
Protex® Dampspærre System er et komplet sortiment, 
hvor fokus er kvalitetsløsninger med gennemtestede  
produkter, som alle opfylder fremtidens krav til bære- 
dygtigt byggeri. 

Derfor tilbyder Profile A/S en produkt- og funktionsgaranti 
i 30 år fra fakturadato på alle de produkter, der indgår i 
Protex® Dampspærre System. Garantien træder i kraft, 
hvis det indvendige tæthedsplan ikke lever op til gældende 
lovkrav om tæthed på monteringstidspunktet.

Produktgarantien dækker holdbarheden på selve pro-
duktet, mens funktionsgarantien sikrer, at produkterne 
lever op til de standarder og normer, som er gældende  
på monteringstidspunktet.

Garantien medfører, at Profile A/S i 30 år påtager sig at 
betale erstatning for omkostninger ved levering, udtagning 
og montering af alle de produkter, der indgår i Protex® 
Dampspærre System. 

Garantien dækker ikke indirekte tab og følgetab som f.eks. 
skader på bygningen/løsøre, driftstab, avancetab m.v.

Efter 10 år fra fakturadato (i perioden 11 – 30 år)  
begrænses erstatningen til maksimalt at udgøre  
50.000 kr. pr. reklamation/byggesag.

Garantien er gældende for produkter, der er leveret 
og faktureret efter 1. oktober 2019, når følgende 
betingelser er opfyldt.

Brug Protex® produkter
For at opnå garanti er det en  
betingelse, at der alene anvendes  
produkter som indgår i  
Protex® Dampspærre System.

Korrekt projektering
Det er en betingelse, at projekteringen  
af et byggeprojekt lever op til  
gældende regler, bl.a. gældende 
 bygningsreglement. Det gælder ved  
nybyggeri og renovering.

Korrekt udførelse
Produkterne fra Protex® Dampspærre 
System skal monteres korrekt i overens-
stemmelse med de på monteringstids 
punktet gældende monteringsanvisninger, 
anbefalinger fra Profile A/S og  
Alment teknisk fælleseje.

Dokumentation
Købte og anvendte produkter fra  
Protex® Dampspærre System skal  
kunne dokumenteres i form af  
fakturaer eller følgesedler.

Blowerdoor test
Der skal være gennemført en blowerdoor  
test inden ibrugtagning og resultaterne her 
fra skal foreligge som dokumentation for, at  
byggeprojektet er udført korrekt, hvis der 
ønskes en 30 års garanti.

Garantien
Garantien skal aktiveres ved Profile A/S  
ved at køber udfylder og indsender  
ansøgningen til Profile A/S (info@profile.dk)
senest 30 dage efter montering.
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Følgende produkter indgår i Protex® Dampspærre System:

PE Dampspærre,  0,11 mm / 0,12 mm 2,15 x 50 m

PE Dampspærre,  0,11 mm / 0,12 mm   2,70 x 25 m

PE Dampspærre,  0,11 mm / 0,12 mm  4,00 x 25 m

PE Dampspærre,  0,20 mm   2,15 x 50 m

PE Dampspærre,  0,20 mm   4,15 x 25 m

Protex® Armeret Dampspærre Clima X  1,50 x 50 m

Protex® Armeret Dampspærre NG 3,00 x 50 m

Protex® Armeret Dampspærre Alu 1,50 x 50 m

Protex® Rem Folie Clima X  0,50 x 50 m

Protex® Variable Dampspærre  1,50 x 50 m

Gerband® 585 Dampspærretape  50 mm x 25 m

Gerband® 185 Dampspærretape  50 mm x 40 m

Gerband® 970 Dobbeltklæbende tape  19 mm x 50 m

Gerband® 605.25 Butyl Flextape  50 mm x 10 m

Gerband® Butyl Flex Rondel Ø 100 mm  Ø 100 mm

Gerband® 386 Undertagstape  50 mm x 25 m

Gerband® 692 Ø 6 mm  Ø 6 mm x 10 m

Gerband® 692 Ø 8 mm  Ø 8 mm x 8 m

Fortax® 6400 Folieklæber Patron 310 ml

Fortax® 6400 Folieklæber Pose 600 ml

Fortax® 6600 Montagelim  600 ml

Gerband® 6300 Primer Spand  1 kg

Gerband® 6300 Primer Flaske  1 kg

Protex® Lysningsfolie til montering i lysninger  4 x 25 m

Protex® Membrangennemføring med butylklæber ekskl. forstanset hul Ø 100 mm  Ø 100 mm

Protex® Membrangennemføring med butylklæber ekskl. forstanset hul Ø 125 mm  Ø 125 mm

Protex® Membrangennemføring med butylklæber inkl. forstanset hul Ø 100 mm  Ø 100 mm

Protex® Membrangennemføring med butylklæber inkl. forstanset hul Ø 125 mm  Ø 125 mm

Protex® Membrangennemføring med butylklæber inkl. forstanset hul Ø 160 mm  Ø 160 mm
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