
 
 
 

 
 

Hvad er DampStop? 
 
 
Det er en silikonebaseret dampspærre 
bestående af frosne stænger. Det 
patenterede DampStop system er en 
enestående og særdeles effektiv 
dampspærre til alle typer vægge. 

DAMP STOP ER ET UNIKT, MILJØVENLIGT PRODUKT MOD OPSTIGENDE FUGT 

Hvordan virker DampStop?  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Stængerne tør langsomt op inde i muren, 
hvilket sikrer optimal spredning af DampStop 
ved diffusion. Det er den mest effektive 
metode til spredning af en væske i murværk. 

De frosne stave indføres i borede  
huller i muren. 

Når den gamle fugtspærre 
mangler 
 
 
Opstigende fugt standses i kældre og i 
stueplan ved at lægge DampStop ind i 
den nederste tilgængelige fuge. 
 
DampStop anvendes i f.eks. private 
huse, bolig- og erhvervsejendomme, 
landbrugsejendomme, kirker, bevarings-
værdige ejendomme med mere.  
 
DampStop kan bruges som 
dampspærre til vægge i alle tykkelser. 
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DampStop kan bruges til vægge i alle tykkelser. 

 

Fordele ved DampStop  
 
 
Optimal effekt 
 
Kapillær reaktion sikrer, at den frigivne DampStop 
følger den naturlige vej for den opstigende fugt; en 
klar fordel som sikrer, at fugtspærren placeres, hvor 
den er mest effektiv. 
 
Langsom spredning 
 
Langsom spredning forhindrer ansamlinger i hulrum. 
 
Let og hurtig udførelse 
 
Særligt udstyr er ikke nødvendigt ved udførelse. 
Materiale- og arbejdsomkostninger reduceres derved 
væsentligt. DampStop er lugtfri, ikke sundheds-
kadelig og ikke brandfarlig. Alle vægge kan normalt 
behandles fra den ene side. Ydervægge kan generelt 
behandles udefra, således at bygningen stadig kan 
bruges under arbejdet. 
 
Sikkert resultat 
 
DampStop stængerne indføres direkte ind i 
mørtelfugen, som er den primære vej for al 
opstigende fugt. 
 
Velegnet til mange formål 
 
DampStop er effektiv som dampspærre i alle typer af 
vægge, inklusiv sten og murbrokker. Freezteq har 
vist sig velegnet i ældre bygninger. 
 
 
DampStop er ISO 9002 godkendt og BBA godkendt 
til vægge i alle tykkelser. 
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Opstigende fugt trænger op ved 
kapillarsugning. 
 

 
 
Kapillarsugning forhindres af DampStop 
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