
BRAVO II er en 3-lags dampspærre lavet af 
genbrugsplast. 

Anvendelse: som damp og lufttætplan i 
ventilerede væg- og tagkonstruktioner.

Montage: alle samlinger laves over fast 
modhold. Vær opmærksom på at Bravo 
PE folie kan tapes på begge sider, men 
er klæbeoptimerede på den trykte side, 
hvilket giver mest optimal vedhæftning. 
Se montageanvisninger på betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets 
anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om 
produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.

Dampspærre

Begrænsninger: tåler ikke UV-lys. Monta-
geanvisning skal følges. Da folien er lavet 
af genbrugsplast afgiver den lugt, dette 
forsvinder i løbet af et par dage.

Opbevaring: rullerne skal opbevares 
indenfor og ikke i direkte sol. 

Varenr: Mål:

1899644 2 x 50 m

2020747 2 x 25 m

1899657 4 x 25 m

Tekniske specifikationer
Farve Gul transulent

Materiale RG PE

Egenskaber Norm Værdi

Tykkelse EN 1849-2 0,20 mm 

Længde EN 1849-2 50 m 25 m

Bredde EN 1849-2 2 m 4 m

Diffusionsmodstand Z-værdi EN 1931 >300

Brandklasse EN 13501-1 F
  Tolerance +/- 20%
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1.  Loftbeklædning
2.  Isoleret installationslag/forskallingslag 
3.  Dampspærre. Placeret maksimalt 1/3 inde i isoleringsmaterialet. 

 Samlinger udføres altid mod fast modhold. 
4.  Bjælke/spærlag
5.  Undertag
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BRAVO II
Dampspærre montageanvisning
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