
VINDSPERRE



Baca CLASSIC 130

Baca STRONG 180

Baca TAPE

Baca CLASSIC kan brukes som vindsperre på varmeisolerte vegg- og takkonstruksjoner 
og som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet, luftet 
taktekning og utvendig nedløp. Brukt som kombinert undertak er membranen egnet 
for bruk i skråe tak som er isolert kontinuerlig fra møne til takfot. Vindsperren kan også 
benytte i takkonstruksjoner som har delvis eller helt uisolerte flater.

Baca STRONG er topproduktet i serien og er meget slitesterkt. Den kan brukes 
som vindsperre på varmeisolerte vegg- og takkonstruksjoner og som kombinert 
undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet, luftet taktekning og 
utvendig nedløp. Brukt som kombinert undertak er membranen egnet for bruk i skråe 
tak som er isolert kontinuerlig fra møne til takfot. Vindsperren kan også benytte i 
takkonstruksjoner som har delvis eller helt uisolerte flater.

Baca TAPE er aldringsbestandig, muggbestandig, har bra heft med akryl-lim og enkel i bruk.
Baca Vind Rep Tape er godt egnet til bruk for reparasjoner av rifter eller hull.
Baca Vind Skjøtetape er spesielt egnet til bruk for skjøting.

Vind og værbeskyttelse på rull 
Avansert teknologi, enkelt forklart

Vindsperre gir tørre og sunne hus

Vindsperre fungerer på mange måter på samme måte som 
skallbekledningsprinsippet i friluftsliv. Den er vindtett, minimerer 
varmetap og beskytter mot fuktighet som kan komme inn via utettheter 
i kledningen. Samtidig “puster” vindsperren og slipper fuktighet ut.

Baca vindsperre er en trelags takmembran som består av to lag non-woven 
polypropylenfilt på begge sider av en dampåpent mikroporøs film av polypropylen. 
Vindsperren er termisk presset, noe som sikrer en sterk sammenheng mellom 
lagene. Den funksjonelle filmen begrenser vannpenetrasjon, regulerer 
dampgjennomtrengning og beskytter konstruksjonen mot vind, støv og vann.

Detaljer om produktene, produktegenskapene og bruksområder finner du på baca.no/nedlastinger

Baca STRONG 180

Baca CLASSIC 130 Baca LIGHT 100
TG 20607 TG 20466

130 g/m2

0,02 m 190 N / 250 N

REACTION TO FIRE

CLASS E

180 g/m2

0,02 m 450 N / 300 N

REACTION TO FIRE

CLASS E

REACTION TO FIRE

CLASS E

Navn Størrelse Farge Pakning

i2507 Baca STRONG 180
i2508 Baca STRONG 180

1,5m x 50m = 75m2
3m x 50m = 150m2

Rød 1,5m - 20 ruller pr. pall
3m - 20 ruller pr. pall

Navn Størrelse Pakning

i2510 Baca Vind Rep Tape 50mm x 25m 12 ruller pr. kart

i2520 Baca Vind Skjøtetape 20mm x 50m 12 ruller pr. kart

Navn Størrelse Farge Pakning

i2504 Baca CLASSIC 130
i2507 Baca CLASSIC 130

1,5m x 50m = 75m2
3m x 50m = 150m2

Mørk Grå 1,5m - 24 ruller pr. pall
3m - 20 ruller pr. pall

Baca LIGHT 100
Baca LIGHT er fleksibel og kan brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte 
yttervegger med luftet kledning og takkonstruksjoner av tre.

100 g/m2

0,02 m 110 N / 140 N

REACTION TO FIRE

CLASS E

Navn Størrelse Farge Pakning

i2501 Baca LIGHT 100
i2502 Baca LIGHT 100

1,5m x 50m = 75m2
3m x 50m = 150m2

Lys Grå 1,5m - 35 ruller pr. pall
3m - 20 ruller pr. pall
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Kontakt oss for mer informasjon

Spar energi med en vindsperre 
som er tilpasset norsk klima
Vi har et værhardt klima i Norge som setter store krav til utførelse av 
produkter for fuktbeskyttelse av bygg. Derfor har vi stort fokus på 
gode løsninger som hindrer vann- og luftlekkasjer i vegg og tak, og 
detaljløsninger for å sikre tette overganger. 

Byggeforskriftene setter også krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet er i denne 
sammenheng et viktig punkt hvor det er mulig å oppnå en betydelig gevinst i forhold 
til energisparing. Bygger vi tette konstruksjoner begrenses luftlekkasjene slik at vi 
unngår unødvendig varmetap. Under byggeperioden vil vindsperren kunne beskytte 
mot fukt som ellers kan komme inn.

En god vindsperre er en forutsetning for å hindre trekkproblemer og luftlekkasjer. 
Vindsperren skal hindre kald luft i å blåse inn i isolasjonen. Samtidig skal den sørge for 
at fukt fra konstruksjonen luftes ut.


