
 
Luft- och ångspärrfilm

RaniProtecVapor

TILLVERKAD
I FINLAND

FILMEN ÄR
CE-MÄRKT



Håller fukten borta
RaniProtecVapor-filmen är utvecklad för att täta och skydda byggnaden från fukt.  
RaniProtecVapor uppfyller EN 13984-standardens kvalitetskrav. Filmen är CE-märkt 
som byggmaterial och uppfyller grundläggande lagstadgade villkor.
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Montering i översta bjälklag
Öppna den vikta filmen längs 
hela sin bredd. Lyft och fäst mot 
takbalkarna så att du lämnar minst 
20 cm överlappningsmån mot 
ytterväggen.

Väggmontering
Mät upp behövlig mängd från rullen 
(iaktta även överlappningsmån). 
Lyft filmen mot ytterväggen, så att 
överlappningsmånen kommer mot 
taket. Fäst filmen i stomstolparna. 
Fäst även kring fönster och dörrar. 
Täta vid behov fogar med typgod-
känd ångspärrtejp.

Montering i golvbjälklag med 
bräder
Fäst luft- och ångspärrfilmen i 
golvets bärande bjälkar på sam-
ma sätt som i översta bjälklaget. 
Iaktta överlappningar.

Så här gör du

Genomföringar
Täta genomföringar med 
typgodkänd ångspärrtejp eller 
en manschett för tätning av 
genomföringar.

När alla delar monterats, kontrollera att 
inte luft- och ångspärrfilmen skadats. Täta 
eventuella skador med typgodkänd tejp.

Att observera
Använd inte luft- och ång-
spärrfilm i väggar eller golv 
där konstruktionen består 
av fukt- eller vattenspärr 
(fuktiga/våta utrymmen). 
Ångspärrfilm bör förvaras 
skyddad mot solljus.
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Produktens material

LDPE›

› inte nedbrytbar

Produktens nedbrytning

›

›

giftfri

återvinningsbar

Produktens toxicitet

Produktens  
återvinningsbarhet

Efter slutanvändning bör alla våra filmer helst återvinnas. Vår film 
är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE) och måste återvinnas 
i LDPE-återvinningsströmmen. Vänligen konsultera din lokala 
återvinningsorganisation för mer detaljerad information. 

Förpackningsmaterial från våra filmer, såsom bobin, pallar och 
skyddsfilm bör återvinnas i lämpliga avfallsströmmar. Plast är en 
värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan 
återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Kom ihåg att 
återvinna ditt plastavfall.

Produktens
återvinningssymbol

Var klimatsmart



Rani Group är en familjeägd internationell koncern, som äger nio fabriker i fem 
länder. Koncernen omsätter över 250 miljoner euro och exporterar produkter till 50 
länder. Vi är ett stabilt familjeägt bolag med målet att höra till de framgångsrikaste 
företagen inom förpackningsindustrin. Rani Plast grundades 1955.

www.raniplast.com


