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Instrukcja montażu foliowych taśm uszczelniających    

Przed montażem 

Wskazówki do aplikacji: Powierzchnie, do których będzie klejona taśma muszą być suche, niezaolejone, pozbawione tłuszczu 
i kurzu. Warstwa tynku na ościeżnicy powinna być trwała. Rozpoczęte rolki taśmy mogą być powtórnie używane. Wszystkie 4 
strony okna powinny zostać uszczelnione. Taśma przy parapecie jest naklejana na końcu. Miejsca łączenia taśm wykonać na 
zakładkę ok.5-10cm i całkowicie podklejać.

Wskazania odnośnie kleju  

Powierzchnie muszą być czyste suche i trwałe. Powierzchnia nie może być zakurzona,zatłuszczona ani zaolejona. Luźne 
fragmenty podłoża powinny zostać usunięte. Gruntowanie rozcieńczonym klejem, po wyschnięciu nałożonej warstwy poprawia 
przyklejanie taśmy na mniej przyczepnych podłożach. Nanieść klej ściegiem bez przerw na podłoże i docisnąć klejoną taśmę 
Nie dociskać zbyt mocno: grubość warstwy pozostałego kleju powinna mieć przynajmniej 1mm. Podklejenie powinno być wyko-
nane na całej powierzchni (Instrukcja Montażowa/TR 20, RAL, ift Rosenheim). Niezbędną zdolność do kompensowania ruchu 
konstrukcji umożliwiają odpowiednie dodatki materiałowe/oraz właściwe ułożenie taśmy (przy projektowaniu i określaniu wy-
miaru złącza, które umozliwią kompensację typowego ruchu konstrukcji budowlanej, uwzględnić podstawowe wytyczne norm 
DIN 4108 i 18540). Klejone połączenia przez pierwsze 5 godzin (w zależności od temperatury i stopnia wilgotności powietrza) 
nie są w stanie w pełni przenosić obciążeń. Dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju.

Foliowa taśma do uszczelnienia wewnętrznego

Szczelna powietrznie, paroszczelna foliowa taśma uszczelniająca. Posiada pasek samoprzylepny, służący do przyklejania 
na ramę okiennną. Mocowanie do muru następuje dzięki opcjonalnemu paskowi butylu lub przy użyciu specjalnego kleju.

Instalacja: Odwinąć taśmę na trzy uszczelniane strony okna i odciąć z naddatkiem ok.10cm. Odkleić pasek folii ochronnej i z 
odpowiednim dociskiem (korzystając ewentualnie z rolki dociskowej lub innego narzędzia) przykleić do zewnętrznej ukrytej kra-
wędzi ramy okiennej. Na narożach uformować zakładki. Ścisnąć i skleić paski samoprzylepne na zakładkach , aby zapewnić po-
łączenie szczelne powietrznie. Ramę okna zamontować w standardowy sposób. Warstwę między ramą okna a murem wypełnić 
pianą montażową. Następnie zgiąć taśmę pod kątem 90° i z lekkim ugięciem między ramą a murem wyłożyć na ościerze. Taśmę 
przykleić do muru specjalnym klejem, delikatnie ją dociskając. Ważne: Przy wyklejaniu taśmy, nie tworzyć ostrego załamania w 
miejscu przejścia z ramy okiennej na mur, ponieważ warstwa tynku nałożona w tym miejscu byłaby zbyt cieńka i mogłaby pękać!

Foliowa taśma do uszczelneinia zewnętrznego 

Paroprzepuszczalna foliowa taśma uszczelniająca. Posiada pasek samoprzylepny, służący do przyklejania na ramę 
okiennną. Mocowanie do muru następuje dzięki opcjonalnemu paskowi butylu lub przy użyciu specjalnego kleju.

Instalacja: Odwinąć taśmę. Odkleić pasek folii ochronnej i z odpowiednim dociskiem (korzystając ewentualnie z rolki 
dociskowej lub innego narzędzia) przykleić do widocznej części ramy okiennej. Taśmę przykleic do muru przy użyciu 
specjalnego kleju. Przy wyklejaniu taśmy zachować następującą kolejność:

1. Na dole poziomo   2. Bokami pionowo   3. Na górze poziomo


