
SE HER HVILKEN DAMPSPÆRRE OG DAMPBREMSE VI ANBEFALER TIL DEN GIVENDE KONSTRUKTION 

Tagkonstruktioner
Ventileret 
konstruktion med loft 
til kip 

Ventileret 
konstruktion 
med åbent 

tagrum

Ventileret 
flade tage 

U-ventileret 
konstruktion 
med Wütop® 

diffutionsåbnet 
undertag 

U-ventileret 
konstruktion med 

diffutionsåbnet 
undertag 

U-ventileret 
flade tage

Dampspærre DB20 x x x x x -

Dampbremse DB2 x x - x (x)1 -

Z-værdier:
DB2 dampbremse har en z-værdi på 14,3. For en fugtsikker konstruktion skal den yderste 
membran altid være minimum 10 gange så åben, som den inderste. Dvs. max udvendig 
sætværdig i samspil med DB2 skal være under 1,4 
DB20 dampspærre har en z-værdi på min. 114. For en fugtsikker konstruktion skal den 
yderste membran altid være minimum 10 gange så åben, som den inderste. Dvs. max 
udvendig z-værdig i samspil med DB20 skal være 11,3

1 Ved anvendelse af DB2 dampbremse i en sådan konstruktion skal det sikres at 
undertaget har en Z-værdi på under 1,4 
2Ved anvendelse af DB2 dampbremse i en sådan konstruktion skal det sikres at 
vindspærren har en Z-værdi på under 1,4 
3 Ved anvendelse af DB20 dampspærre i en sådan konstryuktion skal det skikres at 
vindspærren har en z-værdi under 11,3  

ANBEFALINGER TIL VALG AF 
DAMPSPÆRRE OG -BREMSE
PLUS SYSTEMTILBEHØR

SE HER HVILKEN PRODUKTER DER PASSER SAMMEN I SYSTEMGARANTI 

Systemprodukter
Eurasol® P 
(Ufleksible)

Eurasol® 
(Fleksible)

Eurasol® PLUS 
(Splitline)

Rør- og 
kabelmanchetter

Wütop® 
folieklæber

Wütop® WRD 
klæber

Eurasol® 
primer

Dampspærre DB20 x1 x2 x3 x x x4 x5

Dampbremse DB2 x1 x2 x3 x x x4 x5

1 Til anvendelse af lange lige samlinger over 45 cm. Hvor tapen 
ikke skal stresset. 
2 Til anvendelse af hjørnesamlinger og rør, hvor tapen skal være 
fleksible. 
3 Til anvendelse ved kompliceret løsninger hvor det er en fordel at 
tape med 2-delt leiner. Fx bjælkelag, lysninger og lign.

4 Til anvendelse ved klemte samlinger og lave temperaturer. FX 
under en rem og lign.

5 Til anvendelse for at opnå en optimal vedhæftning på porøse, 
sugende og fiberholdige overflader. 

Vægkonstruktioner
Ventileret opbygning 
med skalmur

U-ventileret 
opbygning 

med Wütop® 
vindspærre

U-ventileret 
opbygning 
med anden 
vindspærre

U-ventileret 
opbygning med 
plademateriale 

Dampspærre DB20 x x x (x)3

Dampbremse DB2 x x (x)2 (x)2


