
alpha duplex tape

25 mm x 80 m

• Til montage af dampspærre  
på hårde overflader som stål, 
beton mv.

• Tættere løsning end med  
klammer

DB-nr. 1828963

alpha universal tape

60 mm x 25 m

• Når du kun vil bruge én tape
• Vandfast klæber
• Hæfter på dampspærre,  

undertag og vindspærre

DB-nr. 1797880

alpha pro gul papirtape

60 mm x 25 m

• Stærkt klæbende og ufleksibel
• Kan nemt rives over
• Bredden giver større sikkerhed
• Lange lige stræk

DB-nr. 1828929

alpha pro grøn PE-tape

60 mm x 25 m

• Stærkt klæbende og fleksibel
• Til detaljeløsninger i tætheds-

planet
• Klæber på PE, PP, træ og alu

DB-nr. 1828950

alpha tria 0,20 mm

• Standard 3-lags dampspærre
• Jomfrueligt materiale på  

for- og bagside
• God til prisen

2,15 m x 46,5 m / 4 m x 25 m

DB-nr. 1741308 & 1741314

alpha pure 0,20 mm

2,15 m x 46,5 m

• God vedhæftning og lang levetid
• Anvendes som damp- og luft-

tætplan i ventilerede væg- og 
tagkonstruktioner, samt som 
fugtspærre i gulvkonstruktioner

DB-nr. 1828965

alpha neti (armeret)

1,5 m x 50 m / 3 m x 50 m

• Optimal montage på tværs af 
spær

• Samlinger uden fast underlag 
• Bedste opnåelige tæthed
• Hurtigere montage end PE-folie

DB-nr. 1722564 & 1721916

alpha lysningsfolie

30 cm x 30 m / 40 cm x 30 m

• Tidsbesparende færdig standard- 
løsning med 2 klæbebaner

• Sikker lufttæt forbindelse  
mellem bagmur og vindue/dør

• Flere varianter - se datablad

DB-nr. 1877284 & 1839669

alpha primer

1 liter

• Til forbehandling af puds,  
porebeton, gammelt træværk  
og andre porøse overflader

• Sikrer optimal vedhæftning

DB-nr. 1825568

alpha tætningsklæber

600 ml

• Oliebaseret plastisk fugemasse
• Danner en elastisk hinde
• Kan overmales
• Til tætning mellem bygningsdele

DB-nr. 1916681

alpha folieklæber

310 ml & 600 ml

• Anvendes på sugende underlag
• Kan anvendes til -0° grader
• Akryl og silikoneprodukter  

binder ikke på dampspærrefolier

DB-nr. 1797881 & 1709189

Intello plus (armeret)

1,5 m x 50 m

DB-nr. 1837470

• Fugtadaptiv dampspærre
• Samlinger uden fast modhold
• Høj rivestyrke

DASATOP

1,5 m x 50 m

DB-nr. 1837475

• Til brug i væg- og tagkonstruk-
tioner

• CE-mærket og dokumenteret  
ældningsbestandig

• Smidig og nem at arbejde med

alpha neti remfolie (armeret)

50 cm x 25 m

• Skaber tæthed fra bagmur til 
dampspærren

• Tåler vejrliget i byggeperioden
• Spolet omvendt for nem mon-

tering, til den videre montage 
indvendigt

DB-nr. 1742653
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   DB-nr:  Mål:
Kabelmanchet med tape * 1839625  Ø 5-10 mm 
Elrørsmanchet med tape * 1839626  Ø 11-25 mm
PL-manchet med tape  * 1853058  Ø 50-90 mm

Rørmanchet 100 med tape * 1850244  Ø 90-125 mm

Rørmanchet 150 med tape * 1850245  Ø 120-170 mm

Rørmanchet 200  ◦ 1850247  Ø 170-220 mm

Rørmanchet 250  ◦ 1850251  Ø 220-270 mm

Rørmanchet 300  ◦ 1850252  Ø 270-320 mm

             * Lagervare  ◦ Skaffevare

        
 

• Hurtig og sikker lufttætning om rør og 
kabler

• Kosteffektiv løsning
• Rør og kabler kan stadig justeres  

efter montage
• Kan leveres i specialmål 

op til 160 x 160 cm

alpha manchetter
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VARENUMRE BESKRIVELSE MÅL/DIMENSION FORBRUG (VEJLEDENDE)

1806101 alpha Fugt- og Radonspærre 
0,27 mm 2 x 40 meter / ikke foldet 80 m2 pr. rulle  

Indregn + 10% til overlæg/samlinger

1833641 alpha Fugt- og Radonspærre 
0,27 mm - Kantfolie 0,7 x 60 meter / ikke foldet 42 m2 pr. rulle  

Indregn + 10% til overlæg/samlinger

1853352 alpha Radon Tape 80 mm x 25 meter Ca. 1,5 m pr. m2 / Ca. 16 m2 pr rulle 

1874525 alpha Radon Tætningsmasse 2,5 liter Ca. 2,5 m2 pr. spand ved 1 mm tykkelse

1741613 alpha Støbeform Foam 15 x 10 mm / 10 meter pr. rulle

1899317 alpha Radonklæber 600 ml pose Rækker til ca 12 m

1825568 alpha Primer 1 liter flaske Ca. 70 m ved 50 mm bredde

Flere varianter alpha Manchetter Flere mål - 1,2 mm tykkelse Kan specialfremstilles op til 160 x 160 cm

Flere varianter alpha Murfolie Flere mål - 11, 30, 40, 50, 60 og 100 cm

alpha RADONSPÆRRESSYSTEM

Professionelt  
sortiment med 

30 års 
systemgaranti


