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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Testet systemklæbemiddel til permanent for-
segling af dampbremser/-spærrer indendørs 
uden klemmestykke i overensstemmelse med 
DIN 4108-7/SIA 180

Godkendt tæthed ved en trykforskel på 600 Pa
Luft- og vindtæthedstests udført af Institut for bygningsfysik 
i Stuttgart sammen med WÜRTH dampbremser/-spærrer er 
tilgængelige.

Lugtfri
Ingen ildelugtende dampe. Lugtfri og fysiologisk harmløs i 
hærdet tilstand.

Stærkt vedhæftende og fleksibel
Klæber dampbremse/-spærre permanent på tørre 
byggerelaterede overflader og er permanent elastisk for at 
absorbere bevægelse.

Hæfter på mange forskellige materialer
Til limning af en lang række dampbremser/-spærrer på alle 
gængse forbindelser i konstruktioner

Kan anvendes i store temperaturområder
Kan også påføres ved udvendige og overfladetemperaturer 
ned til -5 °C. Klæbetemperatur fra +10 °C.

• Modstandsdygtig over for UV-stråling, vejrpåvirkning og 
ældning

• Silikonefri
• Stabil
• Modstandsdygtig over for frysning ned til -30 °C
• Indeholder ikke formaldehyd, klor eller tungmetaller
• Høj grad af fugteegenskaber, selv på ujævne overflader
• Kan også bruges til kraftpapir og fleece
Garanti:
Indgår i systemgaranti med Würth dampspærre/bremse i op 
til 30 år.
Produktet er optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri.

WÜTOP® folieklæbemasse

Kemisk basis Akrylbaserede copolymerer
Farve Lysegul
Tæthed/betingelser 1,16 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542
Min. hærdningstid 2 døgn
Min./maks. overfladebear-
bejdningstemperatur -5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktion/
betingelser

12 Måned/Måneder / tørt lagerom-
råde, 15 °C til 25 °C

Modstand mod Aldring, Bitumen, Vejr

Billedeksempel
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Min./maks. temperaturmodstand Indhold Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

-30 til +60 °C 310 ml 0893 700 100 1 / 15
-30 til 60 °C 600 ml 0893 700 110 20

Silikonefri Ja
Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys Ja

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0893 700 100 Dampbremse WÜTOP® DB 2 0681 000 004
0893 700 110 Dampbremse WÜTOP® DB 2 0681 000 004

Anvendelse

Til limning af alle Würth-dampbremser/-spærrer samt forseglingsfolie på konstruktionsoverflader. Overhold de relevante brugsan-
visninger for Wütop-dampbremser!

Instruktioner
##keep##

Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. 

Påfør klæbemassen i 4-8 mm striber på folien eller forbinderen. Når du har påført striberne med klæbemasse, skal folien 
anbringes spændingsfrit og trykkes let på plads. Tryk ikke striben flad, striben skal bevare en tykkelse på ≥1 mm. 
Vedhæftningsprocessen starter, efter at klæbemassen er hærdet i et stykke tid (16 til 20 timer), afhængigt af fugtindholdet i 
byggematerialerne. Vedhæftningen på ikke-absorberende overflader sker vha. kontaktlimningsmetoden.

Bemærk

• Ikke-belastede sammenføjninger kan samles igen pga. klæbefoliens selvklæbende funktion.
• Når der arbejdes ved temperaturer under +15 °C, anbefales det at arbejde med professionel limpistol, art.nr.: 0891 300 310.
• Den hærdede WÜTOP®-klæbefolie er i store træk meget vandafvisende, men du bør undgå at arbejde med den på steder, 

hvor luftfugtigheden altid er høj, f.eks. swimmingpools eller andre våde områder.

Godkendelser

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 medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste 
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.


