
  12 mm

16 m

8 (=128 lfm) 

2,5 mm

- 30 °C    -   + 70 °C

0 °C    -   + 35 °C

12

AIRSTOP DIMAROLL 

For å garantere at husets skall er luft- og vindtett, må folier eller platematerialer som brukes, tettes perma-
nent ved overlappinger og tilslutninger. AIRSTOP DIMAROLL er en tetningsmassepølse som anvendes som en 
tape. For varig elastisk og lufttett liming av fuger, tilslutninger av bygningsdeler og skjøtoverlappinger med 
dampbremser og tetningsfolier ved montasjebygg (unntatt i svømmehaller).

Rullens bredde

Rullens lengde

Innhold pr. pakke/ruller + 1 rullholder

Filmegenskap

Tykkelse

Temperaturbestandighet

Anvendelsestemperatur

Lagring

Farge

FÅS I FØLGENDE DIMENSJONER

PRODUKTDATA

FORDELER

• spesielt høy klebeevne
• tåler frost ned til -30 °C og anvendes 

fra 0 °C og oppover
• kan limes også på sugende materialer
• kleber på et vidt spekter av materialer 

(tre, stein, betong, puss, forskjellige 
metaller)

• krymper ikke
• høy klebeevne på alle vanlige baner
• opptar trygt bevegelser i bygget

varig elastisk, selvklebende

      

      måneder, tørt, ingen sol

transparent

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

BRUKSOMRÅDE

• for tetting av overlappin-ger og tilslut-
ninger av bygningsdeler med damp-
bremser og tetningsfolier



INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

BESKRIVELSE
Nettopp påført AIRSTOP DIMAROLL må beskyttes mot fuktighet og regn. Den påføres fra rullen direkte ensidig på det støv- og fettfrie materialet hhv. underla-
get. Ved lett støvete materialoverflater må limflaten forbehandles med en primer (f.eks. BUBI LF, UNI primer) for å øke styrken av limforbindelsen. Deretter 
legges folien på med avlastningsløkke og fikseres ved at den presses lett på. AIRSTOP DIMAROLL overtar tettingsfunksjonen, men ikke funksjonen til en 
kraftsluttende forbindelse. Fullstendig styrke i forbindelsen oppnås etter 24 t.

ENKEL ANVENDELSE

ANVENDELSE AIRSTOP DIMAROLL

ved hjelp av rullholder         trekk av dekkpapiret

klapp ned dampbremsen som skal limes press på og ferdig
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