
MB 1TAK - DAMPSPERRE FRA SIKA TAK - DAMPSPERRE FRA SIKA

TAK
DAMPSPERRE
SARNAVAP



2 3TAK - DAMPSPERRE FRA SIKA TAK - DAMPSPERRE FRA SIKA

TAKSYSTEMER FRA SIKA
Dette produktprogrammet gir deg en god oversikt over Sika dampsperre produktsystemer. Dersom du ønsker 
mer informasjon om et bruksområde eller et produkt, ber vi deg ta en titt på www.sika.no. Her kan du laste ned 
brosjyrer, produktdatablader og HMS-datablader.

Sika Norge er:
• Sertifisert i hht. ISO 9001-2000 (produksjon) og ISO 14001 (miljø)
• Medlem i Materialretur og START BANK
• Medlem i NOBB
• Medlem av Takprodusentenes Forening (TPF)
• Sentral godkjenning, tak

Sika Norge har som mål om å være DEN ledende produsent og leverandør til bygge- og anleggs- bransjen- innen 
Miljø og HMS. For oss er oppfyllelse av alle krav til REACH, BREEAM , Grønne Bygg, utførlig dokumentasjon av 
LCA og CO2 regnskap

– EN REN SELVFØLGE !
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SIKAFLEX?????????????????
???????
Bruksområde: 
????
????

Egenskaper:
n	??????? 
n	??????????
n	??????????
n	????????
n	?????????
n	???????????
n	????????????
n	????????? 
 ??????????

QR-kode til 
produktdatablad

Teknisk data:
?????? • Patron ???, Pose ??? ml • ???? • Temp. bestandig ??????? • Herdetid: ????? • Mange farger

INNLEDNING
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BETYDNINGEN AV DAMPSPERRE
Der har lenge vært kjent at kondens i bygninger kan føre til en rekke problemer 
for hele konstruksjonen i bygget. Men hvordan kan kondens minimeres ? 
Utgangspunktet er å se på på kilder til fukt og vanndamp i en bygning.

KILDER TIL FUKT I EN BYGNING

Hverdagsaktiviteter
Matlaging, rengjøring, vask, tørking av klær og oppvask, inkl. bading og dusjing er 
alle normale daglige aktiviteter som medfører at varme eller varmt vann kommer  
i kontakt med inneluft og blir til damp eller vanndamp.

Menneske
Våre kropper svetter kontinuerlig og i økende grad ved trening eller at vi er varme. 
Det blitt anslått at en person vanligvis genererer 1,2 liter fuktighet per dag. Det 
blir selvsagt et mye større problem  når store grupper er samlet innendørs for 
eksempel i skoler, teater eller idrettsanlegg.

Industrielle prosesser
Mange industrielle og kommersielle prosesser generer enorme mengder  
vanndamp som må kontrolleres for eksempel i næringsmiddelindustri, tekstil og 
papir fabrikker, vaskerier, trykkerier, svømmebasseng  og treningssenter.

Konstruksjon
Arbeid med betong gulv og vegger, gulvstøp blir utført med mye vann. For 
eksempel kan en 150 mm tykk betongplate inneholde mer enn 9 liter overflødig 
vann pr. kvadratmeter etter støping. Det tar mange måneder før dette tørkes ut 
gjennom fordampning og ofte lenge etter at bygget er ferdigstilt.

FUKT I DAGENS BYGNINGER kan være kilde til kontinuerlige 
problemer dersom de ikke løses profesjonelt. Dette gjelder både 
for nye og gamle bygninger, spesielt bygninger med elektronisk 
utstyr, maskiner og datautstyr, eller har fuktsensitive overflater 
eller konstruksjoner som trenger å bli beskyttet mot kondens og 
evt. konsekvenser av dette.
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VANNDAMP
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VANNDAMPTRYKK
Innemiljøet i en bygning måles av:
- Lufttemperatur i °C
- Relativ luftfuktighet i %

Kondens
Lufta rundt oss holder på fuktighet i form av farveløs vanndamp. Luften kan holde 
på mer fuktighet desto varmere det er. Dersom luften blir avkjølt og ikke kan holde 
på så mye fuktighet så oppnås duggpunktet hvor vann endres fra damp til væske 
som vi ser som kondens på overflater. På dette punktet er relativ fuktighet 100 %.
Kondensering oppstår i tak-/veggkonstruksjoner når inneluft unnslipper gjennom 
foringer og isolasjon og deretter kommer i kontakt med kalde flater.

TYPISK INNEKLIMA I BYGG

Type bygg
Temperatur 

i °C
RF i % Damptrykk

i kPa

Fabrikker og oppvarmede 
lagerbygg

15 35 0.6

Kontorer 20 40 0.9

Skoler 20 50 1.2

Leiligheter og eneboliger 20 55 1.3

Næringsmiddelindustrien 20 70 1.6

Svømmehaller 25 70 2.2

Kondens i tak eller vegger kan føre til alvorlige problemer:
-  Treverk kan råtne, forårsake alvorlig strukturell svekkelser, vridninger,   
 deformasjoner og forringe levetiden til materialet.
- Nedfukting kan føre til at treverk og andre hygroskopiske materialer sveller  
 med resultat av svekkelse og en permanent skade.
- Isolasjon kan absorbere fukt, og mister noe av isolasjonsevnen.
- Korrosjon kan oppstå på ubeskyttede metalloverflater, blant annet på   
 komponenter som mekaniske fester eller skiver.
- Muggvekst kan oppstå noe som skaper en potensiell helsefare.
- Kondens kan påvirke elektriske ledninger i skjulte anlegg i tak-/vegger.

Selv trenden med stadig økende tykkelser og ytelse på isolasjon, vil stadig 
risikoen for uønsket kondens være til stede. Å løse fukt og kondens i en bygning 
som er ferdig og i bruk er ofte ikke enkelt. Det kan kreves demontering og total 
gjenoppbygging av tak-/fasadekonstruksjoner noe som åpenbart er kostbare 
løsninger.

Lav Moderat HøyDamptrykk:

1 Skade på takbeleggets underside
2 Innvendig fuktskader i bygg 

1

2
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HÅNDTERE KONDENS

Sarnavap 5000
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Redusere det innvendige damptrykket
Der det er mulig å fjerne kildene for fuktighet på innsiden av bygningen. Forbedre 
ventilasjon og luftstrømmen på inneluft, som for eksempel ved å installere 
lufteventiler, avsug, samt åpne vinduer og sørge for naturlig ventilasjon.

Sørge for hel sperre for å hindre vanndamp på tak 
En dampsperre er spesielt viktig i takkonstruksjoner og spesielt på store 
takflater, hvor dette må være heldekkende og har større vanndampmotstand 
enn resten av elementene i takkonstruksjonen nevnt ovenfor. En heldekkende 
forseglet dampsperre vil også ha den ekstra fordelen av å redusere kaldras og 
at oppvarmet luft forsvinner ut av bygget. På denne måten forbedres betydelig  
isolasjonseffekten og komforten inne i bygget. Hensyn må tas for å sikre en 
luft-/vanntett forsegling, inkludert rundt noen gjennomføringer, overlapper og 
oppbretter, sluk etc., som alle må være pålitelig forseglet.

I praksis er det imidlertid skjøtene og gjennomføringen som er avgjørende for 
lufttettheten. For at dampsperre i tak skal fungere også som lufttettende sjikt, 
må den utføres med tette skjøter og avslutninger mot gjennomføringer, og med 
tette tilslutninger mot dampsperresjiktet i veggene. Dampsperrer bør derfor kunne 
leveres i store bredder slik at de kan monteres med et minimum av skjøter.

Funksjonen for dampsperre
Dampsperren har flere funksjoner. Den viktigste er å hindre at fukt trenger 
innenfra og ut i vegger og tak ved diffusjon og luftlekkasjer. Den skal sammen med 
vindsperren eller takbelegget hindre at det oppstår sjenerende trekk og varmetap 
på grunn av luftlekkasjer og således bidra til bygningens totale lufttetthet.

Krav til dampsperrer
Det anbefales at dampsperrer for generell bruk i bygningskonstruksjoner bør ha en 
vanndampmotstand som svarer til en ekvivalent luftlagstykkelse, sd-verdi større 
eller lik 10 m.

Sd-verdi til et materialsjikt angir hvor tykt et stillestående luftlag må være for å 
ha samme diffusjonsmotstand som materialsjiktet. I bygninger  med spesiell høy 
fuktpåkjenning f.eks svømmehaller bør dampmotstanden være større enn angitt 
ovenfor.

FOR EKSEMPEL:
For en vanntrykksmembran med en: 
u-verdi = 20’000 og tykkelse 1,5 mm (Sikaplan 15 G)

Vi har en kalkulasjon på Sd-verdi på:
Sd = 20’000 x 0,0015 m = 30 m

NB! Sd er betegnelsen for “ekvivalent 
luftlagstykkelse” og “u-verdien” er en 
dimensjonsløs betegnelse.
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OPPSUMMERING:
Alle “varme” flate tak (tak med isolasjon under takbelegget)bør alltid ha en 
dampsperre eller dampbrems montert mellom;

1.  Undertaket og det første laget med isolasjon og/eller
2. isolasjonen og takbelegget (normalt alltid hvor det høyeste damptrykket 
  oppstår)

Dampsperre/-brems må alltid utføres:
• På varmeste side
• Må være hel-dekkende
• Monteres forsiktig og korrekt (overlappende) uten at det oppstår skader. Alle 

skader må repareres omgående
• Alle skjøter, avslutninger og gjennomføringer må være limt med tape/

butylbånd. Dette gjelder også mot gesims, oppkanter i forbindelse med overlys 
o.l.

Bare begrenset og kontrollert mengde varm fuktig luft kan komme inn i 
takkonstruksjonen gjennom en dampsperre. Denne dampen kjøles deretter ned og 
spres mens den passerer isolasjonen. Resten av takkonstruksjonen som har mindre 
dampmotstand vil ha mulighet for å tørke ut i løpet av året.

TAKBELEGG DAMPBREMS DUGG PUNKT

DAMPSPERRE TAKBELEGG

FORSKJELLEN MELLOM DAMPSPERRE OG DAMPBREMS
Den største forskjellen mellom en dampsperre og en dampbrems er 
vanndampmotstanden malt i sd-verdi.

Sd-verdi mellom 2 m og 1500 m => dampsperre
Sd-verdi større enn 1500 m => dampbrems

TEKNISK INFORMASJON
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SIKA PRODUKT
Sarnavap 500E Sarnavap 1000E Sarnavap 2000E Sarnavap 3000M Sarnavap 5000E SA Sarnavap 4000 SA

Art. nr. 111284 111277 111280 111282 180402 509931

Eg
en

sk
ap

er

CE merking 13984 13984 13984 13984 13970 13984
Råvare/basis Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Aluminium/Polymer 

Bitumen
Aluminium/Polymer

Farge Hvit 
transparent

Lys blå 
transparent

Lys grønn 
transparent

Svart/Hvit Alu/Svart Hvit/Alu

UV-eksponering 4 uker 4 uker 4 uker Ingen 4 uker 4 uker
Dimensjoner (LxB) 5 m x 25 m 5 m x 25 m 4 m x 25 m 1,5 m x 50 m 1,08 m x 30 m 1,20 m x 70 m

Bretting Nei Ja Ja Nei Nei Nei
Tykkelse 0,16 mm 0,20 mm 0,23 mm 0,40 mm 0,6 mm 0,17 mm
Vekt (g/m2) 145 g 195 g 220 g 400 g 700 g 210 g
Rull vekt 28,3 kg 24,4 kg 22,0 kg 30,0 kg 22,7 kg 19 kg
Brannkrav E klasse E klasse E klasse E klasse E klasse E klasse
Diffusjonsmotstand faktor μ �600 000 �1 000 000 �1 800 000 �600 000 �3 000 000 �3 000 000
Diffusjon luftlagstykkelse Sd (m) 100 220 420 250 1 800 1 500
Vanndamptramisjon g/m2/24h < 1,5 < 0,8 < 0,3 < 1,5 < 0,04 -
Dampmotstand > 450 > 800 > 1500 > 450 > 9000 -

Ap
pl

ik
as

jo
n

Høy luftfuktighet x x x
Moderat luftfuktighet x x x x x
Lav luftfuktighet x x x x x x
Dampbrems x x x x
Dampsperre x x
PVC-folie x x x x x x
FPO-folie x x x x x

Ti
lb

eh
ør

Sarnavap F Tape x x x x x x
Sarnatape 20 x x x x
Primer 130 x x x x
Primer 600 x x

Type Tykkelse (mm) Vanndampmotstand1

ekv. luftlagstykkelse sd (m)

Polyetenfolie 0,15 70

Polyetenfolie 0,20 90

PVC-folier (mykgjort) 1,2 14-20

Butylfolier 0,5 175

Asfalt takbelegg med stamme av polyesterfilt 4 270
1 Målt mellom to luftfuktighetsnivåer (50-94 % RF)



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

GLOBAL, MEN LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI
Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. 
Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av 
kjemiske produkter til bygg, industri og offshore. Vi leverer løsninger 
innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, for-
sterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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