
MONTAGEVEJLEDNING

Montage generelt
I boliger med normal anvendelse* kan folien anvendes på væg og 
-loftkonstruktioner. Den indbygges max 1/3 i konstruktionen, målt fra den
varme side. Konstruktionen skal være afstivet og fastgjort så folie samt
tilbehøret ikke udsættes for unødig overbelastning.
Montage af folien kan ske ned til minus 5 grader. Viderebearbejdning
som primning, montering af folieklæb og tape skal foregå ved en konstant
rumtemperatur på min. 5 grader på begge sidder af folien. På overflader
hvor der skal monteres folieklæber og tape skal overfladerne være fri for
fugtdug og støv samt have en rumtemperatur på min. 5 grader konstant
under udhærdning.
Folien monteres med den glatte side og printet ud mod montøren og
opsættes stramt men spændingsfrit hvorefter, efter tapen kan monteres. Det
er vigtigt at folien klammes pr. 10 cm. (dette indikeres af kryds på folien)
for at overføre kræfter fra dampspærren til konstruktionen og derved
mindske belastningerne på de tapede og klæbede samlinger. Klammerne
skal monteres i fiberretningen/længderetningen på træet for, at kunne
optage flest mulige spændinger fra den omkringliggende konstruktion.
Se billedguide og infosider for korrekt valg af folier samt klæbemasse,
primer og tape.

Würth Wütop® dampspærre og dampbremser

Reparation af folien
Ved huller under 30 x 30 mm og revner under 100 mm kan disse 
udbedres med Eurasol® P tape (ufleksibel). Disse udbedringer kan 
foretages uden fast modhold. Hvis revnen er over 100 mm. skal denne 
udbedring understøttes af en bærelægte/forskalling under tapen, så 
ledes at understøtningen sker i på samme niveau/plan, som folien er 
monteret. Denne understøtning skal forhindre stor mekanisk belastning af 
tapesamlingen.
Ved huller større end 30 x 30 mm skal der monteres et stykke folie af 
samme type med min. overlapning på 100 mm. til alle sider. Foliestykket 
monteres med Eurasol® P tape (ufleksibel) og trykkes med speciel spartel 
så der opnås en optimal vedhæftning. Der skal som min. overlappes med 
25 mm. tape på begge folier. Udbedringer understøttes af en bærelægte/
forskalling under tape, så ledes at understøtningen sker i på samme 
niveau/plan, som folien er monteret. Disse understøtninger skal forhindre 
store mekaniske belastninger af tapesamlinger.

Materialeanvendelse
Træ behandlet med opløsningsholdige trykimpreneringvæsker samt 
opløsningsmidler til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvamp 
kan nedsætte foliens levetid markant. I disse tilfælde anbefales 
montering af mellemlag til adskillelse af konstruktion og folie. Hertil kan 
sømtætningsbånd anvendes, art.nr. 0681 001 004.

Opbevaring
Produkterne skal opbevares mørkt og tørt, beskyttet mod
UV bestråling.

Anvendelse i henhold til 
fugtbelastningsklasser
Wütop folier kan anvendes i fugtbelastningsklasser 1-3.
Fugtbelastningsklasserne er beskrevet herunder med henvisning til SBi 
anvisning 224 Fugt i bygninger.

Ved anvendelser i klasse 4 og 5, samt i byggerier hvor nedstående 
forhold kan forekomme, kan det kun ske ved skriftlig accept for hver 
byggesag fra træ -og byg specialist og/eller træ -og byg markedschef 
Würth Danmark A/S.

Folierne kan ligeledes ikke anvendes i følgende:
Svær fremstillingsindustri med syreholdige dampe, som kan nedbryde 
kemien i tilbehørsprodukter og  ændre z-værdi og lufttæthedsevne i folien.

For spørgsmål til overstående kontakt nærmeste sælger eller butik.

Klasse 1 Tørre lagerhaller, idrætshaller uden tilskuere, 
industribygninger uden fugtproduktion.

Klasse 2 Boliger med lav beboelsestæthed, kontorer, forretninger

Klasse 3 Boliger med høj beboelsestæthed, idrætshaller med 
mange tilskuere

Klasse 4 Storkøkkener, kantiner, bade- og omklædningsrum

Klasse 5 Specielle bygninger, fx vaskerier, bryggerier, 
svømmehaller

*normal anvendelse svarer til fugtbebelastningsklasse 1, 2 og 3.
Se tabel her på siden.

Risiko for overbelastning
Risiko for overbelastning af folie ved tapet og klæbet samlingen, samt 
ved klammer: Ved større afvigelse på folien fra monteringsplan på +/- 20 
mm, skal understøtningen finde sted. Dette for at folien ikke afviger mere 
en 20 mm og derved forebygger mulig overbelastning af tapet og klæbet 
samlinger samt bæreevnen på klammer. 

Ved tapet samlinger med stræk over 45 cm og en isoleringstykkelse 
over 350 mm i væg og loft, skal der etableres understøtning pr. 45 cm. 
Understøtningen skal etableres således at den understøtter folien og tapen 
i monteringsplanet. 



For forhold, som ikke er beskrevet i denne vejledning, henvises der til 
følgende kilder:
▸ Bygningsreglementet 2018
▸ MEMBRAN-ERFA.dk
▸ DS/EN 13829:2001 bygningers termiske ydeevne, Bestemmelse af

luftgennemtrængelighed i bygninger
▸ Byg-erfa blad (99) 21 02 06 - Utætheder i klimaskærmen, måling,

lokalisering og vurdering
▸ Byg-erfa blad (99) 20 04 27 - Bygningers lufttæthed
▸ Byg-erfa blad (99) 08 12 28 - Energi- og indeklimaforbedring af

ældre etageboliger
▸ Byg-erfa blad (31) 15 11 15 - Indvendig efterisolering - ældre

ydervægge af murværk
▸ Byg-erfa blad (39) 15 12 29 - Dampspærre - monteringsdetaljer
▸ Byg-erfa blad (39) 15 12 28 - Dampspærrematerialer og fugttransport

- væg- og loftkonstruktioner
▸ Byg-erfa blad (39) 11 11 22 - Dampspærresamlinger og

tætningsmidler
▸ Byg-erfa blad (39) 14 12 11 - Halogen- og LED-spots - undgå

gennembrydninger af dampspærre ved montering

▸ Byg-erfa blad (29) 15 05 30 - Uopvarmede og kortvarigt opvarmede
bygninger - dampspærre i klimaskærmen

▸ Byg-erfa blad (29) 03 11 26 - Fugtforhold og dampspærre i fryse- og
kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum

▸ Byg-erfa blad (27) 98 05 27 - Sommerkondens. Tagkonstruktioner
med tagpap eller tagfolie

▸ Byg-erfa blad (27) 10 03 22 - Varme tage, efterisolering og
fugtforhold

▸ Byg-erfa blad (13) 04 08 02 - Fugtspærre i trægulve og andre
fugtfølsomme gulve

▸ SBi-anvisning 266 Småhuse - indeklima og energi
▸ 252 - Vådrum
▸ SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed
▸ SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger
▸ SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger

Kildehenvisninger



▸ Monteres med over
indikeret af den optrukne linje.

▸ De stiplede linjer indikerer tapens
placering.

▸ På stræk over 40 cm anbefales Eurasol®
P (ufleksibel), art.nr. 0992 710 060

▸ Det er vigtigt, at overlæg ikke folder
eller rynker.

▸ Der stilles ikke krav om fast modhold
i tapet samling, så længe folien er
fastgjort efter anvisning.

▸ Ved lange lige stræk anbefales at
bruge en papirbaseret tape, Eurosol P,
for at undgå at tapen kan trække folien
sammen efterfølgende og lave flunker
af lufthuller i samlingerne.

MONTERING AF WÜTOP® DAMPSPÆRRE (DB20) OG DAMPBREMSE (DB2)

▸ Monteres med klammer pr. 10 cm
parallelt med fiberretningen, hvor
krydsene på folien indikerer afstanden.

▸ Den glatte side med skrift vendes ud
mod montøren.

▸ Opsættes stramt, men spændingsfrit.
▸ Ved montering på stål anvendes

Eurasol® tape, art.nr. 0992 700 119
▸ Grundet opbygningen af folien, stilles

der ikke krav til at klammer skal tapes

SAMLING AF FOLIE 

A

b

A

b

b



▸ For at opnå maximal vedhæftning af
tape er det vigtig, at denne trykkes til
underlægget med spartel,
art.nr. 0691 500 120

▸ Ved samling uden fast modhold er det
ekstra vigtigt, at tapen masseres godt
sammen med folien.

▸ Husk at sikre at folien er tør for evt. fugt,
støv og lign. inden tapen monteres.

▸ Det skal sikres at der en
minimumteperatur på 5 grader for at
tapen kan påbegynde sin vulkanisering
og vedhæftning.

BEARBEJDNING AF TAPE

A

BRUG AF FAST MODHOLD

A

 ▸ Ved stræk over 45 cm og en
isoleringstykkelse over 350 mm i væg
og loft skal der være understøtning
pr. 45 cm for at undgå mekanisk
belastning af den tapede samling.

A

A



▸ Påføres på Würth dampspærr
bremse og kan monteres uden fas
modhold.

▸ Manchet påføres emnet først og klæbes
derefter fastgjort og stram på folien.
Hullet til emnet kan med fordel laves i
en større diameter for at sikre korrekt
og præcis montering af manchetten.
Alternativt kan manchetten monteres først
hvorefter der skæres hul til emnet  skæres.

▸ Selvklæbende Wütop® membraner, som
passer til alle typer gennemføringer.

▸ Den koniske krave sikrer optimal
vedhæftning og kompenserer for
komponentbevægelse.

MONTERING AF WÜTOP® SELVKLÆBENDE RØR- OG KABELMANCHETTER

A

b

A

b

c

c

SAMLING AF FOLIE OVER 45 CM. C/C AFSTAND

▸ Krydsforskalling monteres, hvor der
er et spænd over 45 cm. og en
isoleringstykkelse på mere end 350 mm
for, at undgå mekanisk belastning af den
tapede samling.



BEARBEJDNING AF TAPE
▸ For at opnå maximal vedhæftning af tape

er det vigtigt at denne trykkes til underlægget
med spartel, art.nr. 0691 500120

▸ Ved Anvendelse af rørmanchet - art nr.
0681 250 250/260 skal dette altid
foregå på fast underlag, som f.eks.
forskalling eller min. 15 mm krydsfiner.

▸ Gennembrydning udføres med
luft omkring emnet og fastgøres til
underlaget pr. 10 cm. for, at minimere
evt. træk/spændinger i folien går over
i emnet.

MONTERING AF FLAD WÜTOP® RØRMANCHET UDEN KLÆB

A

b
A

b



▸ Tapede løsninger udføres altid på fast
underlag som f.eks. forskalling eller min. 15
mm krydsfiner. Folien fikseres til underlaget
med klammer.

▸ Ved gennembrydning af folie, hvor der
anvendes en tapet løsning, anvendes
Eurasol® art nr. 0992 700 050 eller
Eurasol® PLUS art. nr. 0992 810 060

▸ Det bedste resultat opnås ved at udføre
tapeningen som illustreret på billedet.

▸ Gennembrydning udføres med luft omkring
emnet og fastgøres til underlaget pr. 10 cm.
for, at minimere evt. træk/spændinger i folien
går over i emnet.

TAPET GENNEMBRYDNINGER

a

A

MONTERING AF FLAD WÜTOP® RØRMANCHET UDEN KLÆB

▸ Rørmanchet monteres med Eurasol® P
tape, art. nr. 0992 810 060

▸ For at opnå maximal vedhæftning af
tape er det vigtig at denne trykkes til
underlægget med spartel,
art. nr. 0691 500 120



PRIMER
▸ Eurasol® Primer påføres for at sikre optimal

vedhæftning af folieklæber, art nr. 0893
992 715

▸ Påføres på alle sugende, porøse og
støvfyldte overflader som fx porebeton,
tegl, beton, cement, træ og træfiber.

▸ Meget porøse overflader primes 2 gange.
▸ Hvid farve ved påføring og transparent

når den er klar til brug.
▸ Tørre/hærdetid på ca. 14 min. afhængig af

rumtemperaturen.

FOLIEKLÆBER

▸ Wütop® folieklæber påføres den
transparente Eurasol® primer i et 4-8 mm
klæbelag, art nr. 0893 700 100/110

▸ Wütop® Folieklæberen skal sikres frostfri
indtil gennemhærdet.

▸ All-in-one folieklæber art. nr. 0893 700
115/116 anvendes under rem.

▸ For at sikre lang og fuld funktionsdygtighed
at klæbelaget skal der sikres en min. tykkelse
på 2-4 mm ved trykte samlinger.



MONTERING PÅ INDERVÆG

▸ Folien trykkes let mod bagmur således
at der bevares en fugetykkelse på min.
2-4 mm

▸ Folieklæberen kan anvendes direkte
efter montering, men ventes der op
til 20 timer vil vedhæftelsen være
maximal.

MONTERING AF REM

▸ Emnerne presses sammen således at
der bevares en fugetykkelse på min.
1 mm.

▸ 2-4 mm.



SAMLING AF REMFOLIE OG DAMPSPÆRRE/BREMSE
▸ Der skal laves et fold i folien ved

overgang fra rem fastgjort på væg til
spær for at kunne optage spændingerne i
konstruktionen.

▸ Wütop® dampspærre/-bremse på 0,5
m under rem trækkes op på spær og
klammes pr. 10 cm langs fiberretningen.

▸ Den efterfølgende dampspærre/-bremse
kan herefter monteres.

A

A

UDVENDIG MONTERING AF DAMPSPÆRRE/BREMSE
Løsning 1
▸ Til montage over spær: Wütop®

dampbremse (DB2) monteres 1/3 inde i
konstruktionen og føres op over spær og
fastgøres med klammer pr. 10 cm. (se illustration:
Isolering udvendig side med dampbremse (DB2))

▸ Der anbefales hårdbats i bunden mod
eksisterende loft for at folien ligger et
konstruktionssikkert sted.

▸ Den glatte side vendes ud mod montøren.
▸ Ved løsning over spær sikres en større

tæthed da vindridser elimineres.

Løsning 2
▸ Kar-løsning ind mod spær: Wütop®

dampspærre (DB20) monteres med primer
+ folieklæber mod inderside af spær min. 50
mm. op ad spær.

▸ Der anbefales hårdbats i bunden mod
eksisterende loft for at folien ligger et
konstruktionssikkert sted.

▸ Den glatte side vendes ud mod montøren.



ISOLERING UDVENDIG SIDE MED WÜTOP® DAMPBREMSE (DB2)
▸ Der skal være min. 100 mm. isolering over

spær for at sikre tilpas temperatur til at
Wütop® dampbremsen (DB2) tillader fugten
for overside spær, at diffundere gennem
folien.

MONTERING AF VINDUESFOLIE

▸ Vinduesfolie tapes til vinduet.
▸ Den fleksible tape trykkes med spartel og

klammes pr. 10 cm.
▸ Hjørnet udføres med 10-20 mm fold for

at membranen kan nå helt ud i det indv.
lysningshjørne.

▸ Det er vigtigt, at folien ikke folder eller
rynker ved montering.

▸ Det anbefales at elementer affedtes inden
montering af lysningsfolie. Dette for at sikre
optimal vedhæftning. IPA Cleaner, art.nr.
0893 223 500, kan bruges.



MONTERING OVER 2. ETAGE

▸ For at sikre en optimal lufttæthed
omkring elementerne i byggeri over
2 etager anbefales det, at eftertape
samlingen med Eurasol® tape,
art nr. 0992 700 050




