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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Ekstremt klæbende, alsidig tætningsbånd til luft- 
og vindtæt forsegling af underlagsmembraner 
til tage, dampspærrer og dampbremser og til 
lufttæt stødsamling af OSB-paneler.

Testet ældningsbestandighed
• Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test
• Beskytter mod fugt og mugvækst i isoleringen

• Fremragende indledende og endelig klæbning
• Hurtig, nem og sikker anvendelse
• Det fleksible supportmateriale tilpasser sig nemt til 

åbninger
• Uden opløsningsmidler

Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/
er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler 
mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge 
sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
EURASOL indgår i Würth Danmarks 30 års systemgaranti 
sammen med Wütop dampspærre/bremse (DB20/DB2), 
folieklæber samt rør- og kabelgennemføringer.

Produktet er optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri. 
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til 
indeklimaet.

EURASOL® selvklæbende tætningstape

Bagmateriale PE-folie med net
Klæbebasis Akryldispersion
Farve Hvid (grundmateriale)
Bredde 60 mm
Længde 25 m
Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 0 til 50 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 100 °C

Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys 3 måneder

Opløsningsmiddelfri Ja
Antal ruller pr. palle med 
pakker af 6 306 STK

Antal ruller pr. palle med 
pakker af 22 440 STK

Bæredygtighed Lav afdampning til indeklimaet

Art.nr. 0992 700 050
Stk. pr. pk.: 4
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Anvendelse

Velegnet til indendørs og udendørs brug (UV-modstandsdygtighed: 3 måneder)
• Permanent vedhæftning af tagbeskyttelsesfolier, dampspærrer og dampbremser
• Klæbning af overlappende dele af folien samt forbindelser og åbninger, f.eks. på træ (≤ 20 % træfugtighed), metal, hård plast
• Lufttæt stødsamling af OSB-plader

EURASOL er ideel til klæbning af PP-baserede Wütop dampbremser, Wütop dampspærrer og Wütop tagbeskyttelsesfolier og er 
blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse Wütop folier for at opnå optimale resultater med Würth luftforseg-
lingssystemet.

Instruktioner
##keep##

Fastgør EURASOL til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Ved at fjerne afdæk-
ningspapiret limes tapen fast i hele den overlappende samlings længde ved at trykke på tapen. Sørg altid for tilstrækkeligt 
kontakttryk. Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv. Udsæt ikke vedhæftende tape for længerevarende 
spændinger.

Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Dampbremse WÜTOP® DB 2 0681 000 004

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0992 700 050

Dampbremse WÜTOP® DB 2 0681 000 004
Dampbremse WÜTOP® DB 2 0681 000 004
Undertag WÜTOP® Trio 0681 001 001
WÜTOP® DU 300 facademembran 0681 001 007

Bemærk

Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan opsamles stillestående vand i 
tapede områder.

Bevis for ydeevne

• Certificeret for termisk ældning og fugtbestandighed ved universitetet i Kassel
• Dokumentation for lufttæt forsegling fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik i Stuttgart med udgangspunkt i DIN 18055/DIN 

EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114
• GEG

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.

EMICODE-certificeret. Meget lav afdamp-
ning til indeklimaet.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


