skal anvendelsen af Wütop DB 2 til renoveringsarbejde aftales på forhånd 
med Würth Application Support

Bevis for ydeevne

DIN EN 13984

EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et 
byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.


