
Helt enkelt
  – genialt!

KefaAkustik
Lyddæmpende kondensbeskyttelse 

Støjdæmpende kondensbeskyttelse

Mikroporer kombineret med tungt tilslag sikrer støjdæmpende kondenssikring.

Indvendigt i en sportshal

KefaAkusti giver ro i rummet.

Målinger på aluminiumsplade viser f.eks ved lagtykkelse

2 til 1 i forhold til materialetykkelsen ved frekvens f= 200

Hz en dæmpning på dkomb =0,12. Den anbefalede lagtykkelse

er 1.200 gram vådt materiale pr. kvadratmeter.

Materialet påføres rene og tørre overfl ader helt fri for formolier 

og lignende.

Grafi k støjreduktion
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Efterklangstiden
 (A) (B)
Svingningstab 0,02 0,12
Støjoptagelse pr.frekvens 0,5 - 1,5% 20 - 30 %

Airless anlæg

• ingen skadelige stoffer
• ingen tørrerevner
• diffusionsåben
• isolerende
• elsatisk
• ikke brændbar A2
• ingen skadelige stoffer ved brand (ISO 5659-2)
• påføring airless: Eks.Graco Mark V

KefaAkustik dæklaget er mikroporøst, mikroporerne æder støjen. Samtidigt sikres hurtig fordampning af kondens fugt på 

kuldebroer. Konstruktionen tilføres kun begrænset vægt. Påføres stål, aluminium, zink og aluminiumslegeringer med airless 

malersprøjte, rulle og pensel. Rust fjernes og der primes med rustbeskyttelse inden påføring.
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Genial einfach – einfach genial!
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KEFA System GmbH
Idstedt 6 · 24326 Dersau · Germany
Tel: +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

KEFA International DK

Vestre Hedevej 15 - 4000 Roskilde

(+45) 46 36 26 16 - www.kefa.dk

Produktübersicht
KefaRid

Fysisk skimmelprofylakse - 

vind kampen mod skimmel.

Anvendes indvendigt. Tørre 
overfl ader sikrer mod Skimmel-
svampe. Forhindrer opfugtning 
i murværket og på overfl aden. 
Vækstgrundlaget for skimmels-
vampe vand er ikke tilstede. 
Enestående effekt på indekli-
maet og energiforbruget Speci-
fi k varmeledningsevne 0,0850. 
Hæfter på alle mineralske over-
fl ader og er støjdæmpende.

KefaTherm Eksteriør

Den perfekte 

facadebeskyttelse.

Åndbar mikroporøs overfl ade- 
belægning.Langtidsbeskyttelse 
af udvendige facader med høj 
selvrensende effekt ved for- 
dampningen.Den særlige struk-
tur sikrer tørre overfl ader og re-
ducerer energitabet.

KefaFill

spartelsystem

KefaFill virker effektivt sammen 
med alle øvrige Kefa produk-
ter. KefaFill danner som fl ade 
og fuldspartel, effektiv og åben 
grund for alle Kefa overfl ade-
belægninger KefaFill slibes let til 
jævn fl ade. 

KefaTherm

Kondensbeskyttende

overfl adebelægning
Undgå kondensvand på udsatte 
overfl ader og ved kuldebroer.
Den unikke mikroporøse struk-
tur kan optage og afgive store 
mængder fugt. Resultatet er tør-
re og rene overfl ader.

KEFA Drænpuds System

Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds system, mul-
tifunktionspuds. En fugtreguler-
ende diffusionsåben puds til an-
vendelse på opfugtet murværk. 
Det mikroporøse Drænpuds 
system sikrer fordampning. An-
vendes som underlag for Ke-
faRid og KefaTherm Eksteriør. 
Ideal som indvendigt puds på 
fl ader med højt fugtindhold.

Kommer snart.

Nyheder fra KEFA System er på 
vej – derfor hold øje med os. In-
den længe informerer vi om ud-
vikling af nye bemærkelsesvær-
dige, enkle og geniale produkter.
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