
MED STORM  
SAFE SYSTEM FÅR  

DU 50 ÅRS GARANTI



NU GØR VI EN FORSKEL I 
DANSK BYGGERI MED
STORM SAFE SYSTEM

Vi er meget glade for at kunne præsentere vores nye produktlinie, Storm Safe System.  
Vi har lyttet til vores kunder og deres forventninger til, hvad vi skal kunne levere i fremtiden. 
Vi har studeret bygningsreglementet og dets intentioner. Og vi har talt med forskere om 
fremtiden inden for byggesektoren.

På baggrund af dette har vi spændt buen og går nu forrest i branchen med nogle  garantier, 
du ikke har set før. Vi har afskaffet tolerancerne for plastfolier. De er forældede, når man i 
dag har højteknologiske maskiner, der kan styres helt præcist. Samtidig har  
vi bygget et nyt system op, hvor du kan opnå 50 års system-garanti.



Det er derfor med stolthed, at vi nu præsenterer Storm Safe System, et nyt og revolutione- 
rende system, hvor vi gør op med  nogle af de uhensigtsmæssige branchestandarder,  
du hidtil har måttet leve med. 

Nu garanterer vi, at den tykkelse, vi angiver, også er den, vi leverer. Desunden gør vi op 
med andre branchestandarder, der ikke giver mening. F.eks at dampspærre typisk er et af 
de byggematerialer, du får kortest garanti på, selvom den er meget svær at udskifte. 

Det laver vi om på nu. Når du bruger Storm Safe System efter vejledningerne, får du 50 
års systemgaranti. Det er branchens bedste garanti, og vi mener, at det vil gøre en forskel i 
dansk byggeri. 

Med venlig hilsen
Claus Frydenborg Hansen
Direktør

ET NYT SYSTEM  
GIVER DIG 50 ÅRS  
GARANTI



SÅDAN FÅR DU 
VORES NYE  
SYSTEM-GARANTI
Du skal bruge vores system og følge vejledningerne til byggeproceduren.  
Gør du det, får du en hidtil uset system-garanti på hele 50 år. Sværere er det ikke. 

50



50 ÅRS 
SYSTEM 
GARANTI

I gamle dage kunne man ikke producere en folie helt på den rigtige tykkelse, derfor havde man det 
man kalder tolerance. Det er fortid med nutidens super højteknologiske maskinpark. Derfor går vi nu 

forrest og  afskaffer tolerancen. Samtidig indfører vi en banebrydende system-garanti på 50 år.

Vi afskaffer tolerancen. 
I stedet får du 50 års garanti 



Varenr.
1370 
1374

Dimensioner:
0,20 mm x 2 x 50 m 
0,20 mm x 4 x 25 m

DB nr.:
5212910 
5212912

DAMPSPÆRREFOLIE 50
Dampspærrefolie 50 anvendes til byggeri, hvor der er krav om 
godkendt dampspærre til gulv, loft og vægge med en ældningsbe-
standighed på 50 år.

• CE mærket 
• Opfylder tætningskravet i BR 20 
• Folien er tilsat UV-absorber 
•  Dampspærrefolie 50 er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri

ARMERET DAMPSPÆRREFOLIE
Stærk dampspærrefolie fremstillet af speciel Polyethylen.  
Armeringen gør folien stærkere end almindelig dampspærrefolie. 
Folien er translucent og dermed nemmere at montere.

• Meget høj rive- og trækstyrke   
•  Kan monteres både på langs og tværs af spær

Varenr.
2711

Dimensioner:
1,50 x 50 m

DB nr.:
1983337

DAMPSPÆRREFOLIE 50 ULTRA
Dampspærrefolie 50 Ultra adskiller sig fra de gængse dampspærre-
folier, fordi den har en tykkelse på kun 0,125 mm. Den lette kvalitet 
betyder, at folien er nemmere at håndtere og arbejde med for 
håndværkeren. Dampspærrefolie Ultra er en 3-lags folie, hvilket gør 
folien robust med en høj rivestyrke og stor diffusionstæthed. Du kan 
anvende den til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, 
loft og vægge.

• Nem at håndtere 
• CE mærket 
• Høj rive- og trækstyrke 
• Stor diffusionstæthed

• 100% nyvare 
•  Dampspærrefolie 50 ultra er optaget i  

databasen for byggeprodukter, som 
kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.
1392 
1394

Dimensioner:
0,125 mm x 2 x 50 m 
0,125 mm x 4 x 50 m

DB nr.:
1385128 
1385129



PE LYSNINGSFOLIE
Lysningsfolien er en robust specialfolie af polyethylen til indvendig tætning  
ved montering af vinduer og døre. Forhindrer at der kommer fugt ind i  
konstruktionen. 

• Godkendt som dampspærre iht. EN 13984 
• Reducerer risikoen for skimmeldannelse 
• Nem montering, da folien er selvklæbende 
• PE Lysningsfolie er optaget i databasen for byggeprodukter,  
   som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.
1482 
1483”

Dimensioner:
0,20 mm x 0,30 x 50 m  
0,20 mm x 0,40 x 50 m

DB nr.:
1601860 
1601861

HJØRNER
En PE-folie, som anvendes til tætning i hjørner ved loft og gulv. Hjørnet er  
monteret med tape i kanten for at kunne fiksere produktet inden forsegling.

• Til både udvendige og indvendige hjørner                             
• Med tape i kanten på inderside                                                       
• Med bukkelinie

Varenr.
7500             
7501          
7502     
7503

Dimensioner:
170 mm x 170 mm indv. 
270 mm x 270 mm indv. 
170 mm x 170 mm udv. 
270 mm x 270 mm udv.

DB nr.:
1983043
1983045
1983047
1983050

KLIMAFOLIE “DEN INTELLIGENTE DAMPBREMSE”
Klimafolie er en diffusionsåben dampbremse fremstillet af Polyamid (PA) med 
barriere af PP fleece. Klimafolien tillader konstruktionen at ånde og spærre for 
damppassage ind i konstruktionen. 

• Diffusionsåben
• Meget rivefast 
• CE mærket 
•  Klimafolie dampbremse er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.
1450

Dimensioner:
0,21 mm x 1,5 x 50 m

DB nr.:
1977376

VINDSPÆRREFOLIE
Storm vindspærre er en diffusionsåben 3-lags folie med Sd værdi på 0,02 
m. Folien er vandtæt og behandlet med UV stabilisatorer. Vindspærren er 
behandlet med en antireflekterende coatning. Rullen er nem at håndtere pga 
den lave vægt (95 g/m2). 

• Diffusionsåben 
• Vandtæt (vandfast) 
•  Vindspærre er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.
1460

Dimensioner:
1,50 x 50 m

DB nr.:
1977377



SAFE SYSTEM-LINER
Safe System Liner er en enkeltsidet tape med meget høj styrke og stærk 
klæbeevne til bla. samling og forsegling af undertag, vindspærre og krævende 
samlinger af dampspærrefolie. Tåler sollys, periodisk slagregn, fugt og 
temperatur udsving uden at klæbeevnen nedsættes. Godkendt iht. DIN EN 1939 
for permanent samling og forsegling af byggefolier af polyethylene, vindspærre, 
undertags- og facademembraner. Temperaturområde -40 og 100°C.

• Stærk klæbeevne
• UV-og vejrbestandig
•  SAFE SYSTEM-LINER er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri 
* Velegnet til samling af vindspærre og undertag.

Varenr.
7270         
7240

Dimensioner:
60 mm x 25 m
 100 mm x 25 m

DB nr.:
1977375
1981333

TWIN-LINER
Dobbeltklæbende dampspærretape med høj klæbeevne.  
Anvendes til permanent samling af dampspærrefolie.

• Høj diffusionstæthed
• Høj klæbeevne
• Velegnet til vedhæftning på stålkonstruktioner

Varenr.
7250

Dimensioner.:
30 mm x 25 m

DB nr.:
1648958

YELLOW-LINER
Specielt velegnet til opsætning af dampspærrefolie, hvor der er behov for  
en sikker løsning til langs- og tværgående samlinger.  
Tapen kan afrives uden værktøj.

• Velegnet til langs- og tværgående samlinger                                                  
• Vandafvisende                                                                                     
• Høj diffusionstæthed                                                                      
• Høj klæbeevne

Varenr.
72180

Dimensioner:
50 mm x 25 m

DB nr.:
1597494

GREEN-LINER
En fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af  
dampspærrefolie. Tapen er blød og fleksibel, hvilket gør den velegnet  
til gennemføringer, bjælker o.lign.

• Velegnet til kabel- og rørgennemføringer
• Høj klæbeevne
• Netforstærkning

Varenr.
7220

Dimensioner:
50 mm x 25 m

DB nr.:
1241684



KABEL- OG RØRGENNEMFØRINGER
Kabel- og rørgennemføringer anvendes for optimal tætning af dampspærren i 
forbindelse med montering af kabler, ventilationsslanger og lign. 
Kabel- og rørgennemføring kan monteres direkte på dampspærren. 

• Fleksibel gummimancheter 
• UV- bestandig og halogenfri 
•  Ældningsbestandig og  

varmebestandig 

Varenr.
5946 
5948 
5951 
5953

Varenr.
5954 
5955 
5956

Dimensioner:
Ø8-11 mm 
Ø15-22 mm 
Ø42-55 mm 
Ø75-90 mm

Dimensioner: 
Ø100-110 mm 
Ø125-135 mm 
Ø150-165 mm

DB nr.:
1410439 
1410441 
1410443 
1410448

DB nr.: 
1410449 
1436601 
1441600

Varenr.
5910 
5911

Indhold:
310 ml 
600 ml

DB nr.:
1455714 
1455817

FOLIEKLÆBER
Storm Safe System folieklæber sikrer en god vedhæftning mellem bygningsfolie 
som PE, PVC og PP mod gængse byggematerialer af f.eks. beton,puds, gips, 
træ og metal. Storm Safe System folieklæber må ikke anvendes mod bitumen 
eller tjæreholdige flader, marmor og i samlinger i vådzoner og områder med 
konstant fugtpåvirkning.

• Lugtfri 
• Permanent klæbende 
• Fri for opløsningsmidler 
• Vedvarende tætning iht. DIN 4108                                           
•  Er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri

SAFE SYSTEM PRIMER
Denne primer har en kort tørretid og anvendes til at forbedre underlaget til 
efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber.

• Spray funktion 
• Kort tørretid 
• Stærk hæfteevne

Varenr.
5913

Indhold:
500 ml

DB nr.:
1977379

SPARTEL FREMSTILLET AF PE
Anvendes til optimal hæftning af tape.

Varenr.
9200

DB nr.:
1977378

•  Temperaturbelastning mellem -20 til +120 °C
•  Er optaget i databasen for byggeprodukter,  

som kan anvendes i Svanemærket byggeri
• Effektiv tætning



Vi er meget stolte af at præsentere Storm Safe System,  
og vi mener selv, at vi vil gøre en forskel i hele branchen.  
Se www.Eric-Storm.dk eller ring til os, så vil vi gerne fortælle mere om det. 

Eric Storm A/S 
Energivej 27, DK-5260 Odense S
Tlf. +45 6613 5364 
info@eric-storm.dk
www.eric-storm.dk


