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Klej spoinowy
ORCON

Taśma spoinowa
TESCON PROFECT

Taśma klejąca
TESCON VANA
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System mini-max pro clima
Maksymalny efekt już przy 7 produktach!
Podstawowy system pro clima składa się zaledwie z siedmiu 
produktów. Zapewniają one sprawdzone systemowe 
rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju konstrukcji. Jeśli  
musisz liczyć się ze specjalnymi wymogami, zawsze 
możesz sięgnąć do pełnego asortymentu pro clima.
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Taśma nagwoździowa
TESCON NAIDECK

Membrana dachowa
SOLITEX MENTO 3000

Grunt
TESCON PRIMER
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4 Folie i membrany wiatrochronne i opóźniające przenikanie pary

FOLIE I MEMBRANY

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. 
Wszelkie transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Wodoodporna, wysokiej klasy aktywna paroizolacja o zmiennym oporze 
dyfuzyjnym, odpowiednia dla wszelkiego rodzaju mat i płyt izolacyjnych

Zbrojona, powietrzoszczelna aktywna paroizolacja o zmiennym oporze dyfuzyjnym; 
przeznaczona zwłaszcza do wszelkiego rodzaju włóknistych izolacji wdmuchiwanych

DANE TECHNICZNE:

Warstwa wierzchnia Polipropylen

Membrana Kopolimer polietylenu

Grubość 0,25 ±0,05 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności
Wartość g, zależna od 
poziomu wilgotności

7,5 ±0,25 m / 0,25 - >25 m

37.50 ±1.25 MN·s/g / 1.25 - >125 MN·s/g

Gramatura 85 ±10 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40°C do +80°C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

ZALETY:
Najlepsza dostępna ochrona materiałów izolacyjnych 
dzięki zmiennemu, adaptowanemu oporowi dyfuzyjnemu o 
wartości powyżej 100; zwycięzca testu przeprowadzonego 
przez niemiecką Fundację Stiftung Warentest zajmującą się 
testowaniem produktów; stała ochrona: oficjalnie przeba-
dane i certyfikowane osiągi; zapewnia ochronę obiektów 
budowlanych w okresie zimowym dzięki wodoodpornym 
właściwościom; produkt przebadany ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA  
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

ZALETY:
Najlepsza dostępna ochrona materiałów izolacyjnych 
dzięki zmiennemu, adaptowanemu oporowi dyfu-
zyjnemu o wartości powyżej 100; zwycięzca testu 
przeprowadzonego przez niemiecką Fundację Stiftung 
Warentest zajmującą się testowaniem produktów; stała 
ochrona: oficjalnie przebadane i certyfikowane osiągi; 
zapewnia ochronę obiektów budowlanych w okresie 
zimowym dzięki wodoodpornym właściwościom; bardzo 
niski współczynnik ekspansji w połączeniu z izolacjami 
natryskowymi; produkt przebadany ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA  
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

ZASTOSOWANIE: Powietrzoszczelna, aktywna paroizolacja o zmiennym oporze dyfuzyjnym do dachów, sufitów, 
ścian i podłóg. Nadaje się do użytku w połączeniu ze wszelkiego rodzaju włóknistymi płytami i matami izolacyjnymi.

ZASTOSOWANIE: Opóźniacz pary i folia powietrzoszczelna w dachach, sufitach, ścianach i podłogach. Nadaje się 
do użytku w połączeniu ze wszelkiego rodzaju włóknistymi materiałami izolacyjnymi.

DANE TECHNICZNE:

Warstwa wierzchnia Polipropylen

Membrana Kopolimer polietylenu

Zbrojenie Włóknina propylenowa

Grubość 0,40 ±0,1 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności
Wartość g, zależna od 
poziomu wilgotności

7,5 ±0,25 m / 0,25 - >25 m

37.50 ±1.25 MN·s/g 1.25 - >125 MN·s/g

Gramatura 110 ±15 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 80 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

10091 4026639011176 20 m 1.50 m 30 m² 3 kg 1 42 11,70 350,88

10090 4026639011190 50 m 1.50 m 75 m² 7 kg 1 20 11,22 841,73

10077 4026639011985 50 m 3.00 m 150 m² 14 kg 1 20 11,22 1683,45

12221 4026639122216 50 m 3.00 m* 150 m² 14 kg 1 20 11,91 1786,65

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

10093 4026639011237 20 m 1.50 m 30 m2 4 kg 1 42 12,38 371,52

10092 4026639011244 50 m 1.50 m 75 m2 9 kg 1 20 11,91 893,33

10076 4026639011992 50 m 3.00 m 150 m2 18 kg 1 20 11,91 1786,65

12222 4026639122223 50 m 3.00 m* 150 m² 18 kg 1 20 12,64 1896,30

Aprobata niemieckiego instytutu 
DIBt dla membran INTELLO o 
zmiennym oporze dyfuzyjnym

Aprobata niemieckiego instytutu 
DIBt dla membran INTELLO PLUS 
o zmiennym oporze dyfuzyjnym

07
EN 13984

g value 1.25 - >125 MNs/g

Hydrosafe Value 2 m

07
EN 13984

g value 1.25 - >125 MNs/g

Hydrosafe Value 2 m

PLUS

* złożona do 1.60 m

* złożona do 1.60 m
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FOLIE I MEMBRANY

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com

Wodoodporna, zbrojona folia opóźniająca przenikanie pary; powietrzoszczelna folia wykonana z 
papieru budowlanego, o zmiennym oporze dyfuzyjnym

ZALETY: 
Wysokiej jakości ochrona przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i pleśnią dzięki zmiennemu współczynnikowi 
oporu dyfuzyjnego; przeznaczona do konstrukcji zgodnych 
z prawem budowlanym i normami na mocy atestu niemie-
ckiego instytutu państwowego DIBt; stała ochrona:  
oficjalnie przebadane i certyfikowane osiągi; ochrona 
placu budowy w porze zimowej dzięki właściwościom 
wodoodpornym; wszystkich (także wdmuchiwanych) 
materiałów termoizolacyjnych o włóknistym charakterze; 
ekologiczne rozwiązanie uszczelniające skorupę budynku

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: UNI TAPE 
Klej spoinowy: ECO COLL; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

ZASTOSOWANIE: Powietrzoszczelna, aktywna paroizolacja o zmiennym oporze dyfuzyjnym do dachów, sufitów, 
ścian i podłóg. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach z  izolacjami wdmuchiwanymi typu włóknistego.

DANE TECHNICZNE:

Arkusz Papier budowlany, klej PE

Zbrojenie Siatka z włókna szklanego

Grubość 0,23 ±0,1 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności
Wartość g, zależna od 
poziomu wilgotności

2,3 ±0,25 m / 0,40 – 4 m

11.5 ±1.25 MN·s/g / 2 - 20 MN·s/g

Gramatura 190 ±10 g/m²

Odporność termiczna Stała do +40 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

550 N/5 cm / 420 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

10081 4026639011039 100 m 0.75 m 75 m2 14 kg 1 24 8,82 661,13

10082 4026639011046 100 m 0.90 m 90 m2 17 kg 1 24 8,82 793,35

10083 4026639011053 100 m 1.05 m 105 m2 20 kg 1 24 8,82 925,58

10084 4026639011114 50 m 1.05 m 52,5 m2 10 kg 1 42 8,82 462,79

10085 4026639011060 100 m 1.35 m 135 m2 25 kg 1 24 8,82 1190,03

10086 4026639011121 50 m 1.35 m 67.5 m2 13 kg 1 42 8,82 595,01

10087 4026639011343 50 m 1.70 m 85 m2 16 kg 1 42 8,82 749,28

10088 4026639011077 50 m 2.75 m 137.5 m2 26 kg 1 20 8,82 1212,06

INTESANA® /  
INTESANA® Wodoodporna, wysokiej klasy membrana nakrokwiowa 

o zmiennej wartości oporu dyfuzyjnego g

ZASTOSOWANIE: przeznaczona do zastosowania jako odporna na warunki atmosferyczne i wiatrochronna mem-
brana na deskowanie.

ZALETY:
Idealna ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i pleśnią dzięki zmiennemu współczynnikowi oporu 
dyfuzyjnego; chroni budynki przed warunkami atmos-
ferycznymi na etapie budowy przy spadku dachu min. 
10°; zapewnia ochronę obiektów budowlanych w okresie 
zimowym dzięki wodoodpornym właściwościom; zna-
komite parametry w teście substancji niebezpiecznych; 
produkt przebadany ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: UNI TAPE 
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa wierzchnia Polipropylen

Membrana Kopolimer polietylenu

Grubość 0,45 ±0,05 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności
Wartość g, zależna od 
poziomu wilgotności

7,5 ±0,25 m / 0,25 - >25 m

37.5 ±1.25 MN·s/g / 1.25 - >125 MN·s/g

Gramatura 150 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40°C do +80°C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

INTESANA 11779 4026639117793 50 m 1.50 m 75 m2 12 kg 1 20 12,38 928,80

INTESANA 
connect

12220 4026639122209 50 m 1.50 m 75 m2 12 kg 1 20 13,55 1015,88
g value 1.25 - >125 MNs/g

Hydrosafe Value 2 m

DB+

07
EN 13984

07
EN 13984

Aprobata niemieckiego instytutu 
DIBt dla membran DB+ o 
zmiennym oporze dyfuzyjnym



6 Folie i membrany wiatrochronne i opóźniające przenikanie pary

FOLIE I MEMBRANY

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. 
Wszelkie transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

ZASTOSOWANIE: Zgodnie z DIN 4108 nadaje się do zastosowania jako opóźniacz pary i membrana wiatroszczelna do wszy-
stkich konstrukcji z dyfuzyjnie otwartą membraną na deskowaniu lub membraną dachową (np. pro clima SOLITEX). Wartość g 
podkładów dachowych na deskowaniu nie może przekraczać 0.5 MNs/g. Nadaje się również do zastosowania w połączeniu z 
płytami pilśniowymi lub panelami sufitowymi MDF, a także dyfuzyjnie otwartymi systemami izolacji dachowej.

ZALETY:
Najlepsza dostępna niezawodność dzięki montażu pod i 
na konstrukcji; chroni elementy konstrukcyjne: wartość 
sd zależna od poziomu wilgotności pozwala na montaż 
w przestrzeni pomiędzy krokwiami i w poprzek krokwi; 
szybka instalacja: brak konieczności klejenia do krokwi; 
łatwa obróbka: sztywność dzięki wzmocnienia flizeliną; 
znakomite parametry w teście substancji niebezpiecz-
nych; produkt przebadany zgodnie z programem ewalua-
cyjnym wg ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Polipropylen

Membrana Kopolimer polietylenu

Grubość 0,25 ±0,05 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności
Wartość g, zależna od pozi-
omu wilgotności

1,6 ±0,25 m / 0,05-2 m
8 ±1.25 MN·s/g / 0.25 - 10 MN·s/g

Gramatura 90 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40°C do +80°C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

Opóźniacz przenikania pary i folia uszczelniająca do izolacji nakrokwiowej

ZASTOSOWANIE: Opóźniacz pary i folia wiatrochronna na deskowanie, np. pod izolację nakrokwiową.

ZALETY:
Chroni konstrukcję przed warunkami atmosferyczny-
mi na etapie budowy; wodoodporna i szczelna; pełni 
jednocześnie funkcję wiatroszczelną i opóźniającą prze-
nikanie pary; znakomite parametry w teście substancji 
niebezpiecznych; produkt przebadany ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA; DUPLEX 
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX, WILLFIX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Polipropylen

Membrana Polipropylen

Grubość 0,45 ±0,05 mm

Wartość sd/g 2,3 ±0,25 m / 11.5 ±1.25 MN·s/g

Gramatura 130 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +100 
°C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

07
EN 13984

DA / DA 

DASATOP® Opóźniacz pary do celów remontowych o oporze  
dyfuzyjnym zależnym od poziomu wilgotności

07
EN 13984

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

10094 4026639011206 50 m 1.50 m 75 m2 7 kg 1 20 9,12 683,70

10723 4026639011978 50 m 3.00 m 150 m2 14 kg 1 20 9,12 1367,40

1 

3

22

Poziom trudności: bardzo wysoki; Wymagania: wysokie; Poziom bezpieczeństwa budowy: bardzo wysoki

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

DA 10098 4026639011947 50 m 1,50 m   75 m2 10 kg 1 20   8,43 632,10

DA 1AR01687 4026639216878 50 m 3,00 m 150 m² 20 kg 1 20   8,43 1264,20

DA connect 10099 4026639011336 50 m 1,50 m   75 m2 10 kg 1 20 10,06 754,65

Zewnętrzna instalacja opóźniacza pary od dołu i na konstrukcji
1  Membrana wiatroszczelna DASATOP
2  Zabezpieczenie montażu z pomocą DASATOP FIX
3  Dublowanie

NOWY
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FOLIE I MEMBRANY

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com

ZASTOSOWANIE: 3-warstowa membrana wiatroszczelna do zewnętrznych remontów dachu przy całkowitym 
wypełnieniu istniejącej przestrzeni międzykrokwiowej. Montaż na krokwiach pod dodatkową izolacją nakrokwiową z 
płyt pilśniowych jako część systemu remontowego pro clima 2:1 i 3:1 oraz przeznaczona do użycia w ramach zaa-
probowanych systemów remontowych producentów płyt pilśniowych.

ZALETY:
Prosty sposób na szczelną powłokę: montaż w poprzek 
krokwi i izolacji; suche i niezawodne elementy konstruk-
cyjne dzięki aktywnemu przepuszczaniu pary; ochrona 
podczas budowy: nadaje się na tymczasowe pokrycie; 
szybki i pewny montaż na samoprzylepne wzdłużne 
pasy; znakomite parametry w teście na obecność sub-
stancji niebezpiecznych; produkt przebadany zgodnie z 
ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA; DUPLEX
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna mieszanka polimerowa

Grubość 0,50 ±0,05 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności
Wartość g, zależna od 
poziomu wilgotności

0,06 ±0,02 m / 0,01 m, zależna od 
poziomu wilgotności
0.3 ±0.1 MN·s/g / 0.05 MN·s/g, 
zależna od poziomu wilgotności

Gramatura: 145 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +100 
°C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

Membrana wiatroszczelna do remontów dachu 
wykonywanych od zewnątrz pomiędzy dwie warstwy 
materiału izolacyjnegoDASAPLANO 0,01 

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

14086 4026639140869 50 m 1.50 m 75 m2 12 kg 1 20 10,49 786,90

Pokrycie izolacji pilśniowymi 
płytami podkładowymi 

12
EN 13984

System 2:1

1  Izolacja nakrokwiowa, płyta pilśniowa
2  DA SA PLA NO 0,01 connect
3  Materiał termoizolacyjny o charakterze włóknistym
4  Ruszt
5  Poszycie wewnętrzne: płyta GK - sama lub na  
 płytach drewnopochodnych

System 3:1

1  Izolacja nakrokwiowa, płyta pilśniowa
2  DA SA PLA NO 0,01 connect
3  Materiał termoizolacyjny o charakterze włóknistym
4   Poszycie wewnętrzne: płyty drewnopochodne lub  
 gipsowe na ruszcie  

1 1 
2 2 

3 3

4 4
5
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FOLIE I MEMBRANY

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. 
Wszelkie transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Folie opóźniające dyfuzję pary wodnej i wiatrochronne 

ZASTOSOWANIE: Stwarza konieczną warstwę opóźniającą przenikanie pary w istniejących i ocieplonych konstruk-
cjach dachowych. Tapetę można łączyć z pokryciami nakrokwiowymi zarówno otwartymi, jak i zamkniętymi dyfuzy-
jnie.

ZALETY:
Szybki i prosty sposób na zwiększenie oporu dyfuzyj-
nego od wewnątrz; zapobiega degradacji konstrukcji i 
wzrostowi grzybów; przeznaczona do dachów, stropów, 
ścian i sufitów; porowata struktura: nadaje się do 
zamalowania (SANTA DT); gładka powierzchnia. wałka: 
po prostu pomaluj lub otapetuj (SANTA UT); znakomite 
parametry w teście na obecność substancji niebezpiecz-
nych; produkt przebadany zgodnie z ISO 16000

ZALECENIE DOT. KLEJU:
np. Me tylan Ova lit VB / Henkel 

DANE TECHNICZNE:

Warstwa górna: DT Gładka flizelina tapetowa

Warstwa górna: UT Wióry wielowarstwowe (szorstkie)

Membrana Kopolimer polietylenu

Warstwa wierzchnia Flizelina tapetowa

Grubość 0,40 mm

Wartość sd/g 2.3 m zależna od wilgotności /
11.5 MNs/g - zależna od 
wilgotności 

Gramatura SANTA UT: 203 g/m²
SANTA DT: 248 g/m²

Odporność termiczna Stała do +40 °C

DASAPLANO 0,50 

Tapeta remontowa

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

SANTA DT 10096 4026639011954 15 m 0.53 m 7.95 m2 2 kg 6 33 11,48 91,27

SANTA UT 10097 4026639011183 15 m 0.53 m 7.95 m2 1.8 kg 6 33 11,48 91,27Opóźniacz pary, nie-powie-
trzoszczelny

Folia wiatroszczelna do remontów dachu wykonywa-
nych od zewnątrz pomiędzy dwie warstwy materiału 
izolacyjnego

ZASTOSOWANIE: Trójwarstwowa membrana wiatrochronna do remontów dachu wykonywanych od zewnątrz 
przy całkowitym wypełnieniu pustek międzykrokwiowych. Przeznaczona do montażu na krokwiach pod dodatkową 
izolację nakrokwiową z wełny mineralnej, płyt pilśniowych, celulozowych lub konopnych.

ZALETY:
Prosty sposób na szczelną powłokę: montaż w poprzek 
krokwi i izolacji; suche i niezawodne elementy konstruk-
cyjne dzięki zmiennemu oporowi dyfuzyjnemu; szybki 
i pewny montaż na samoprzylepne wzdłużne pasy; 
znakomite parametry uzyskane w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; produkt przebadany zgodnie 
z ISO 16000

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA; DUPLEX
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i wierz-
chnia

Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna mieszanka poli-
merowa

Grubość 0,40 ±0,05 mm

Wartość sd/g 0,50 ±0,10 m / 2.5 ±0.50 MN·s/g

Gramatura 115 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 100 °C

Wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD

225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13984.

Pokrycie izolacji z włókien 
celulozowych, mineralnych, 
drzewnych, konopnych...

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

14084 4026639140845 50 m 1.50 m 75 m2 9 kg 1 30 12,51 938,48

12
EN 13984

System 1:1
1  Membrana podkładowa o wartości sd ≤ 0.05 m  
 (np. linia SOLITEX) 
2  Izolacja nakrokwiowa w płytach, np. wełna celulozowa  
 tlub drzewna, konopna lub mineralna
3  DA SA PLA NO 0,50 connect
4  Materiał termoizolacyjny o charakterze włóknistym
5  Ruszcie
6  Poszycie wewnętrzne

1 

2 

3 

4 

5 
6 

SANTA DT / SANTA UT
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FOLIE I MEMBRANY

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com

Folie opóźniające dyfuzję pary wodnej i wiatrochronne Membrany pyłoszczelne, pasy uszczelniające

ZASTOSOWANIE: Pasy INTESANA są przeznaczone do łączenia spoin, np. pomiędzy belkami podłogowymi a 
powierzchniami betonowymi, płytami drewnopochodnymi lub jako pasy naprawcze w przypadku przecieków 
dachów, stropów, ścian, sufitów i posadzek.

ZALETY:
Prefabrykowany opóźniacz pary i pas powietrzoszczelny 
do szybkiego montażu; do łączeń powietrzoszczelnych 
zgodnych z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; 
membran z kopolimeru polietylenowego i super mocnej 
włókniny polipropylenowej; charakteryzuje się zmiennym 
oporem dyfuzyjnym

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA; DUPLEX
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do użytku jako ochrona przed pyłem i zaciekami w pomieszczeniach z sufitami 
podwieszonymi ocieplonymi izolacją wdmuchiwaną oraz w posadzkach.

ZALETY:
Łatwy montaż: mocna włóknina polipropylenowa; 
elastyczne zastosowanie: do zamykania suchych i niez-
nacznie wilgotnych wypełnień przegród; pewna ochrona 
przed pyłem dzięki wyjątkowo gęstemu przeplataniu 
warstw; wysoki stopień otwartości dyfuzyjnej

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA; DUPLEX
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND

DANE TECHNICZNE:

Warstwa wierzchnia 3-warstwowy polipropylen

Grubość 0,1 mm

Wartość sd/g 0,03 m / 0.15 MN·s/g

Gramatura 45 g/m2

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do 
+100 °C

DANE TECHNICZNE:

Włóknina polipropylenowa z membraną wykonaną z kopolimeru 
polietylenu

Wartość sd, zależna od poziomu 
wilgotności

7.50 ±0.25 m / 0.25 - >25 m

Membrana pyłoszczelna

Opóźniacz pary w formie pasów

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

10100 4026639011961 50 m 1.50 m 75 m2 4 kg 1 35 3,48 261,23

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10103 4026639011213 100 m 21 cm 21 m² 3 kg 2 28 2,15 215,00

RB

DA-S
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FOLIE I MEMBRANY

Membrany dachowe i ścienne na krokwie, płyty i deskowanie

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

SOLITEX MENTO 1000 11447 4026639114471 50 m 1.50 m 75 m2 9 kg 1 30 7,48 561,15

SOLITEX MENTO 1000 12263 4026639122636 50 m 3.00 m 150 m2 18 kg 1 30 7,48 1122,30

SOLITEX MENTO 1000 
connect

12219 4026639122193 50 m 1.50 m 75 m2 9 kg 1 30 8,86 664,35

SOLITEX MENTO 3000 12900 4026639129000 50 m 1.50 m 75 m2 11 kg 1 20 8,64 648,23

SOLITEX MENTO 3000 14354 4026639143549 50 m 3.00 m 150 m2 22 kg 1 20 8,64 1296,45

SOLITEX MENTO 3000 
connect

12909 4026639129093 50 m 1.50 m 75 m2 11 kg 1 20 10,02 751,43

SOLITEX MENTO 3000 
connect

16321 4026639163219 50 m 3.00 m 150 m2 22 kg 1 20 10,02 1502,85

SOLITEX MENTO 5000 12903 4026639129031 50 m 1.50 m 75 m2 16 kg 1 20 11,91 893,33

SOLITEX MENTO 5000 13759 4026639137593 50 m 3.00 m 150 m2 34 kg 1 20 11,91 1786,65

SOLITEX MENTO 5000 
connect

12910 4026639129109 50 m 1.50 m 75 m2 16 kg 1 20 13,29 996,53

SOLITEX MENTO PLUS 12905 4026639129055 50 m 1.50 m 75 m2 13 kg 1 20 10,49 786,90

SOLITEX MENTO PLUS 13758 4026639137586 50 m 3.00 m 150 m2 26 kg 1 20 10,49 1573,80

SOLITEX MENTO PLUS 
connect

12911 4026639129116 50 m 1.50 m 75 m2 13 kg 1 20 11,87 890,10

SOLITEX MENTO ULTRA 1AR00629 4026639206299 50 m 1.50 m 75 m2 16.5 
kg

1 20 13,85 1038,45

SOLITEX MENTO ULTRA 
connect

1AR00630 4026639206305 50 m 1.50 m 75 m2 16.5 
kg

1 20 15,22 1141,65

11
EN 13859-1

Membrany dachowe, 3- i 4-warstwowe

ZASTOSOWANIA: 3- lub 4-warstwowe paroprzepuszczalne membrany dachowe, przeznaczone się również do 
pokrywania desek, płyt MDF i pilśniowych przed położeniem mat i płyt izolacyjnych.

ZALETY:
Wysoce odporna na zużycie włóknina z mikrofibry; 
bardzo wysoka odporność na opady deszczu; bardzo 
wysoka stabilność termiczna; również dostępna z 
dwoma wbudowanymi strefami samoprzylepnymi w 
technologii connect; może pełnić funkcję tymczasowe-
go poszycia zgodnie z kartą produktu ZVDH

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

SOLITEX MENTO 1000 (connect)
3-warstwowa membrana na deskowa-
nie i krokwie, lekka okładzina z 
włókniną monolityczną TEEE, wraz z 2 
zintegrowanymi pasami samoprzylep-
nymi 

SOLITEX MENTO 3000 (connect)
3-warstowa membrana na deskowa-
nie i krokwie o bardzo wysokiej 
odporności na zużycie i opady 
deszczu oraz wybitnej stabilności 
termicznej

SOLITEX MENTO 5000 
(connect)
3-warstwowa membrana 
podkładowa i na deskowanie, 
bardzo ciężka, do 6 miesięcy 
ekspozycji na warunki 
atmosferyczne

Linia SOLITEX MENTO®

Dostępna również         technologii connect z dwoma strefami samoprzylepnymi

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie transakcje są 
objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.
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FOLIE I MEMBRANY

Membrany dachowe i ścienne na krokwie, płyty i deskowanieMembrany dachowe i ścienne na krokwie, płyty i deskowanie

SOLITEX MENTO PLUS (connect)
4-warstwowa membrana na 
deskowanie lub krokwie do izolacji 
wdmuchiwanych z dwoma 
zintegrowanymi sekcjami 
samoprzylepnymi 

SOLITEX MENTO ULTRA (connect)
Zbrojona, 4-warstwowa membrana na 
krokwie i deskowanie o szczególnie 
wysokiej wytrzymałości na rozerwanie do 
zastosowania pod wielkoformatowe 
dachówki z dwoma zintegrowanymi 
sekcjami samoprzylepnymi

DANE TECHNICZNE:

Spełnia wymagania specyfikacji 
produktu niemieckiego Centralnego 
Stowarzyszenia Dekarskiego (ZVDH) 
dla membran nakrokwiowych UDB-A i 
nadeskowych USB-A zgodnie z Tab.  
 1. Nadaje się do zastosowania jako 
pokrycie tymczasowe. Zabezpieczenie 
przed potknięciem zgodne z wymo-
gami odpowiedniej Izby Handlowej 
„Zasady testowania i certyfikacji 
zabezpieczenia przed potknięciem dla 
membran podkładowych). Oznakowa-
nie CE zgodne z EN 13859-1.

     Dostępna również        technologii connect z dwoma strefami samoprzylepnymi

MENTO 1000 MENTO 3000 MENTO 5000 MENTO PLUS MENTO ULTRA

Warstwa ochronna i wierzchnia Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna TEEE

Zbrojenie – Włóknina propylenowa

Właściwość Wartość
Barwa Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt
Gramatura 115 ±5 g/m² 150 ±5 g/m2 215 ±5 g/m2 175 ±5 g/m2 200 ±10 g/m²
Odporność termiczna stała w zakresie 

od -40 °C do 
+100 °C

stała w zakresie od 
-40 °C do +120 °C

stała
w zakresie od -40 
°C do +120 °C

stała
w zakresie od -40 °C do 
+100 °C

stała w zakresie od -40 
°C do +100 °C

Wartość sd/g 0,05 ±0,02 m /
0.25 ±0.1 MN·s/g

0,05 ±0,02 m /
0.25 ±0.1 MN·s/g

0,05 ±0,02 m /
0.25 ±0.1 MN·s/g

0,05 ±0,02 m /
0.25 ±0.1 MN·s/g

0,15 ±0,03 m /0.75 
±0.15 MN·s/g

Reakcja na ogień E
Wodoodporność nowa/używana* W1 / W1 W1 / W1
Słup wodny 10.000 mm 10.000 mm 10.000 mm > 2.500 mm > 2.500 mm
Maksymalny okres od montażu do 
pokrycia

3 miesiące 4 miesiące 6 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące

Membrana do deskowania / okładziny 
dachowej 1)

USB-A / UDB-B USB-A / UDB-A USB-A / UDB-A USB-A / UDB-A USB-A / UDB-A

1) spełnia wymagania specyfikacji produktu niemieckiego Centralnego Stowarzyszenia Dekarskiego (ZVDH) dla membran nakrokwiowych i nadeskowych zgodnie z Tab. 1.
Nadaje się do zastosowania jako pokrycie tymczasowe. Wszystkie membrany posiadają oznakowanie CE zgodne z EN 13859-1.

SOLITEX MENTO ULTRA spełnia 
wymagania DIN 4426, punkt 5.2 
“Urządzenia do zapobiegania 
upadkom poza krawędź dachu”

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com
Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie transakcje są 
objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.
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Membrany dachowe i ścienne na krokwie, płyty i deskowanie

ZASTOSOWANIE: Do pewnej integracji kontrłat w systemie SOLITEX WELDANO.

Oferujemy usługę docinania i łączenia po stałej cenie 9,59 zł / m² (plus RSP w zakresie SOLITEX WELDANO i odpadu).

Pozwala zaoszczędzić cenny czas na budowie: pro clima może dociąć i połączyć membrany za Ciebie.

SOLITEX WELDANO® Usługa docinania i łączenia

ZALETY: 
Szybsza instalacja dzięki oszczędności czasu na placu budowy; arkusze są docinane, łączone i dostarczane spec-
jalnie pod Twój projekt; pewne i jednolite wykończenie zapewnia maszynowa obróbka spoin; mniejsza zależność od 
warunków panujących na placu budowy: brak ryzyka łączenia membran w środowisku mokrym, szybsza ochrona 
przed warunkami atmosferycznymi; usługa dostępna od 50 m²

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie transakcje są 
objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Produkty pod zamówienie

ZASTOSOWANIE: 3-warstwowa, jednolicie zgrzewana membrana dachowa, odporna na deszcz / wodoszczelna. 
Przeznaczona do zastosowania na podkładach stałych, np. deskowaniu, płytach wiórowych lub pilśniowych.

ZALETY:
Jednolicie łączona; powierzchnia antypoślizgowa 
i odporna na ścieranie; paroprzepuszczalna, lecz 
jednocześnie odporna na opady atmosferyczne, w 
tym ulewy; wybitnie wysoka wytrzymałość na rozd-
zieranie; jako okładzina dachowa spełnia najbardziej 
surowe wymogi bezpieczeństwa; membrana mono-
lityczna

PRODUKTY SYSTEMOWE:
SOLITEX WELDANO-S; WELDANO TURGA; butelka z 
pędzlem; ROLLFIX; 
WELDANO INCAV; WELDANO INVEX;
WELDANO ROFLEX; WELDANO ROFLEX PLUS

DANE TECHNICZNE:

Membrana dwustronna Poliuretan 

Włóknina podkładowa Poliester

Grubość 0,8 ±0,05 mm

Wartość sd/g 0,18 ±0,04 m / 0.9 ±0.2 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Wodoodporność W1 

Słup wodny > 4 000 mm

Gramatura 310 ±15 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40°C do +80°C

Wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD

320 ±20 N/5 cm / 400 ±20 
N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-1.

SOLITEX WELDANO®
Paroprzepuszczalna, bezspoinowo zgrzewana membrana dachowa

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

16336 4026639163363 50 m 1.50 m 75 m2 24 kg 1 20 32,21 2415,53

16337 4026639163370 25 m 3.00 m 75 m2 24 kg 1 20 32,21 2415,53

1AR00082 4026639200822 400 m 1.50 m 600 m² 192 kg 1 1 32,21 19324,2015
EN 13859-1

ZALETY:
Jednolicie łączone membrany SOLITEX WELDANO; odpo-
wiednie również dla dużych kontrłat; niezwykle wysoka 
odporność na rozdzieranie; paroprzepuszczalne, powie-
trzoszczelne, odporne na opady i wodę; łatwa obróbka do 
mniejszych rozmiarów z pomocą noża lub nożyczek

PRODUKTY SYSTEMOWE:
SOLITEX WELDANO; WELDANO TURGA; butelka z 
pędzlem; ROLLFIX; 
WELDANO INCAV; WELDANO INVEX;
WELDANO ROFLEX; WELDANO ROFLEX PLUS

DANE TECHNICZNE:

Membrana dwustronna Poliuretan

Włóknina podkładowa Poliester

Grubość 0,8 ±0,05 mm

Wartość sd/g 0,18 ±0,04 m / 0.9 ±0.2 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

4 miesiące

Wodoodporność W1 

Gramatura 310 ±15 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40°C do +80°C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-1.

SOLITEX WELDANO®-S Paroprzepuszczalna, w jednolicie zgrzewanych pasach

Kod ID GTIN Dł. Szer. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m zł / Rolka

16340 4026639163400 25 m 37.5 cm 3 kg 1 100 17,72 442,90

15
EN 13859-1

Więcej informacji można znaleźć 
w broszurze “Usługa docinania i 
łączenia SOLITEX WELDANO” lub 
pod numerem telefonu  
+49 - 62 02 - 27 82.45 i adre-
sem email order@proclima.de
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Membrany dachowe i ścienne na krokwie, płyty i deskowanieMembrany dachowe i ścienne na krokwie, płyty i deskowanie

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com
Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie transakcje są 
objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Czterowarstwowa folia podkładowa z warstwą oddzielającą 
3D i butylowym pasem samoprzylepnym

ZASTOSOWANIE: Membrana SOLITEX UM connect jest przeznaczona do wentylowanych i niewentylowanych 
konstrukcji w połączeniu z dowolnym typem materiałów dachowych lub fasadowych, takich jak tytanocynk, alumi-
nium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, miedź itp. Membrany zgrzewane zwiększają bezpieczeństwo konstrukcji. Z 
tego powodu są rozwiązaniem zalecanym przez wiodących producentów metalowych pokryć dachowych. Warstwa 
oddzielająca 3D o grubości 8 mm wykonana z materiału polipropylenowego chroni dach przed akumulacją pary i 
zapewnia izolację akustyczną przeciwko hałasowi spowodowanemu deszczem lub wichurą.

ZALETY:
Maksymalna trwałość i stabilność termiczna dzięki 
membranie TEEE; skuteczne osuszanie: wysoka 
przepuszczalność (wartość sd = 0.05 m); ochrona przed 
korozją i lepsza izolacyjność akustyczna dzięki powłoce 
3D; zapewnia osuszanie konstrukcji dzięki funkcjonalnej 
bezporowej membranie TEEE odpornej na opady deszczu; 
maksymalnie do 3 miesięcy ekspozycji przed montażem 
dachówki; szybkie i pewne klejenie dzięki wzdłużnej 
strefie samoprzylepnej.

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna TEEE

Grubość 8 ±0,5 mm

Wartość sd/g 0,05 ±0,02 m / 0.25 ±0.1 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Wodoodporność nowa/
używana*

W1

Słup wodny 10.000 mm

Gramatura 420 ±10 g/m²

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +100 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

220 ±15 N/5 cm/185 ±15 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-1.

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

12739 4026639127396 25 m 1.50 m 37.5 m2 15 kg 1 10 35,39 1327,09

SOLITEX® UM 

07
EN 13859-1

Folia samoprzylepna zapewniająca powietrzoszczelność i ochronę 
przed czynnikami atmosferycznymi na całej powierzchni

ZASTOSOWANIE: SOLITEX ADHERO pozwala na zapewnienie powietrzoszczelności np. na podłożach mineralnych i 
materiałach drewnopochodnych. Jednocześnie gwarantuje ochronę konstrukcji przed czynnikami atmosferycznymi w 
czasie budowy.

ZALETY:
Ochrona konstrukcji: Dyfuzyjnie otwarta struktura i 
maksymalna ochrona przed ulewnym deszczem; chroni 
elementy konstrukcyjne przed zawilgoceniem dzięki bez-
porowej aktywnej paroizolacji; łatwa i pewna instalacja 
dzięki rozdzielanej powłoce zabezpieczającej; natychmi-
ast przywiera do podłoża zapewniając wystarczającą 
odporność na obciążenia; stała ochrona dzięki 
wysokiej wytrzymałości membrany TEEE na zużycie 
i temperaturę; do 3 miesięcy ekspozycji na warunki 
zewnętrzne

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND;  
PRIMER RP; SPRIMER
Kable/rury: ROFLEX

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

1AR01513 4026639215130 30 m 1,50 m 45 m2 12 kg 1 24 30,06 1352,57

SOLITEX® ADHERO

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna TEEE

Grubość 0.70 ±0.05 mm

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności

0.40 ±0.08 m / 0.25 - 0.8 m

Wartość g, zależna od 
poziomu wilgotności

2.0 ±0.4 MNs/g / 1.25 - 4 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Wodoodporność W1

Słup wodny 10.000 mm

Gramatura 240 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 100 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-1/-2.

NOWY

18
EN 13859-1/-2
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FOLIE I MEMBRANY

Membrana ścienna

ZALETY: 
Pięciowarstwowa struktura z podwójną membraną 
monolityczną TEEE; optymalne warunki do osuszania 
konstrukcji ściennych; funkcjonalna membrana bezporo-
wa odprowadza aktywnie wilgoć na zewnątrz; przepusz-
czalna i jednocześnie wysoce odporna na intensywne 
opady deszczu; czarna membrana z oznakowaniem 
zakładów: niewidoczna na szczelinach; niezmiernie 
wysoka wytrzymałość na rozdzieranie, wiatroszczelna, 
odporna na deszcz i wodę
6 miesięcy naturalnej ekspozycji na warunki atmosfery-
czne; szybko i pewnie przywiera do podłoża dzięki zin-
tegrowanym wzdłużnym sekcjom samoprzylepnym

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA, DUPLEX
Klej spoinowy: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

5-warstwowa membrana ścienna z 
dwuwarstwową włókniną monolityczną 
TEEE, wraz z 2 zintegrowanymi pasami 
samoprzylepnymi 

ZASTOSOWANIE: Paroprzepuszczalna, 5-warstwowa membrana ścienna z dwuwarstwową włókniną monolityczną TEEE 
Do użytku w zamkniętych i otwartych fasadach (szczeliny do 50 mm (2") i maksymalnie 40% całkowitej powierzchni).

DANE TECHNICZNE:

Warstwa wierzchnia Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna TEEE

Gramatura 280 ±15 g/m²

Grubość 1,1 ±0,2 mm

Wartość sd/g 0,2 ±0,05 m / 1.0 ±0.25 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Wodoodporność W1

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +100 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

440 ±35 N/5 cm / 440 ±35 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-2.

SOLITEX FRONTA® PENTA /  
SOLITEX FRONTA® PENTA 

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

SOL. FR. PENTA 16350 4026639163509 50 m 1.50 m 75 m2 23 kg 1 12 17,72 1328,70

SOL. FR. PENTA 16435 4026639164353 25 m 3.00 m 75 m2 23 kg 1 12 17,72 1328,70

SOL. FR. PENTA 
connect

16434 4026639164346 50 m 1.50 m 75 m2 23 kg 1 12 19,09 1431,90

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie transakcje są 
objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

SOLITEX FRONTA WA 10132 4026639010612 50 m 1.50 m 75 m2 7.5 kg 1 20 7,22 541,80

SOLITEX FRONTA WA 10133 4026639010605 50 m 3.00 m 150 m2 15 kg 1 20 7,22 1083,60

SOLITEX FRONTA WA 
connect

16318 4026639163189 50 m 1.50 m 75 m2 7.5 kg 1 20 8,60 645,00

ZALETY:
Mocna 3-warstwowa budowa pozwala na ochronę 
konstrukcji ściany; która aktywnie zarządza pozi-
omem wilgotności; wysoka odporność na rozerwanie 
gwoździem; do użytku za zamkniętymi fasadami; 3 
miesiące wytrzymałości na ekspozycję; szybkie i pewne 
przyklejanie z pomocą zintegrowanych stref samoprzy-
lepnych umieszczonych w kierunku wzdłużnym

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA, DUPLEX
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

Wysoce paroprzepuszczalna 3-warstowwa mem-
brana okładzinowa z monolityczną warstwą TEEE, 
przeznaczona do zamkniętych elewacji z 2 zinte-
growanymi sekcjami samoprzylepnymi 

ZASTOSOWANIE: Zapewnia wiatroszczelność ścian od strony zewnętrznej. Montaż na deskowaniu, płytach 
drewnopochodnych oraz wszelkiego rodzaju matach i płytach izolacyjnych.

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna TEEE

Grubość 0,45 ±0,05 mm

Wartość sd/g 0,05 ±0,02 m / 0.25 ±0.1 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Wodoodporność nowa/
używana*

W1

Gramatura 100 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +100 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-2.

SOLITEX FRONTA® WA /  
SOLITEX FRONTA® WA 

13
EN 13859-2

16
DIN EN 13859-2
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FOLIE I MEMBRANY

Membrana ściennaMembrana ścienna

3-warstwowa membrana okładzinowa o zwiększonym 
oporze dyfuzyjnym do montażu na ścianach za  
przerwą wentylacyjną

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do stosowania jako nieznacznie opóźniająca dyfuzję membrana okładzinowa do 
ścian na miękkich płytach pilśniowych za przerwą wentylacyjną.

ZALETY:
Zgodna z normą DIN 68800-2: do ścian szkieletowych 
za wentylowanym poszyciem; chroni konstrukcję przed 
wilgocią mogącą przenikać z przerwy wentylacyjnej; 
chroni elementy konstrukcyjne w czasie budowy; bardzo 
wysoka odporność na intensywne opady deszczu; do 3 
miesięcy ekspozycji na warunki atmosferyczne

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA, DUPLEX
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

DANE TECHNICZNE:

Warstwa ochronna i 
wierzchnia

Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna mieszanka polimerowa

Grubość 0,40 ±0,05 mm 

Wartość sd/g 0,50 ±0,10 m / 2.5 ±0.5 MNs/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Wodoodporność W1

Słup wodny 10.000 mm

Gramatura 115 ±5 g/m² 

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +100 °C

Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-2.

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

14006 4026639140067 50 m 1.50 m 75 m2 9 kg 1 20 11,09 832,05

14069 4026639140692 50 m 3.00 m 150 m2 18 kg 1 20 11,09 1664,10

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com
Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie transakcje są 
objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

SOLITEX FRONTA WA 10132 4026639010612 50 m 1.50 m 75 m2 7.5 kg 1 20 7,22 541,80

SOLITEX FRONTA WA 10133 4026639010605 50 m 3.00 m 150 m2 15 kg 1 20 7,22 1083,60

SOLITEX FRONTA WA 
connect

16318 4026639163189 50 m 1.50 m 75 m2 7.5 kg 1 20 8,60 645,00

ZALETY:
Otwarta dyfuzyjnie, lecz jednocześnie z maksymalną 
odpornością na intensywne opady deszczu; optymalne 
parametry pod kątem osuszania konstrukcji ściennych; 
bezporowa membrana funkcjonalna TEEE aktywnie 
odprowadza wilgoć na zewnątrz; czarna warstwa 
i nadruki zapewniają dyskretny wygląd membrany 
na łączeniach okładziny elewacyjnej; maksymalna 
wytrzymałość na zużycie i stabilność termiczna dzięki 
warstwie TEEE; 6 miesięcy ekspozycji na warunki 
zewnętrzne; szybkie i pewne mocowanie z pomocą 
zintegrowanych stref samoprzylepnych connect wzdłuż 
membrany

PRODUKTY SYSTEMOWE:
Taśma klejąca: TESCON VANA, DUPLEX
Klej spoinowy ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kable / rury: KAFLEX; ROFLEX

3-warstowwa membrana 
okładzinowa z monolityczną 
warstwą TEEE, przeznaczona do 
elewacji z otwartymi i zamkniętymi 
łączeniami, wyposażona w dwa pasy 
samoprzylepne  

ZASTOSOWANIE: SOLITEX FRONTA QUATTRO stale chroni izolację od wiatru i deszczu. Do użytku na zamkniętych i 
otwartych elewacjach (elewacjach z otwartymi łączeniami) zgodnie z instrukcją montażu.

DANE TECHNICZNE:

Warstwa wierzchnia Mikrofibra polipropylenowa

Membrana Monolityczna TEEE

Grubość 0,60 ±0,10 mm

Wartość sd/g 0,05 ±0,02 m / 0.25 ±0.1 MN·s/g

Reakcja na ogień E

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Wodoodporność W1

Gramatura 180 ±5 g/m²

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do 
+100 °C

Wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD

290 ±20 N/5 cm/220 ±20 N/5 
cm

Posiada oznakowanie CE zgodnie z EN 13859-2.

SOLITEX FRONTA® QUATTRO /  
SOLITEX FRONTA® QUATTRO 

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Pow. Waga Opak. Opak. / Pal. Zł / m2 Zł / Rolka

SOLITEX FRONTA 
QUATTRO

12933 4026639129338 50 m 1.50 m 75 m2 13.5 kg 1 20 13,76 1032,00

SOLITEX FRONTA 
QUATTRO

13729 4026639137296 50 m 3.00 m 150 m2 27 kg 1 20 13,76 2064,00

SOLITEX FRONTA 
QUATTRO connect

15042 4026639150424 50 m 1.50 m 75 m² 14.5 kg 1 20 15,14 1135,20

11
EN 13859-2

12
EN 13859-2
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TAŚMY KLEJĄCE

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie 
transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Kod ID GTIN Przedmiot Objętość Wydajność/zasięg Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn.

10106 4026639016270 Kartridż 310 ml 5 mm odcinek ~ 15 m 
8 mm odcinek ~ 6 m

20 60 30,27

10107 4026639016287 Tuba 600 ml 5 mm odcinek ~ 30 m
8 mm odcinek ~ 12 m

12 60 44,94

Nadaje się do przechowy-
wania i aplikacji w 

temperaturach ujemnych

ZASTOSOWANIE: Długotrwały, elastyczny klej do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przeznaczony do wiązania 
wszelkiego rodzaju folii paroizolacyjnych i opóźniających przepływ pary np. pro clima INTELLO, PE, PA, PP, powłok 
aluminiowych i okładzin oraz membran ściennych z sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi. 

ZALETY:
Bardzo silne właściwości klejące i osuszające. Nie ma 
potrzeby stosowania listwy dociskowej na podłożach 
przenoszących obciążenie; powietrzoszczelne taśmy 
zgodne z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; 
bardzo elastyczna, trwale rozciągliwa; nadaje się do 
przechowywania w ujemnych temperaturach; znakomite 
parametry w teście na obecność substancji niebezpiecz-
nych; przetestowana zgodnie z programem ewaluacyj-
nym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał Dyspersja na bazie kopolimerów kwasu 
akrylowego i etanolu. Produkt wolny 
od plastyfikatorów i halogenów

Temperatura użytkowa W zakresie od -10 °C do +50 °C

Odporność termiczna Stała, od -40°C do +80°C

Przechowywanie Do -20 °C, w chłodnym i suchym 
miejscu

Uniwersalny klej do uszczelniania spoin

ZASTOSOWANIE: Uniwersalny klej bez dodatku rozpuszczalników do tworzenia szczelnych spoin pomiędzy wszelkiego 
rodzaju foliami opóźniającymi przepływ pary i paroizolacyjnymi zgodnie z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2.

ZALETY:
Bardzo silne działanie przy szybkim tempie osusza-
nia; brak potrzeby zastosowania łat dociskowych na 
podkładach o wystarczającej nośności; szczelne wiązanie 
powierzchni zgodnie z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM 
B 8110-2; nadzwyczaj trwały i niezmiennie elastyczny; 
wnika głęboko w podłoże; bez dodatku rozpuszczalników; 
doskonałe wyniki w teście na obecność substancji niebez-
piecznych

DANE TECHNICZNE:

Materiał Dyspersja na bazie kopolimerów kwasu 
akrylowego. Produkt wolny od plastyfi-
katorów i halogenów 

Temperatura użytkowa -10 °C to 50 °C (klej, temp. >0 °C

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +80 °C

Przechowywanie Do -20 °C, w chłodnym i suchym 
miejscu

Klej uniwersalny bez rozpuszczalników 

Kod ID GTIN Przedmiot Objętość Wydajność/zasięg Opak. Opak./Pal. Zł / Jedn.

12769 4026639127693 Kartridż 310 ml 5 mm odcinek ~ 15 m 
8 mm odcinek ~ 6 m

20 60 30,27

12770 4026639127709 Tuba 600 ml 5 mm odcinek ~ 30 m
8 mm odcinek ~ 12 m

12 60 44,94

Kleje spoinowe

ZASTOSOWANIE: Powietrzoszczelne łączenie aktywnej paroizolacji i folii powietrzoszczelnych z papieru budow-
lanego (np. pro clima DB+) na wszelkiego rodzaju spoinach bez potrzeby stosowania listwy dociskowej (zależnie od 
wymagań) lub innych elementów dociskowych.

ZALETY:
Klej powietrzoszczelny na bazie surowców naturalnych; nie 
ma potrzeby stosowania listwy dociskowej na podłożach 
przenoszących obciążenie; powietrzoszczelna spoina zgod-
na z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; znakomite 
parametry w teście na obecność substancji niebezpiecz-
nych; przetestowana zgodnie z programem ewaluacyjnym 
ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał Naturalny lateks, kauczuk, 
proszek casein talcum, celuloza, 
woda

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Odporność termiczna Stała do +40 °C

Przechowywanie Ochrona przed mrozem, chłodem 
i suchością

ECO COLL Naturalny klej na bazie lateksu

Kod ID GTIN Przedmiot Objętość Wydajność/zasięg Opak. Opak. / Pal. Zł / jedn.

10104 4026639016201 Kartridż 310 ml 5 mm odcinek ~ 15 m
8 mm odcinek ~ 6 m

20 60 36,94

10105 4026639016034 Tuba 600 ml 5 mm odcinek ~ 30 m
8 mm odcinek ~ 12 m

12 60 61,40
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TAŚMY KLEJĄCE

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com

Kleje i taśmy do łączeńKleje spoinowe

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do trwałego, powietrzoszczelnego i pewnego sklejania zakładów folii i membran 
(paroizolacja aktywna, folie powietrzoszczelne, membrany dachowe i elewacyjne) oraz ich łączeń. Przeznaczona 
również do spoinowania łączeń doczołowych pomiędzy panelami drewnopochodnymi.

ZALETY:
Uniwersalna taśma klejąca do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; do 6 miesięcy ekspozycji na czynniki 
zewnętrzne; łatwo zdejmowalna powłoka ochronna; 
Nadaje się do otynkowania; powietrzoszczelne łączenia 
zgodne z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; 
znakomite parametry w teście na obecność substancji 
niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z programem 
ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Uniwersalna taśma klejąca z powłoką zabezpieczającą

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

11248 4026639016706 30 m 6 cm 10 48 3,48 104,49

11249 4026639016713 30 m 6 cm 20 Jedn. prof.* 24 3,14 94,20

11250 4026639016683 30 m 7.5 cm 4 96 4,39 131,58

15076 4026639150769 30 m 10 cm 2 96 5,85 175,44

11251 4026639016690 30 m 15 cm 2 96 8,73 261,87

13491 4026639134912 30 m 20 cm 1 96 12,90 387,00

YEARS
ADHESION

www.proclima.com/100years* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

Nadaje się do otynkowania

ZASTOSOWANIE: Wolna od rozpuszczalników, elastyczna taśma klejąca na bazie kleju odpornego na ujemne tem-
peratury służąca do spoinowania paroizolacji aktywnej i pełnej zgodnie z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2.   
Przedmiot wniosku patentowego - do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

ZALETY: 
Klej spoinowy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
temperatura aplikacji powyżej -15 °C; szybka, czysta 
i bezpieczna aplikacja bezpośrednio z rolki; brak 
konieczności osuszania, natychmiastowa ekstremalna 
mocna siła sklejenia; natychmiastowe uszczel nienie 
łączenia; brak konieczności stosowania listwy docis-
kowej na podkładach o wystarczającej nośności; klej 
wodoodporny typu SOLID bez dodatku plastyfika-
torów, rozpuszczalników, emulgatorów czy substancji 
konserwujących; znakomite parametry w teście na 
obecność substancji niebezpiecznych; przebadany zgod-
nie z programem ewaluacyjnym AgBB

DANE TECHNICZNE:

Materiał Akrylan typu SOLID

Powłoka ochronna Folia PP powlekana silikonem

Temperatura aplikacji Od -15 °C

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 100 °C

Przechowywanie Poziomo, w suchym i chłodnym 
miejscu, osłoniętym przed 
bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym

Taśmy do użytku wewnętrznego i zewnętrznegoMULTIBOND

Kod ID GTIN Dł. Szer. Grubość Waga Opak.   Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

1AR00572 4026639205728 2 x 10 m 11 mm 3 mm 0.815 kg 6 150 8,17 163,40

1AR00501 4026639205018 10 m 11 mm 3 mm 3.7 kg 12 Jedn. prof.* 150 7,53 903,00
* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach
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Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie 
transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Taśmy klejące

Nadaje się do otynkowania

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do trwałego, powietrzoszczelnego i pewnego sklejania zakładów folii i membran 
(paroizolacja aktywna, membrany powietrzoszczelne, dachowe i elewacyjne) oraz ich łączeń. Przeznaczona również 
do spoinowania łączeń doczołowych pomiędzy panelami drewnopochodnymi.

ZALETY:
Uniwersalna taśma klejąca do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; do 3 miesięcy ekspozycji na warunki 
zewnętrzne; elastyczna i łatwa w oderwaniu powłoka 
zabezpieczająca; bardzo elastyczna i trwale formowalna 
(nie pracuje), idealna również do łączeń z przepustami; 
nadaje się do tworzenia łączeń powietrzoszczelnych 
zgodnych z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; 
klej wodoodporny; znakomite parametry w teście na 
obecność substancji niebezpiecznych; przetestowana 
zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000; Nadaje 
się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Perforowana folia PE

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10690 4026639016577 30 m 6 cm 10 48 3,48 104,49

10684 4026639016584 30 m 6 cm 20 Jedn. prof.* 24 3,14 1883,40

Uniwersalna taśma klejąca z polietylenową powłoką zabezpieczającą

YEARS
ADHESION

www.proclima.com/100years

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do trwałego, powietrzoszczelnego i pewnego sklejania zakładów aktywnych folii 
paroizolacyjnych oraz membran powietrzoszczelnych, a także wewnętrznych łączeń pomiędzy tymi membranami. 
Przeznaczona również do spoinowania łączeń doczołowych pomiędzy płytami drewnopochodnymi.

ZALETY:
Jedynie do użytku wewnętrznego; Powietrzoszczelne 
taśmy zgodne z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-
2; wysoka wstępna siła klejenia; łatwa aplikacja z ręki; 
klej wodoodporny; znakomite parametry w teście na 
obecność substancji niebezpiecznych; przetestowana 
zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

* Taśma 4 cm UNI TAPE jedynie do klejenia na po-
wierzchniach twardych (np. płyty drewnopochodne).

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalny papier z warstwą zbrojącą

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Uniwersalna taśma klejącaUNI TAPE 

YEARS
ADHESION

www.proclima.com/100years

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Z ł / Rolka

10655 4026639016539 30 m 6 cm 10 48 2,80 83,85

10687 4026639016546 30 m 6 cm 20 Jedn. prof. * 24 2,54 1522,20

10110 4026639016331 30 m 4 cm * 14 56 2,11 63,21

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach
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Taśma klejąca, taśma narożnikowaTaśmy klejące

Wstępnie zaginana narożnikowa taśma klejąca

ZASTOSOWANIE: Wstępnie zaginana taśma narożnikowa do oklejania aktywnej paroizolacji i membran powie-
trzoszczelnych, membran dachowych, nadeskowych, nakrokwiowych i ściennych oraz łączeń z sąsiadującymi elemen-
tami konstrukcyjnymi.

ZALETY:
Łatwe, szybkie i czyste uszczelnianie narożników dzięki 
wstępnym zagięciom; brak folii zabezpieczającej na 
pierwszym pasku klejącym: przyłóż taśmę do podłoża 
natychmiast, bez potrzeby usuwania pierwszego 
paska; dostępna w szerokościach 25/35 mm i 12/38 
mm; wzmacniana miękką włókniną; odporny na wilgoć 
środek klejący do trwałego uszczelniania wewnątrz i na 
zewnątrz budynku; Nadaje się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Specjalistyczny klej akrylanowy

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia 

3 miesiące

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

14780 4026639147806 30 m 50 mm 5 60 6,58 197,37

14779 4026639147790 30 m 50 mm 20 Jedn. prof. * 21 5,76 3457,20

14777 4026639147776 30 m 60 mm 5 60 7,61 228,33

14778 4026639147783 30 m 60 mm 20 Jedn. prof. * 21 6,62 3973,20

Nadaje się do otynkowania

Nadaje się do otynkowania

ZASTOSOWANIE: TESCON INVIS jest przeznaczona do tworzenia niewidocznych połączeń na i pomiędzy mem-
branami ściennymi za podwieszanymi elewacjami oraz powietrzoszczelnego uszczelniania aktywnej paroizolacji lub 
warstw powietrzoszczelnych od wewnątrz i zewnątrz.

ZALETY:
Uniwersalna taśma klejąca do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; do 6 miesięcy ekspozycji na czynniki 
zewnętrzne; łatwo zdejmowalna powłoka ochronna; 
nadaje się do uszczelniania przepustów; Nadaje się 
do otynkowania; również stosowana do uszczelniania 
membran ściennych za elewacjami podwieszanymi; klej 
wodoodporny

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

11948 4026639119483 30 m 6 cm 10 48 3,48 104,49

11949 4026639119490 30 m 6 cm 20 Jedn. prof.* 24 3,14 1883,40

Czarna taśma klejąca, uniwersalna

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach



Taśma narożnikowa z dwoma oddzielnymi i  
zdejmowalnymi paskami aplikacyjnymi

ZASTOSOWANIE: Uszczelnienie połączeń okien i drzwi z foliami paroizolacyjnymi, powietrzoszczelnymi oraz pane-
lami drewnopochodnymi; na zewnątrz przeznaczona do łączenia elementów konstrukcji dachowej z membranami 
dachowymi i ściennymi, a także płytami MDF.

ZALETY:
Uniwersalna taśma narożnikowa do użytku 
wewnętrznego i zewnętrznego; do 6 miesięcy ekspozycji 
na warunki zewnętrzne; dwa odrębnie zdejmowane paski 
zabezpieczające; bardzo elastyczna i trwale deformo-
walna (nie pracuje), idealna również do łączeń z prze-
pustami; do łączeń powietrzoszczelnych zgodnych z DIN 
4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2;  znakomite para-
metry w teście na obecność substancji niebezpiecznych; 
przetestowana zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 
16000; Nadaje się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Rozdzielana powłoka polietyle-
nowa powlekana silikonem ok. 
12 / 48 mm 

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10121 4026639016263 30 m 6 cm 5 96 4,47 134,16

10807 4026639016645 30 m 6 cm 20 Jedn. prof.* 24 4,21 2528,40
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TAŚMY KLEJĄCE

Ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie 
transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Wstępnie zaginana narożnikowa taśma klejąca do szybkiej aplikacji

Nadaje się do otynkowania

ZASTOSOWANIE: Dla potrzeb ekonomicznego i trwale szczelnego łączenia doczołowego pomiędzy płytami 
drewnopochodnymi oraz zakładów między paroizolacją a folią powietrzoszczelną i membraną pyłoszczelnąt.

ZALETY:
Oszczędność czasu ok. 60%: brak potrzeby usuwania, 
oddzierania lub usuwania powłoki ochronnej; łatwa 
obróbka; powłokę ochronna można odczepić ręcznie; 
zabezpiecza elementy konstrukcyjne dzięki klejowi 
wodoodpornemu SOLID; budowa zgodna z DIN 4108-7, 
SIA 180 i OENORM B 8110-2; znakomite parametry w 
teście na obecność substancji niebezpiecznych; przete-
stowana zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Papier kraft powlekany silikonem

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Brak

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

RAPID CELL Taśma do szybkiej aplikacji

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10119 4026639016317 15 m 5 cm 12 56 2,71 40,64

10688 4026639016522 30 m 5 cm 24 Jedn. prof.* 24 2,45 1764,72

10120 4026639016300 30 m 5 cm 12 56 2,71 81,27

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do spoinowania deskowania, membran dachowych i ściennych; zapewnia ochronę 
przed wilgocią. Nadaje się również do mocowania aktywnej paroizolacji do elementów metalowych.

ZALETY:
Trwale eliminuje przecieki, do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego; pewne łączenie membran na zakładach; 
dla potrzeb tworzenia powietrzoszczelnych połączeń 
zgodnie z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2;  
Rozwiń, przyciśnij i oderwij jednym ruchem; znakomite 
parametry w teście na obecność substancji niebezpiecz-
nych; przetestowana zgodnie z programem ewaluacyj-
nym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Klej Specjalistyczny klej akrylanowy

Zbrojenie Plastikowa

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Dwustronna taśma klejącaDUPLEX

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10123 4026639016591 5 x 20 m 2.5 cm 6 384 1,42 28,38

10686 4026639016218 80 m 2.5 cm 10 Jedn. prof.* 75 1,12 894,40

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach
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Wstępnie zaginana narożnikowa taśma klejąca do szybkiej aplikacji Taśma klejąca, taśma przeciwwilgociowa 

ZASTOSOWANIE: Taśma klejąca do łączeń z trzema niezależnymi paskami dla potrzeb tworzenia powietrzoszczel-
nych połączeń płyt fundamentowych i stropowych z konstrukcjami w technologii CLT oraz szkieletowej

ZALETY:
Jednoetapowe uszczelnienie łączeń i spoin wzdłużnych 
koniecznych ze względu na projekt konstrukcji; 
łatwiejsze przygotowanie i montaż dzięki trzeciemu 
niezależnemu paskowi klejącemu; trwałe i powietrzosz-
czelne łączenie; pasek klejący o długości 90 mm łączy 
wszelkie nierówności pomiędzy podwaliną a płytą 
betonową; 6 miesięcy ekspozycji na warunki atmosfe-
ryczne

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia 

6 miesięcy

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

16432 4026639164322 30 m 140 mm 1 150 16,73 501,81

Taśma klejąca do łączeń z trzema niezależnymi 
paskami do ścian CLT

ZASTOSOWANIE: Wodoszczelna taśma klejąca o wysokiej sile klejenia do tworzenia samouszczelniającej obrób-
ki blacharskiej parapetu, łączenia paneli drewnopochodnych z gładkimi powierzchniami mineralnymi, przyklejania 
leżących na sobie płyt nakrokwiowych (np. wypusty i przejścia) oraz do wiązania ich z sąsiadującymi elementami 
konstrukcyjnymi.

ZALETY:
Chroni elementy konstrukcyjne przed wnikaniem wody; 
wodoodporna, blokuje podciąganie wilgoci; ekstre-
malnie wysoka siła klejenia nawet na powierzchniach 
wilgotnych i zimnych; bardzo elastyczna: potrafi 
adaptować się elastycznie do podkładów i narożników; 
przyczepność na podkładach mineralnych; uszczelnia 
otwory gwoździowe; znakomite wyniki w teście na 
obecność substancji niebezpiecznych, przebadana 
zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Elastyczna powłoka PE

Materiał Kauczuk butylowy modyfikowa-
ny akrylanem

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Gramatura Ok. 1.9 kg/m²

Grubość Ok. 1.1 mm

Odporność na ulewny deszcz Do 600 Pa, materiał 
samouszczelniający, podkład 
parapetu

Temperatura aplikacji Od -10 °C do 35 °C

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 80 °C

Wodoodporna uszczelniająca taśma klejąca o wysokiej sile wiązania

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

15361 4026639153616 20 m 10 cm 3 60 15,35 307,02

14134 4026639141347 20 m 15 cm 2 60 22,70 454,08

14135 4026639141354 20 m 20 cm 2 42 30,70 614,04

14732 4026639147325 20 m 30 cm 1 60 46,05 921,06

wodoodporny
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Wysoko elastyczna taśma uszczelniająca, powietrzoszczelna

ZASTOSOWANIE: Wysoko elastyczna taśma klejąca do tworzenia powietrzoszczelnych łączeń, np. pod listwy 
przypodłogowe i przepusty, takie jak rury, kable itp.

ZALETY:
Doskonała taśma do uszczelniania przepustów dzięki 
ekstremalnie mocnej warstwie z kauczuku butylowego 
i elastycznej powłoce nośnej o niskiej sile powrotu; 
zapewnia ochronę nawet przy silnym rozciągnięciu; 
chroni elementy konstrukcyjne przed wnikaniem wody 
i blokuje podciąganie wilgoci; tworzy bezpieczną 
spoinę: kauczuk butylowy wnika głęboko w podłoże; 
przyczepność na podkładach mineralnych; powietrzosz-
czelne spoiny zgodne z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM 
B 8110-2; znakomite parametry w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z 
programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Elastyczna powłoka PE

Materiał Kauczuk butylowy

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Gramatura Ok. 3.7 kg/m²

Grubość Ok. 2.0 mm

Temperatura aplikacji Od +5 °C do +35 °C; noce bez 
przymrozków

Odporność termiczna Stała, od -20 °C do 80 °C

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

14343 4026639143433 10 m 6 cm 5 60 13,12 131,15

14344 4026639143440 10 m 10 cm 3 60 18,88 188,77

TAŚMY KLEJĄCE

Ceny obowiązują od 1 lutego 2018 roku. Niniejsza wersja unieważnia wszystkie poprzednie cenniki. Ceny podlegają naliczeniu podatku VAT. Podane ceny nie są wiążące. Wszelkie 
transakcje są objęte naszymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności za wyłączeniem błędów i pominięć.

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

15363 4026639153630 20 m 10 cm 3 60 8,69 173,72

14136 4026639141361 20 m 15 cm 2 60 12,69 253,70

14137 4026639141378 20 m 20 cm 2 42 17,59 351,74

14698 4026639146984 20 m 30 cm 1 60 26,49 529,76

ZASTOSOWANIE: Paroszczelna taśma klejąca uszczelniania powierzchni pod parapetami w konstrukcjach drewni-
anych, łączenia paneli drewnopochodnych z gładkimi powierzchniami mineralnymi, przyklejania leżących na sobie 
płyt nakrokwiowych (np. rowki i przepusty) oraz do wiązania ich z sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi.

ZALETY:
Chroni elementy konstrukcyjne przed wnikaniem wody; 
wodoodporna, blokuje podciąganie wilgoci; tworzy 
bezpieczną spoinę: kauczuk butylowy wnika głęboko w 
podłoże; bardzo elastyczna folia nośna o bardzo nis-
kiej sile powrotu: potrafi adaptować się elastycznie do 
podkładów i narożników; przyczepność na podkładach 
mineralnych; powietrzoszczelne spoiny zgodne z DIN 
4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; znakomite wyniki w 
teście na obecność substancji niebezpiecznych, przebada-
na zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Elastyczna powłoka PE

Materiał Kauczuk butylowy

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Gramatura Ok. 1.9 kg/m²

Grubość Ok. 1.0 mm

Temperatura aplikacji Od +5 °C do +35 °C; noce bez 
przymrozków

Odporność termiczna Stała, od -20 °C do 80 °C

Taśma uszczelniająca, przeciwwilgociowa
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TAŚMY KLEJĄCE

MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35-43, Telephone: +49 (0) 62 02 - 27 82.0, info@proclima.de, www.proclima.com

Jednostronna akrylanowa taśma klejąca z modyfikowanym  
kauczukiem butylowym do uszczelniania łączeń gwoździowych

ZASTOSOWANIE: Jednostronna taśma do uszczelniania gwoździ pod kontrłatami na dachach spadzistych. TESCON 
NAIDECK mono nadaje się do tworzenia tymczasowych okryć z pomocą membran dachowych i nadeskowych.

ZALETY:
Nadaje się do stosowania już od -10 °C dzięki kau-
czukowi butylowemu modyfikowanemu akrylanem; 
możliwość łatwego wstępnego montażu na 
kontrłatach; kontrłaty można łatwo umieścić na dachu 
dzięki tylnej powłoce PE; trwałe uszczelnienie otworów 
gwoździowych dzięki wnikaniu kauczuku butylowe-
go; nadaje się do tymczasowych pokryć zgodnie ze 
specyfikacją ZVDH

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Powłoka PE

Materiał Kauczuk butylowy modyfikowany 
akrylanem

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Grubość 1.1 mm

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 80 °C

Temperatura aplikacji Od -10 °C do 35 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy, montaż pod kontrłatami

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

16441 4026639164414 20 m 4.5 cm 6 60 4,99 99,76

16442 4026639164421 20 m 4.5 cm 12 Jedn. prof.* 28 4,34 1042,32

Jednostronne plastry akrylanowe z modyfiko-
wanym kauczukiem butylowym do uszczelniania 
łączeń gwoździowych

ZASTOSOWANIE: Jednostronne łatki do uszczelniania gwoździ pod kontrłatami na dachach spadzistych. TESCON 
NAIDECK mono patch nadaje się do tworzenia tymczasowych okryć na deskowaniach i membranach dachowych. 
300 plastrów w rolce.

ZALETY:
Znakomite działanie uszczelniające: materiał 
uszczelniający jest wciągany do otworu utworzonego 
przez gwóźdź lub wkręt; łatwy montaż wstępny na 
podkładzie, deskowaniu, membranie lub łacie; spełnia 
wymogi ZVDH i of SIA 232/1; trwałość na etapie 
budowy: nadaje się do użycia jako tymczasowe pokrycie/
uszczelnienie na czas budowy; oszczędność materiału: 
łatkę mocuje się jedynie w otoczeniu gwoździa/wkrętu

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Powłoka PE

Klej Kauczuk butylowy modyfikowany 
akrylanem

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Grubość 1.1 mm

Odporność termiczna stała, od -40 °C do 80 °C

Temperatura aplikacji Od -10 °C do 35 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy, montaż pod 
kontrłatami

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / Szt. Zł / Rolka

1AR01113 4026639211132 82 mm 62 mm 1 180 1,59 477,30

1AR01053 4026639210531 82 mm 62 mm 3 Jedn. prof.* 60 1,42 1277,10
* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do zastosowania jako taśma do uszczelniania łączeń gwoździowych pod kontrłaty 
na dachach spadzistych. Nadaje się do zabezpieczania tymczasowych pokryć dachowych zgodnych z niemieckimi 
specyfikacjami ZVDH na membranach dachowych i deskowaniu.

ZALETY:
Znakomite działanie uszczelniające - płynne lepiszcze 
butylowe wnika głęboko w strukturę okładziny; wodoo-
dporna; nadaje się do zabezpieczania tymczasowych 
pokryć dachowych zgodnych z niemieckimi specyfikac-
jami ZVDH na membranach dachowych i deskowaniu; 
supermocna dzięki warstwie wzmacniającej; nie zawiera 
bitumenu

DANE TECHNICZNE:

Materiał Kauczuk butylowy

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 80 °C

Temperatura aplikacji Od +5 °C do +35 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy, montaż pod 
kontrłatami

Dwustronna taśma nagwoździowa

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

11737 4026639117373 20 m 5 cm 6 96 4,00 79,98

11943 4026639119438 20 m 5 cm 24 Jedn. prof.* 24 3,53 1692,48

1AR00900 4026639209009 20 m 7,5 cm 16 Jedn. prof.* 24 5,29 1692,48
* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach
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ZASTOSOWANIE: Taśma do klejenia spoin; wiąże na całej powierzchni; nadaje się do otynkowania; zapew-
nia szczelność powietrzną pomieszczeń i opóźnia przepływ pary; uszczelnienie okien i drzwi na łączeniach z 
sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi z drewna i surowców mineralnych, takich jak beton i pustaki.

ZALETY:
Pełnopowierzchniowa taśma klejąca - natychmiast 
uszczelnia spoinę i może przenosić obciążenia; ekstre-
malnie silne wiązanie z powierzchniami mineralnymi 
dzięki zmodyfikowanemu i wodoodpornemu klejowi 
typu STAŁEGO; nadaje się do otynkowania; taśma 
do łączeń na lub pod futrynami okiennymi; łatwa w 
użyciu; znakomite parametry w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; przebadana zgodnie z 
programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Tylna powłoka PP, specjalna membra-
na z kopolimeru PP

Klej Modyfikowany Klej wodoodporny 
typu SOLID 

Powłoka ochronna Jedna lub dwie rozdzielane powłoki 
PE powlekane silikonem

Wartość sd/g 2.8 m / 14 MN·s/g

Szczelność Do 1000 Pa, otoczenie

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Taśma pełnopowierzchniowa do uszczelniania okien od wewnątrz

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

15431 4026639154316 30 m 8 cm 8 48 5,50 165,12

15432 4026639154323 30 m 10 cm 8 36 6,88 206,40

15433 4026639154330 30 m 15 cm 4 48 10,19 305,73

15434 4026639154347 30 m 20 cm 4 36 13,63 408,93

ZASTOSOWANIE: Przeznaczone do prostych, wielofunkcyjnych łączeń pomiędzy arkuszami membrany lub płytami 
drewnopochodnymi a powierzchniami przeznaczonymi do otynkowania (cegły lub beton).

ZALETY:
Flizelina PET zatapialna w tynku, brak konieczności 
wzmacniania tynku; zdefiniowane przejście pomiędzy 
polami paroizolacji i tynku; trwale skuteczna, powie-
trzoszczelna spoina zgodna z DIN 4108-7, SIA 180 i 
OENORM B 8110-2; wzmocnienie podnosi stabilność 
sąsiadującego podkładu tynkowego; znakomite parame-
try w teście na obecność substancji niebezpiecznych; 
przetestowana zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 
16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Flizelina PET z funkcjonalnym 
wzmocnieniem membrany i tynku

Klej Specjalistyczny klej akrylanowy

Wartość sd/g 2.3 m / 11.5 MN·s/g

Grubość 1.3 mm

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Taśma opóźniająca przepływ pary z materiałem wzmacniającym

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10124 4026639016058 15 m 20 cm 4 30 9,12 136,74

Taśma spoinowa

Nadaje się do otynkowania

Nadaje się do otynkowania
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taśma spoinowaTaśma spoinowa

ZASTOSOWANIE: CONTEGA SL pozwala na uszczelnianie okien i drzwi.

ZALETY:
Bardzo cienka taśma pozwala na doskonałe zaginanie w 
narożnikach; funkcjonalna membrana z kopolimerem PP; 
po stronie zewnętrznej dobrze współdziała z CONTEGA 
EXO; nadaje się do otynkowania po stronie powłoki 
ochronnej; dzięki trzem pasom taśmy klejącej jest to 
bardzo uniwersalne rozwiązanie na konstrukcjach drew-
nianych, murowanych i betonowych; znakomite wyniki 
w teście na obecność substancji niebezpiecznych, prze-
badana zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Włóknina PP i specjalna mem-
brana z kopolimeru PP

Klej Specjalistyczny klej akrylanowy

Wartość sd/g 2.3 m / 11.5 MN·s/g

Szczelność Do 1000 Pa, otoczenie

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Dwustronna taśma do uszczelniania podtynkowego o 
właściwościach kontrolujących przenikanie pary

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

11384 4026639113849 30 m 8.5 cm 8 30 4,47 134,16

11396 4026639113962 30 m 12 cm 8 30 5,98 179,31

Nadaje się do otynkowania

ZASTOSOWANIE: Taśma CONTEGA SOLIDO SL-D do klejenia spoin; wiąże na całej powierzchni; nadaje się do otyn-
kowania; zapewnia szczelność powietrzną pomieszczeń i opóźnia przepływ pary; uszczelnienie okien i drzwi na 
łączeniach z sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi z drewna i surowców mineralnych, takich jak beton i ściany 
murowane. Zintegrowana strefa klejąca na tylnej stronie powłoki ułatwia uszczelnianie łączeń z oknami i drzwiami.  

ZALETY:
Natychmiast uszczelnia spoinę dzięki wiązaniu na całej 
powierzchni; ekstremalnie silne wiązanie z powierz-
chniami mineralnymi dzięki klejowi STAŁEMU klejowi; 
nadaje się do otynkowania; proste uszczelnienie spoin 
dzięki dodatkowemu paskowi klejącemu; łatwa w użyciu; 
znakomite parametry w teście na obecność substancji 
niebezpiecznych; przebadana zgodnie z programem 
ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Tylna powłoka PP, specjalna membrana 
z kopolimeru PP

Klej Modyfikowany STAŁY klej wodoodpor-
ny / specjalny klej akrylanowy

Powłoka ochronna Jedna lub dwie rozdzielane powłoki PE 
powlekane silikonem

Wartość sd/g 2.8 m / 14 MN·s/g

Szczelność Do 1000 Pa, otoczenie

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Taśma pełnopowierzchniowa do uszczelniania okien od wewnątrz 
z dodatkową strefą klejącą po stronie zabezpieczenia

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

16038 4026639160386 30 m 8 cm 8 36 7,65 229,62

15985 4026639159854 30 m 10 cm 8 36 9,12 273,48

1AR01629 4026639216298 30 m 15 cm 8 24 12,43 372,81

1AR01637 4026639216373 30 m 20 cm 4 36 15,82 474,72NOWY

NOWY



ZASTOSOWANIE: Wiatrochronne uszczelnianie spoin zaizolowanych termicznie od zewnątrz przy montażu okien i drzwi.

ZALETY:
Paroprzepuszczalne uszczelnienie zewnętrznych łączeń 
okiennych i drzwiowych; aktywny transport wilgoci z 
pomocą monolitycznej funkcjonalnej membrany TEEE; 
po stronie wewnętrznej dobrze współdziała z CONTEGA 
SL; nadaje się do otynkowania po stronie powłoki 
wierzchniej; dzięki trzem pasom taśmy klejącej zapew-
nia bardzo uniwersalne rozwiązanie na konstrukcjach 
drewnianych, murowanych i betonowych

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

11946 4026639119469 30 m 8,5 cm 8 30 4,47 134,16

11947 4026639119476 30 m 12 cm 8 30 5,98 179,31

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna dwuwarstwowa mem-
brana wykonana z włókniny PP i 
funkcjonalnej powłoki TEEE

Klej Specjalistyczny klej akrylanowy

Wartość sd/g 0.05 m / 0.25 MN·s/g

Odporność na ulewny 
deszcz

so 600 Pa, otoczenie

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące
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Taśma spoinowa

Taśma natynkowa do spoin zewnętrznych

ZASTOSOWANIE: Taśma do klejenia spoin; wiąże na całej powierzchni; nadaje się do otynkowania; wiatroszczelne i 
paroprzepuszczalne uszczelnienie drzwi i okien od strony zewnętrznej na łączeniach z sąsiadującymi elementami kon-
strukcyjnymi z drewna i surowców mineralnych, takich jak beton i pustaki.

ZALETY: 
Pełnopowierzchniowa taśma klejąca; natychmiast usz-
czelnia spoinę i jest odporna na ulewny deszcz; eks-
tremalnie silne wiązanie z powierzchniami mineralnymi 
dzięki zmodyfikowanemu i wodoodpornemu klejowi typu 
STAŁEGO; nadaje się do otynkowania; taśma do łączeń 
na lub pod futrynami okiennymi; łatwa w użyciu;

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Tylna powłoka PP, specjalna 
membrana z kopolimeru PP

Klej Modyfikowany Klej wodoodpor-
ny typu SOLID 

Powłoka ochronna Jedna lub dwie rozdzielane 
powłoki PE powlekane silikonem

Wartość sd/g 0.7 m / 3.5 MN·s/g

Odporność na ulewny deszcz so 600 Pa, otoczenie

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Pełnopowierzchniowa taśma uszczelniająca do użytku 
zewnętrznego, otwarta dyfuzyjnie, nadająca się do otynkowania

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

15439 4026639154392 30 m 8 cm 8 48 5,50 165,12

15440 4026639154408 30 m 10 cm 8 36 6,88 206,40

15441 4026639154415 30 m 15 cm 4 48 10,19 305,73

15442 4026639154422 30 m 20 cm 4 36 13,63 408,93

Nadaje się do otynkowania
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Taśma spoinowaTaśma spoinowa

Taśma pełnopowierzchniowa do użytku zewnętrznego  
z dodatkową strefą klejącą po stronie zabezpieczenia

ZASTOSOWANIE: Taśma CONTEGA SOLIDO EXO-D do klejenia spoin; wiąże na całej powierzchni; nadaje się do 
otynkowania; zapewnia wiatroszczelność i otwarte dyfuzyjnie zewnętrzne uszczelnienie okien i drzwi na łączeniach 
z sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi z drewna i surowców mineralnych, takich jak beton i ściany murowane.
Zintegrowana strefa klejąca po stronie tylnej powłoki pozwala na łatwe przyklejanie do okien i drzwi.  

ZALETY:
Zapewnia natychmiastową wiatroszczelność i odporność 
na ulewny deszcz dzięki wiązaniu na całej powierzchni; 
ekstremalnie silne wiązanie z powierzchniami mineralny-
mi dzięki klejowi STAŁEMU klejowi; nadaje się do otyn-
kowania; proste uszczelnienie spoin; łatwa aplikacja

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Tylna powłoka PP, specjalna mem-
brana z kopolimeru PP

Klej Modyfikowany STAŁY klej wodoo-
dporny / specjalny klej akrylanowy

Powłoka ochronna Jedna lub dwie rozdzielane 
powłoki PE powlekane silikonem

Wartość sd/g 0.7 m / 3.5 MN·s/g

Odporność na ulewny 
deszcz

so 600 Pa, otoczenie

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

16135 4026639161352 30 m 8 cm 8 36 7,65 229,62

16136 4026639161369 30 m 10 cm 8 36 9,12 273,48

ZASTOSOWANIE: CONTEGA IQ jest przeznaczona do uszczelniania łączeń między oknami i drzwiami a aktywną 
paroizolacją oraz warstwą powietrzoszczelną wewnątrz budynków zgodnie z normą DIN 4108-7. Produkt nadaje się 
do zastosowania również jako zewnętrzna spoina odporna na wiatr i ulewny deszcz

ZALETY:
Wartość g zależna od poziomu wilgotności: montaż 
na oknach z pomocą tej samej taśmy od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej; powietrzoszczelna spoina 
opóźniająca przepływ pary na łączeniach okien i drzwi 
ze ścianą zgodna z DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 
8110-2; paroprzepuszczalna i wiatroszczelna spoina 
zewnętrzna odporna na działanie ulewnego deszczu; 
bardzo elastyczna i miękka, łatwo się składa i dopa-
sowuje do narożników; nadaje się do otynkowania po 
stronie wierzchniej; zawiera element ekspandowal-
ny, który pozwala na pracę konstrukcji; znakomite 
właściwości w teście na obecność substancji niebe-
zpiecznych, przebadany zgodnie z programem oceny  
ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Włóknina PP i specjalna membrana z 
kopolimeru PP

Klej Specjalistyczny klej akrylanowy

Wartość sd/g 0.25 - 10 m - zależna od poziomu 
wilgotności / 1.25 - 50 MN s/g - 
zależna od poziomu wilgotności

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia 

3 miesiące

CONTEGA IQ mocuje się do boku 
futryny przy pomocy samo-
przylepnego paska i do podbitki 
dookoła okna z pomocą kleju 
ORCON F.

B Konstrukcje murowaneA Konstrukcje drewniane
CONTEGA IQ mocuje się do 
boku futryny przy pomocy 
pierwszego samoprzylepnego 
paska i do podbitki dookoła 
okna z pomocą drugiego 
paska.

Inteligentna taśma uszczelniająca do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Kod ID GTIN Dł. Szer. Paski samoprzylepne Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

12941 4026639129413 30 m 9 cm 1 (zastosowanie w konstrukcjach 
murowanych i betonowych)

8 30 8,34 250,26

13016 4026639130167 30 m 9 cm 2 (zastosowanie w konstrukcjach 
drewnianych)

8 30 9,59 287,67

Do konstrukcji 
murowanych z 
jednym paskiem 
samoprzylepnym 

Do konstrukcji 
drewnianych z 
dwoma paskami 
samoprzylepnymi

Nadaje się do otynkowania
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Taśma spoinowa

ZASTOSOWANIE: Wstępnie skompresowana taśma CONTEGA FIDEN EXO jest przeznaczona do użytku 
zewnętrznego w celu tworzenia otwartych dyfuzyjnie spoin na konstrukcji budynku, które jednocześnie są odporne 
na działanie ulewnego deszczu.

ZALETY:
Szczególnie odporna na warunki atmosferyczne; jakość 
w klasie BG1; odporna na ulewne deszcze i otwarta na 
dyfuzję; montaż w jakości RAL; wybór szerokości dla 
wszystkich standardowych rozmiarów spoin

DANE TECHNICZNE:

Materiał Otwartokomórkowa elastyczna pi-
ana poliuretanowa impregnowana 
polimerem

Wartość sd/g < 0.5 m / < 2.5 MN s/g

Reakcja na ogień B1, P-NDS04-1001

Przenikalność spoiny a < 0,1 m³/[(h×m×(daPa)n]

Odporność na ulewny 
deszcz

Spełnia wymagania do 600 Pa

Odporność na warunki 
atmosferyczne

Zapewniona

Temperatura aplikacji Około +1 °C

Odporność termiczna Stała: od -30 °C do +90 °C

Przechowywanie Od 1 °C do 20 °C, 12 miesięcy, 
chłodno i sucho

Wstępnie skompresowana taśma do uszczelniania łączeń do użytku 
zewnętrznego, otwarta dyfuzyjnie i odporna na ulewny deszcz

Kod ID GTIN Dł. Szer. Łączenie Opak. Opak. / Pal. Zł / 100 m Zł / Rolka

15547 4026639155474 10 m 10 mm 2-3 mm 30 60 1,76 17,63

15548 4026639155481 10 m 15 mm 2-3 mm 20 60 2,54 25,37

15549 4026639155498 8 m 12 mm 3-6 mm 25 60 2,24 17,89

15550 4026639155504 8 m 15 mm 3-6 mm 20 60 3,31 26,49

15552 4026639155528 5.0 m 15 mm 5-10 mm 20 60 4,56 22,79

15553 4026639155535 5.0 m 20 mm 5-10 mm 15 60 5,76 28,81

15554 4026639155542 4.3 m 15 mm 7-12 mm 20 60 5,81 24,96

15555 4026639155559 4.3 m 20 mm 7-12 mm 15 60 7,35 31,62

15556 4026639155566 3.3 m 20 mm 8-15 mm 15 60 8,21 27,10

15557 4026639155573 2.6 m 20 mm 10-18 mm 15 60 10,79 28,06
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Grunt

Przyrząd aplikacyjny TENAPP 
43 - patrz strona 43

Taśma spoinowa

ZASTOSOWANIE: Wodorozcieńczalny grunt do drewna, płyt drewnopochodnych, konstrukcji murowanych, dachów, 
ścian i płyt fundamentowych w celu zapewnienia przyczepności taśm serii TESCON VANA, TESCON PROFECT i 
EXTOSEAL.

ZASTOSOWANIE: Wodorozcieńczalny grunt do drewna, płyt drewnopochodnych, konstrukcji murowanych, dachów, ścian 
i płyt fundamentowych w celu zapewnienia przyczepności taśm serii TESCON VANA, TESCON PROFECT i EXTOSEAL.

ZALETY:
Nie wymaga suszenia - klej można aplikować 
bezpośrednio na wilgotnym gruncie na podkładach 
sorpcyjnych; wnika głęboko, bardzo dobrze utward-
za powierzchnię; aplikacja możliwa nawet na mokre 
podłoże; nadaje się do użycia w czasie mrozu; można 
stosować z dowolną taśmą klejącą pro clima; bez 
rozpuszczalników

ZALETY:
Łatwa aplikacja - natrysk bezpośrednio z puszki, brak 
zanieczyszczenia gruntu w pojemniku; bezpieczne 
wiązanie: wnika głęboko i wzmacnia podłoża zapylone 
lub o niewystarczającej nośności; oszczędność czasu; 
taśmy klejące można mocować do podłoża pokrytego 
gruntem bez względu na czas schnięcia; elastycz-
ne zastosowanie: na suchych i delikatnie wilgotnych 
podłożach; w dowolnej porze roku: również w tempera-
turach ujemnych

DANE TECHNICZNE:

Materiał Kopolimer akrylowy, bezro-
zpuszczalnikowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Od -10 °C do 45 °C

Przechowywanie Ochrona przed mrozem, 
chłodem i suchością

DANE TECHNICZNE:

Materiał Kauczuk syntetyczny 

Odporność termiczna Stała, od -25 °C do ~90 °C, 
krótkotrwała do 100 °C (1 godz.)

Temperatura aplikacji Od -5 °C do 40 °C

Przechowywanie Ochrona przed mrozem, chłodem 
i suchością

Grunt bezrozpuszczalnikowy, nie wymaga suszenia

Grunt w sprayu

Rodzaj Kod ID GTIN Objętość Szer. Pokrycie Opak. Opak. / Pal. Zł / jedn.

Tin 11427 4026639114273 0.75 l 60 mm ok. 60 m 6 90 61,75

75 mm ok. 45 m

150 mm ok. 22 m

Tin 11430 4026639114303 2.5 l 60 mm ok. 185 m 4 40 184,69

75 mm ok. 150 m

150 mm ok. 75 m

Butelka z 
dozownikiem

11449 4026639114495 1 l 60 mm ok. 75 m 6 72 76,63

75 mm ok. 60 m

150 mm ok. 30 m

Wymagane ilości mogą ulegać zmianie zależnie od podkładu i metody aplikacji. 

Wymagane ilości mogą ulegać zmianie zależnie od podkładu i metody aplikacji.

  

Based on the criteria of the Committee  
for Health-Related Evaluation of 
Construction Products at the German 

Tested for harmful substances  
in accordance with

Federal Environment Agency
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Szczegółowe rozwiązania

Łatki do zamykania otworów instalacyjnych

ZASTOSOWANIE: Łatka TESCON VANA do szybkiego i trwałego powietrzo- i wiatroszczelnego zaklejania 
wewnętrznych i zewnętrznych otworów do wdmuchiwania izolacji.

ZALETY:
Oszczędność czasu: gotowe do montażu plastry 
klejące, wystająca folia zabezpieczająca łatwo się 
zdejmuje; plaster przylega pewnie do zarówno do 
powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych, 
nawet w przypadku występowania wilgoci - dzięki 
wodoodpornemu klejowi SOLID; większa elastyczność 
dalszych robót: 6 miesięcy narażenia zewnętrznego; 
tylna warstwa nadaje się do bezpośredniego otynko-
wania; budowa zgodnie z normami DIN 4108-7, SIA 
180 i OENORM B 8110-2; znakomite parametry w 
teście na obecność substancji niebezpiecznych; prze-
testowana zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 
16000; nadaje się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn. Zł / Opak.

10795 4026639016560 18 cm 18 cm 25 - 3,35 83,85

10595 4026639016553 18 cm 18 cm 150 112 3,01 451,50

ZASTOSOWANIE: Łatka samoprzylepna, łatwa aplikacja w celu mocowania i zaklejania w ciasnych i trudno 
dostępnych miejscach.

ZALETY:
Wystająca powłoka zabezpieczająca pozwala na łatwe, 
szybkie i czyste mocowanie łatki w trudno dostępnych 
miejscach; powłokę zabezpieczającą usuwa się po 
prawidłowym umieszczeniu łatki; nacięcia w powłoce 
pozwalają na dopasowanie łatki nawet do nietypowych 
kształtów konstrukcji; zapewnia pewne uszczelnienie; 
do 6 miesięcy ekspozycji na warunki atmosferyczne; klej 
wodoodporny

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Łatka samoprzylepna, łatwa aplikacja w celu 
mocowania w trudno dostępnych miejscach

Przeznaczona do powietrzoszczelnego i bezpiecznego naprawiania 
spoin wewnętrznych. Nadaje się również do uszczelniania otworów do 
wdmuchiwania izolacji.

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

16374 4026639163745 130 mm 100 mm 25 5,25 131,15

UNI TAPE XL
ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do powietrzoszczelnego i bezpiecznego naprawiania spoin wewnętrznych. Nadaje 
się również do uszczelniania otworów do wdmuchiwania izolacji.

YEARS
ADHESION

www.proclima.com/100years

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Opak. / Pal. Zł / m Zł / Rolka

10111 4026639016379 30 m 20 cm 1 112 9,33 279,93

10112 4026639016324 30 m 15 cm 1 112 7,05 211,56

ZALETY:
Zabezpiecza elementy konstrukcyjne dzięki wodo-
odpornemu klejowi typu SOLID; szczególnie wytrzymały 
klej: trwałość na 100 lat, zgodnie z niezależnymi bada-
niami i atestami; prosta obróbka: łatwo usuwalna papie-
rowa powłoka zabezpieczająca; budowa zgodna z DIN 
4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2; znakomite para-
metry w teście na obecność substancji niebezpiecznych; 
przetestowana zgodnie z programem oceny ISO 16000; 
nadaje się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalny papier z warstwą 
zbrojącą

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Nadaje się do otynkowania

Nadaje się do otynkowania



31

TAŚMY KLEJĄCE

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com

Szczegółowe rozwiązania Przepusty

ZASTOSOWANIE: Przepusty uszczelniające wykonany z silnego i bardzo elastycznego materiału EPDM. Idealne do 
szybkiego tworzenia trwałych i powietrzoszczelnych przepustów kabli i rur poprzez warstwę powietrzoszczelną. 
Nadają się również do użytku zewnętrznego, np. na sufitach lub jako do naprawy paroizolacji.

ZALETY:
Bezpieczny materiał spoinujący do szybkiego i pewnego 
uszczelniania wewnątrz i na zewnątrz budynków; wysokiej 
jakości materiał EPDM, szczególnie elastyczny i rozciągliwy, 
bez potrzeby dodatkowego tulejowania; produkt wodoodpor-
ny, nadaje się również do zabezpieczania przepustów w fasa-
dach i okładzinach dachowych; pozwala na wyciąganie lub 
wpychanie kabli; do 6 miesięcy ekspozycji na warunki atmos-
feryczne; znakomite parametry w teście na obecność sub-
stancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z programem 
ewaluacyjnym ISO 16000; nadaje się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Materiał TESCON VANA z EPDM

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 150 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

KAFLEX mono na 1 kabel – Ø 4,8 -12 mm 10724 4026639016195 14.5 cm 14.5 cm 5 12,64 63,21

KAFLEX mono na 1 kabel – Ø 4,8 -12 mm 10725 4026639016188 14.5 cm 14.5 cm 30 9,63 288,96

KAFLEX duo na 2 kable – Ø 4,8 -12 mm 10726 4026639016171 14.5 cm 14.5 cm 5 12,64 63,21

KAFLEX duo na 2 kable – Ø 4,8 -12 mm 10727 4026639016072 14.5 cm 14.5 cm 30 9,63 288,96

Przepusty uszczelniające na 1/2 kable, Ø 4.8 - 12 mm (3/16”-1/2”)KAFLEX mono / duo

ZASTOSOWANIE: Przepusty uszczelniające do szybkiego i pewnego zabezpieczania zainstalowanych wcześniej 
kabli w wewnętrznej warstwie powietrzoszczelnej. Nadaje się również do użytku zewnętrznego.

ZALETY:
Pozwala na łatwe tworzenie bezpiecznych spoin wokół 
wcześniej zainstalowanych kabli; bardzo elastyczna i 
rozciągliwa; wodoodporna, nadaje się również do tworzenia 
przepustów w elewacjach i okładzinach dachowych; zapew-
nia powietrzoszczelną spoinę zgodną z DIN 4108-7, SIA 
180 i OENORM B 8110-2; znakomite parametry w teście na 
obecność substancji niebezpiecznych; przetestowana zgod-
nie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna włóknina PP / perforowa-
na folia PE

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

KAFLEX post na 1 przewód, Ø 12 mm 12942 4026639129420 14 cm 14 cm 5 14,96 74,82

KAFLEX post na 1 przewód, Ø 12 mm 12943 4026639129437 14 cm 14 cm 20 11,22 224,46

ZASTOSOWANIE: Produkt przeznaczony do szybkiego i trwałego uszczelniania przepustów wiązek kablowych. 
Pozwala na zabezpieczeniu przepustu do 16 kabli o średnicy 4,8-12 mm; zawiera przyrząd do osadzania i montażu.

ZALETY:
Kompletny zestaw do przepustu na 16 kabli; bezpieczny 
materiał spoinujący do szybkiego i pewnego uszczelniania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków; wysokiej jakości materiał 
EPDM, szczególnie elastyczny i rozciągliwy, bez potrzeby 
dodatkowego tulejowania; produkt wodoodporny, nadaje 
się również do zabezpieczania przepustów w fasadach i 
okładzinach dachowych; pozwala na wyciąganie lub wpycha-
nie kabli; znakomite parametry w teście na obecność sub-
stancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z programem 
ewaluacyjnym ISO 16000; nadaje się do otynkowania

DANE TECHNICZNE:

Materiał EPDM

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 150 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Wiązkowy przepust uszczelniający, wiele kabli, Ø 4.8 - 12 mm (3/16”-1/2”)KAFLEX multi

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

KAFLEX multi do max. 16 przewodów – Ø 4.8 -12 
mm

10728 4026639016096 14 
cm

14 
cm

2* 45,84 91,68

KAFLEX multi do max. 16 przewodów – Ø 4.8 -12 
mm

10729 4026639016102 14 
cm

14 
cm

20 34,40 688,00

KAFLEX post Przepusty kablowe do instalacji powykonawczej

* w każdym opakowaniu 2 m taśmy klejącej

Nadaje się do otynkowania

Nadaje się do otynkowania
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Przepusty

Wieloprzewodowy przepust, do 9 przewodówROFLEX 20 multi
ZASTOSOWANIE: Przepust wykonany z mocnego i bardzo rozciągliwego materiału EPDM do prostego, szybkiego 
i trwałego uszczelniania przepustów złożonych maksymalnie z 9 rur poprzez warstwę powietrzoszczelną lub sufit. 
Kompletny zestaw do łatwego montażu. Mocowanie z pomocą TESCON VANA. Produkt przeznaczony do przepustów 
od 1 do 9 rur o średnicy 15-30 mm (.5”-1.5”).

ZALETY:
Kompletny zestaw do uszczelniania przepustów 
złożonych maksymalnie z 9 rur; bezpieczny materiał 
spoinujący do szybkiego i pewnego uszczelniania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków; wysokiej jakości 
materiał EPDM, szczególnie elastyczny i rozciągliwy, 
bez potrzeby dodatkowego uszczelniania; produkt 
wodoodporny, nadaje się również do zabezpieczania 
przepustów w fasadach i okładzinach dachowych; 
pozwala na wyciąganie lub wpychanie kabli i rur; 
przetestowane zgodnie z programem ewaluacyjnym 
ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał EPDM

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 150 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

ROFLEX 20 multi, przepust, 
maksymalnie do 9 rur

12936 4026639129369 20 cm 20 cm 2* 68,24 136,48

ZASTOSOWANIE: Przepust uszczelniający wykonany z silnego i bardzo elastycznego materiału EPDM. Idealna do 
szybkiego tworzenia trwałych i powietrzoszczelnych przepustów kabli i rur poprzez warstwę powietrzoszczelną. 
Nadaje się również do użytku zewnętrznego, np. na sufitach lub jako do naprawy paroizolacji.

ZALETY:
Bezpieczny materiał spoinujący do szybkiego i pewne-
go uszczelniania wewnątrz i na zewnątrz budynków; 
wysokiej jakości materiał EPDM, szczególnie elastyczny 
i rozciągliwy, bez potrzeby dodatkowego tulejowa-
nia; produkt wodoodporny, nadaje się również do 
zabezpieczania przepustów w fasadach i okładzinach 
dachowych; pozwala na wyciąganie lub wpychanie 
kabli i rur; do 6 miesięcy ekspozycji na warunki atmos-
feryczne; znakomite parametry w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; produkt przetestowany 
zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał TESCON VANA z EPDM

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna papier silikonowy

Odporność termiczna stała, od -40 °C do 150 °C

Temperatura aplikacji powyżej -10 °C

Uszczelnienia przepustów rurowych Ø 15 - 30 mm (5”-1.5”)

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

ROFLEX 20 dla rur  – Ø 15-30 mm 10730 4026639016393 14.5 cm 14.5 cm 5 14,49 72,46

ROFLEX 20 dla rur  – Ø 15-30 mm 10731 4026639016416 14.5 cm 14.5 cm 30 10,71 321,21

ROFLEX 20

* w każdym opakowaniu 2 m taśmy klejącej

Nadaje się do otynkowania
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Przepusty Przepusty

Wszelkie przepusty i szczegółowe 
rozwiązania należy dostarczać 
i wykonywać jedynie jako kom-
pletna całość. Większe jednostki 
są dostępne na żądanie.  
Kontakt: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

ROFLEX 50 / 100 / 200

ZASTOSOWANIE: Przepust uszczelniający wykonany z silnego i bardzo elastycznego materiału EPDM. Idealny do szyb-
kiego tworzenia trwałych i powietrzoszczelnych przepustów rur poprzez warstwę powietrzoszczelną. Nadaje się również 
do użytku zewnętrznego, np. na sufitach lub jako do naprawy paroizolacji. Mocowanie z pomocą TESCON VANA.

ZALETY:
Bezpieczny materiał spoinujący do szybkiego i pewne-
go uszczelniania wewnątrz i na zewnątrz budynków; 
wysokiej jakości materiał EPDM, szczególnie elastyczny 
i rozciągliwy, bez potrzeby dodatkowego tulejowania; 
produkt wodoodporny, nadaje się również do zabezpie-
czania przepustów w fasadach i okładzinach dachowych; 
pozwala na wyciąganie lub wpychanie rur; przetesto-
wane zgodnie z programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał EPDM

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 150 °C

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Kołnierze  
uszczelniające

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / jedn. Zł / Opak.

ROFLEX 30 dla rur  – Ø 30-50 mm 14166 4026639141668 14 cm 14 cm 2 20,81 41,62

ROFLEX 30 dla rur  – Ø 30-50 mm 14167 4026639141675 14 cm 14 cm 20 13,55 270,90

ROFLEX 50 dla rur  – Ø 50-90 mm 10732 4026639016430 14 cm 14 cm 2 20,81 41,62

ROFLEX 50 dla rur  – Ø 50-90 mm 10733 4026639016447 14 cm 14 cm 20 13,55 270,90

ROFLEX 100 dla rur  – Ø 100-120 mm 10734 4026639016454 20 cm 20 cm 2 24,34 48,68

ROFLEX 100 dla rur  – Ø 100-120 mm 10735 4026639016461 20 cm 20 cm 20 15,91 318,20

ROFLEX 150 dla rur  – Ø 120-170 mm 10736 4026639016478 25 cm 25 cm 2 33,20 66,39

ROFLEX 150 dla rur  – Ø 120-170 mm 10737 4026639016485 25 cm 25 cm 20 21,54 430,86

ROFLEX 200 dla rur  – Ø 170-220 mm 10738 4026639016492 30 cm 30 cm 2 40,25 80,50

ROFLEX 200 dla rur  – Ø 170-220 mm 10740 4026639016508 30 cm 30 cm 20 26,19 523,74

ROFLEX 250 dla rur  – Ø 220-270 mm 12832 4026639128324 45 cm 45 cm 2 59,86 119,71

ROFLEX 300 dla rur  – Ø 270-320 mm 12842 4026639128423 50 cm 50 cm 2 74,39 148,78

ZALETY:
Utrzymuje elementy konstrukcyjne w stanie suchym: 
szybka i łatwa metoda uszczelniania konstrukcji muro-
wanych i betonowych, zarówno od wewnątrz, jak i 
od zewnątrz; pewne łączenia dzięki klejowi wodoo-
dpornemu typu SOLID; praktyczna obróbka; rury można 
wpychać i wyciągać poprzez przepust bez naruszania 
szczelności; ekstremalnie elastyczny i rozciągliwy, bez 
wystającego kołnierza; budowa zgodna z normami: w 
zakresie powietrzoszczelności wg DIN 4108-7, SIA 180 
i OENORM B 8110-2; znakomite parametry w teście na 
obecność substancji niebezpiecznych; przetestowane 
zgodnie z programem oceny ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał Tylna powłoka PP, specjalna 
membrana z kopolimeru PP, pierścień 
uszczelniający: EPDM

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Papier silikonowy

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia 

3 miesiące

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do +90 °C 

ZASTOSOWANIE: Pełno powierzchniowy, nadający się do otynkowania, samoprzylepny przepust, przeznaczony 
do tworzenia trwale szczelnych spoin na przepustach rurowych w ścianach i sufitach murowanych i betonowych; 
przeznaczony zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Podtynkowe przepusty rurowe

Produkt Kod ID GTIN Ø Przepusty dla rur Ø Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

ROFLEX SOLIDO 50 1AR00954 4026639209542 200 mm Ø 50-80 mm 2 19,48 38,96

ROFLEX SOLIDO 50 1AR01136 4026639211361 200 mm Ø 50-80 mm 10 15,48 154,80

ROFLEX SOLIDO 100 1AR01137 4026639211378 250 mm Ø 90-120 mm 2 25,37 50,74

ROFLEX SOLIDO 100 1AR01138 4026639211385 250 mm Ø 90-120 mm 10 21,41 214,14

ROFLEX SOLIDO 150 1AR01139 4026639211392 296 mm Ø 130-170 mm 2 35,35 70,69

ROFLEX SOLIDO 150 1AR01140 4026639211408 296 mm Ø 130-170 mm 10 31,35 313,47

ROFLEX SOLIDO 200 1AR01141 4026639211415 346 mm Ø 180-220 mm 2 48,76 97,52

ROFLEX SOLIDO 200 1AR01142 4026639211422 346 mm Ø 180-220 mm 10 44,42 444,19

ROFLEX 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300

Nadaje się do otynkowania
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Przepusty

ZASTOSOWANIE: Bezspoinowo zgrzewalne przepusty rurowe przeznaczone do instalacji w ramach systemu mem-
bran dachowych SOLITEX WELDANO. Produkt przeznaczony do dachów o nachyleniu od 5° do 50°.

ZALETY: 
Bezspoinowo zgrzewalne przepusty w ramach syste-
mu SOLITEX WELDANO z pomocą rozpuszczalnika 
lub gorącego powietrza; przeznaczone do dachów o 
kącie nachylenia od 5° do 50°; w przypadku zalega-
nia wody na górnym kołnierzu przepustu można go 
łatwo wywinąć z pomocą pasa SOLITEX WELDANO-S; 
ekstremalnie wysoka odporność na zużycie; wysoka 
stabilność; produkt wiatroszczelny, odporny na deszcz 
i wodę

DANE TECHNICZNE:

Materiał Kompozyt poliuretanowo-po-
liestrowy, rozciągalna środkowa 
część

Grubość 2 ±0.5 mm; 79 ±20 mils

Średnica rury 90 - 120 mm ; 3.5" - 4.75"

Wartość sd/g 0,6 ±0,2 m / 3 ±1 MN·s/g

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 100 °C

Bezspoinowo zgrzewalne przepusty rurowe dla systemu 
zgrzewanych membran dachowych SOLITEX WELDANO 
o maksymalnym kącie nachylenia dachu równym 50°WELDANO® ROFLEX PLUS

Kod ID GTIN Dł. Szer. dla rur -ø Waga Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

1AR00452 4026639204523 480 mm 480 mm 90-120 mm 0.25 kg 1 119,28 119,28

1AR00453 4026639204530 480 mm 480 mm 90-120 mm 1.6 kg 10 95,46 954,60

ZASTOSOWANIE: Rozmiar ROFLEX exto ułatwia spoinowanie przepustu z deskowaniem lub okładziną dachową pod 
ułożoną dachówką wentylacyjną. W razie potrzeby przepust można elastycznie dopasować. Łatka samoprzylepna 
jest paroprzepuszczalna.

ZALETY:
Trwała spoina: wiatroszczelna, wodoodporna, paroprze-
puszczalna; dokładne osadzanie; łatwe mocowanie: pas 
rozciąga się na boki nad kołnierzem rury wentylacyjnej; 
produkt zapewnia możliwość łatwego wyciągnięcia i 
ponownego zainstalowania rury; łatwo ściągalna syme-
trycznie nacięta powłoka zabezpieczająca; wysokiej 
jakości rękaw: w razie zaciekania wody po rurze, woda 
zawsze zostaje odprowadzona na boki

DANE TECHNICZNE:

Materiał Specjalna włóknina PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Symetrycznie rozdzielona powłoka PE 
powlekana silikonem

Średnica rury 100 - 120 mm

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia 

6 miesięcy

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C

Przepust do rur wentylacyjnych zapewniający wiatroszczelne 
łączenie z dachówkami wentylacyjnymiROFLEX exto

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. Zł / Jedn.

14223 4026639142238 560 mm 380 mm 1 57,41

ZASTOSOWANIE: Przeznaczone do trwałego montażu przepustów rurowych w ramach systemu SOLITEX 
WELDANO. Prefabrykowany przepust jest przeznaczony do bezspoinowego uszczelniania przejść rurowych w łatwy, 
szybki i trwały sposób. Nadaje się do dachów o nachyleniu od 5° do 25°. 

ZALETY:
Bezspoinowo zgrzewane w systemie SOLI TEX WELDANO 
z pomocą czynnika lub ciepła; po montażu rury można 
przesuwać lub wyciągać bez uszkadzania uszczelnienia; 
ekstremalnie wysoka odporność na zużycie; wiatrosz-
czelne i wodoodporne; wytrzymuje działanie ulewnego 
deszczu; przeznaczona dla rur o średnicach 90-125 mm 
(3.5" - 5")

DANE TECHNICZNE:

Materiał Poliuretan

Średnica rury 90 - 125 mm

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 80 °C

WELDANO® ROFLEX Bezspoinowe, zgrzewalne przepusty rurowe  
dla systemu SOLITEX WELDANO

Kod ID GTIN Ø przepusty dla rur Ø Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn. Zł / Opak.

16371 4026639163714 225 mm 90-125 mm 1 - 119,28 119,28

16372 4026639163721 225 mm 90-125 mm 10 96 95,46 954,60



35

TAŚMY KLEJĄCE

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com

Przepusty

ZASTOSOWANIE: Płyn spajający do wodoodpornego łączenia membran dachowych wykonanych z PU (np. 
SOLITEX WELDANO). Nadaje się również do klejenia akcesoriów dachowych, takich jak pasy uszczelniające SOLITEX 
WELDANO-S stosowane do obróbek elementów przechodzących przez okładzinę dachową.

ZALETY:
ekonomiczna aplikacja; zapewnia trwałe i jednolite spoino-
wanie, które mogą natychmiast przenosić obciążenia; 
adaptowalny płyn spajający do systemu dachowego 
SOLITEX WELDANO

DANE TECHNICZNE:

Materiał Tetrahydrofuran (90 %), cykoheksa-
non (10 %)

Barwa Przeźroczysty

Temperatura aplikacji > 0 °C, optymalnie 18-20 °C

Przechowywanie Od 15 °C do 25 °C; składować w 
miejscu suchym i dobrze wenty-
lowanym, jedynie w oryginalnych 
opakowaniach, z dala od źródeł 
ciepła i zapłonu

Czynnik spajający do systemu SOLITEX WELDANO 

Kod ID GTIN Objętość Pokrycie; Min. Szer. 30 mm Opak. Opak. / Pal. Zł / Litr Zł / Puszka

16436 4026639164360 1 L ok. 200-250 mb 6 50 125,52 125,52

Przepusty i płyn spajający

Wymagane ilości mogą ulegać zmianie zależnie od podkładu i metody aplikacji.

WELDANO® TURGA

Bezspoinowo zgrzewalny narożnik zewnętrzny  
do systemu dachowego SOLITEX WELDANOWELDANO® INVEX

ZASTOSOWANIE: Produkt przeznaczony do bezpiecznego montażu spoin w narożnikach zewnętrznych w ramach 
systemu SOLITEX WELDANO. Paroprzepuszczalny kształtownik dostarczany we wstępnie zgrzanej postaci nadaje się 
do wtopienia w membranę dachową serii SOLITEX WELDANO tworząc jednolitą powłokę przy zastosowaniu syste-
mowego spoiwa lub gorącego powietrza. 

ZALETY:
Bezspoinowo zgrzewalny w ramach systemu SOLITEX 
WELDANO z pomocą płynu spajającego lub gorącego 
powietrza; doskonałe zabezpieczenie wrażliwych łączeń 
dzięki prefabrykacji; ekstremalnie wysoka odporność na 
rozerwanie; powierzchnia antypoślizgowa i odporna na 
ścieranie; nadaje się do łatwego podzielenia na mniejsze 
niezależne sekcje z pomocą np. noża lub nożyczek

DANE TECHNICZNE:

Membrana dwustronna Poliuretan

Włóknina podkładowa Poliester

Wartość sd/g 0,18 ±0,04 m / 0.9 ±0.2 MN·s/g

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 100 °C

Kod ID GTIN Dł. pasa Szer. pasa Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

16366 4026639163660 15 cm 15 cm 4 48,46 193,84

16368 4026639163684 15 cm 15 cm 20 42,87 857,42

ZASTOSOWANIA: Produkt przeznaczony do bezpiecznego montażu spoin w narożnikach wewnętrznych w ramach 
systemu SOLITEX WELDANO. Paroprzepuszczalny kształtownik dostarczany we wstępnie zgrzanej postaci nadaje się 
do wtopienia w membranę dachową serii SOLITEX WELDANO tworząc jednolitą powłokę przy zastosowaniu syste-
mowego spoiwa lub gorącego powietrza. 

ZALETY:
Bezspoinowo zgrzewalna w ramach systemu SOLITEX 
WELDANO z pomocą płynu spajającego lub gorącego 
powietrza; doskonałe zabezpieczenie wrażliwych łączeń 
dzięki prefabrykacji; ekstremalnie wysoka odporność na 
rozerwanie; powierzchnia antypoślizgowa i odporna na 
ścieranie; nadaje się do łatwego podzielenia na mniejsze 
niezależne sekcje z pomocą np. noża lub nożyczek

DANE TECHNICZNE:

Membrana dwustronna Poliuretan 

Włóknina podkładowa Poliester

Wartość sd/g 0,18 ±0,04 m / 0.9 ±0.2 MN·s/g

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

3 miesiące

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 100 °C

Kod ID GTIN Dł. pasa Szer. pasa Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

16361 4026639163615 15 cm 15 cm 4 29,76 119,02

16363 4026639163639 15 cm 15 cm 20 24,12 482,46

WELDANO® INCAV Bezspoinowo zgrzewalny narożnik wewnętrzny  
do systemu dachowego SOLITEX WELDANO

Wszelkie przepusty i szczegółowe 
rozwiązania należy dostarczać 
i wykonywać jedynie jako kom-
pletna całość. Większe jednostki 
są dostępne na żądanie.  
Kontakt: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
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Samoprzylepne łatki do narożników wewnętrznych

ZASTOSOWANIE: Samoprzylepne łatki wykonane z taśmy klejącej TESCON przeznaczone do narożników 
wewnętrznych do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Przyczepność na następujących rodzajach podłoża
• Paroaktywna i powietrzoszczelna folia wykonana z filmu paroizolacyjnego i papieru  
• Powietrzoszczelne membrany opóźniające przepływ pary wykonane z twardych płyt drewnopochodnych
• Membrany podkładowe, na deskowanie i na ściany
• Pilśniowe płyty podkładowe (zagruntowane TESCON PRIMER RP)
• Sąsiednie elementy konstrukcyjne wykonane ze struganego drewna, twardych tworzyw lub metali,  
   takie jak okna, drzwi, belki, zastrzały itp.

Powyższe produkty uszczelniające są zgodne z wymogami DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 8110-2.

ZALETY:
Oszczędność czasu: prosty montaż dzięki innowacyjne-
mu rozwiązaniu w postaci strefy osadzania; bardziej 
elastyczna obróbka: teraz pasuje również do niestan-
dardowych kątów; łatwe docinanie z pomocą noża lub 
nożyczek; przylega pewnie zarówno do powierzchni 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nawet w przypadku 
występowania wilgoci - dzięki wodoodpornemu klejowi 
SOLID; większa elastyczność dalszych robót: 6 miesięcy 
narażenia zewnętrznego; włóknina od strony spodniej 
nadaje się do bezpośredniego otynkowania; budowa 
zgodnie z normami DIN 4108-7, SIA 180 i OENORM B 
8110-2; znakomite parametry w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z 
programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID

Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

6 miesięcy

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Odporność termiczna Stała w zakresie od -40 °C do 
+90 °C

Kod ID GTIN Dł. pasa Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

1AR01092 4026639210920 6 cm 4 4,34 17,37

1AR01093 4026639210937 6 cm 20 3,48 69,66

Systemy membran dachowych

TANGO
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Systemy membran dachowych Szczegółowe rozwiązania

ZASTOSOWANIE: Klejenie do folii paroizolacyjnej i powietrzoszczelnej wykonanej z filmu paorizolacyjnego i 
papieru, powietrzoszczelne membrany opóźniające przepływ pary i okładziny z płyt drewnopochodnych, membran 
podkładowych, nadeskowych i ściennych, płyt pilśniowych (zagruntować TESCON PRIMER RP lub TESCON SPRIMER), 
sąsiednich elementów konstrukcyjnych wykonanych ze struganego drewna, twardego tworzywa lub metalu, takich 
jak okna, drzwi, belki, wiązary itp.

ZALETY:
pozwala na przyklejanie narożników w prosty i pewny 
sposób z pomocą prefabrykowanego i uformowanego 
elementu; przylega pewnie zarówno do powierzchni 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nawet w przypadku 
występowania wilgoci - dzięki wodoodpornemu klejowi 
SOLID; elastyczne zastosowanie: dopasowuje się do nie-
standardowych powierzchni; narożnik można zaginać: 
strefa klejąca może być skierowana do środka i na 
zewnątrz; łatwa obróbka, nawet na spoinach nietypo-
wych: bardzo plastyczna; większa elastyczność dalszych 
robót: 6 miesięcy narażenia zewnętrznego; znakomite 
parametry w teście na obecność substancji niebezpiecz-
nych; przetestowana zgodnie z programem ewaluacyj-
nym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID
Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 
Dł. pasa 6 cm
Maksymalny okres od montażu 
do pokrycia

6 miesięcy

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C
Odporność termiczna Stała, od -40 °C do +90 °C

Samoprzylepne plastyczne narożniki wewnętrzne 3D

Samoprzylepne plastyczne narożniki zewnętrzne 3D

Kod ID GTIN Dł. pasa Szer. pasa Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

14758 4026639147585 6 cm 6 cm 4 11,09 44,38

14759 4026639147592 6 cm 6 cm 20 8,60 172,00

ZASTOSOWANIE: Folie paroaktywne i powietrzoszczelne wykonane z filmu i papieru, membrany opóźniające 
przepływ pary i okładziny powietrzoszczelne wykonane z płyt drewnopochodnych, membrany dachowe, nadeskowe i 
ścienne, płyty pilśniowe (zagruntować TESCON PRIMER RP lub TESCON SPRIMER), sąsiednie elementy konstrukcyjne 
wykonane ze struganego drewna, twardego tworzywa lub metalu, takie jak okna, drzwi, belki, wiązary itp.; znako-
mite parametry w teście na obecność substancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z programem ewaluacyj-
nym ISO 16000

ZALETY:
Pozwala na przyklejanie narożników w prosty i pewny 
sposób z pomocą prefabrykowanego i uformowanego 
elementu; przylega pewnie zarówno do powierzchni 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nawet w przypadku 
występowania wilgoci - dzięki wodoodpornemu klejowi 
SOLID; elastyczne zastosowanie: dopasowuje się do nie-
standardowych powierzchni; narożnik można zaginać: 
strefa klejąca może być skierowana do środka i na 
zewnątrz; łatwa obróbka, nawet na spoinach nietypo-
wych: bardzo plastyczny materiał; większa elastyczność 
dalszych robót: 6 miesięcy narażenia zewnętrznego; 
znakomite parametry w teście na obecność substancji 
niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z programem 
ewaluacyjnym ISO 16000

Kod ID GTIN Dł. pasa Szer. pasa Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

14761 4026639147615 6 cm 6 cm 4 12,86 51,43

14760 4026639147608 6 cm 6 cm 20 10,32 206,40

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID
Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 
Dł. pasa 6 cm
Czas ekspozycji 6 miesięcy
Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C
Odporność termiczna Stała, od -40 °C do +90 °C

Wszelkie przepusty i szczegółowe 
rozwiązania należy dostarczać 
i wykonywać jedynie jako kom-
pletna całość. Większe jednostki 
są dostępne na żądanie.  
Kontakt: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
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Szczegółowe rozwiązania

ZALETY:
Obudowa pozwala na powietrzoszczelny montaż puszek 
instalacyjnych bez suchej okładziny zgodnie z DIN 4108-7, 
SIA 180 i OENORM B 8110-2; zapewnia miejsce na trzy 
puszki; nadaje się do powiększania poprzez rozcinanie i 
sklejanie; przeznaczony do kabli i przewodów do prze-
kroju 20 mm; znakomite parametry w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z pro-
gramem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał Polietylen, elastyczny i rozciągliwy

Odporność termiczna Od -10 °C do +80 °C

Przekrój przewodu Ponad 20 mm

Wartość sd/g > 10 m / > 50 MNs/g

Głębokość 55 mm

Dł. / Szer., przestrzeń/
wnęka instalacyjna

260 mm / 130 mm

Dł. / Szer. 320 mm / 190 mm

ZASTOSOWANIE: Do użytku w konstrukcjach niezabudowanych suchą okładziną; zapewnia przestrzeń do montażu 
puszek instalacyjnych itp. urządzeń. Obudowę należy przymocować i połączyć w sposób powietrzoszczelny z 
istniejącą powłoką paroizolacyjną i powietrzoszczelną. INSTAABOX nadaje się do użytku zarówno w ścianach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Obudowa instalacyjnaINSTAABOX

Kod ID GTIN Dł. Szer. Opak. zZ / Jedn. Zł / Opak.

11751 4026639117519 320 mm 190 mm 5 14,49 72,46

11942 4026639119421 320 mm 190 mm 20 13,29 265,74

ZASTOSOWANIE: Zatyczki STOPPA są przeznaczone do szybkiego, trwałego i powietrzoszczelnego montażu kabli w 
rurach i przepustach zgodnie z normą DIN 4108-7. Przepusty (np. ROFLEX 20 lub ROFLEX 20 multi) są przeznaczone 
do tworzenia powietrzoszczelnych spoin w miejscach przebicia paroizolacji i warstwy powietrzoszczelnej.

ZALETY:
Szybki i łatwy sposób na zapewnienie 
powietrzoszczelności zgodnie z normami DIN 4108-7, 
SIA 180 i OENORM B8110-2; elastyczne wyciskane 
uszczelki membranowe wokół przewodów o różnych 
średnicach; łatwe do przebicia przy pomocy gwoździ lub 
dysz; wielowarstwowe kołnierze zapewniają optymalne 
łączenie z profilowanymi rurami; nadaje się do użycia 
z więcej niż jednym przewodem; pozwala na usunięcie 
przewodu w późniejszym czasie

DANE TECHNICZNE:

Materiał Elastomer termoplastyczny (TPE)

Odporność termiczna Stała, od -50°C do 90°C

Temperatura aplikacji > -10 °C 

Przechowywanie Miejsce chłodne i suche

Powietrzoszczelne zatyczki do przepustówSTOPPA

Produkt Kod ID GTIN Średnica zewnętrzna Średnica wewnętrzna Opak. Zł / Jedn. Zł / Opak.

STOPPA 16 12945 4026639129451 16 mm 11 mm 20 3,18 63,64

STOPPA 16 12946 4026639129468 16 mm 11 mm 100 2,75 275,20

STOPPA 20 12947 4026639129475 20 mm 15 mm 20 3,35 67,08

STOPPA 20 12948 4026639129482 20 mm 15 mm 100 2,97 296,70

STOPPA 25 12949 4026639129499 25 mm 19.5 mm 20 3,66 73,10

STOPPA 25 12950 4026639129505 25 mm 19.5 mm 100 3,23 322,50

STOPPA 32 12951 4026639129512 32 mm 25 mm 20 3,91 78,26

STOPPA 32 12952 4026639129529 32 mm 25 mm 100 3,44 344,00

STOPPA 40 12953 4026639129536 40 mm 31.5 mm 20 4,17 83,42

STOPPA 40 12954 4026639129543 40 mm 31.5 mm 100 3,70 369,80
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Szczegółowe rozwiązania Szczegółowe rozwiązania

ZASTOSOWANIE: Do zastosowania jako warstwa powietrzoszczelna i opóźniacz pary zależny od poziomu 
wilgotności, aplikowana w postaci sprayu lub przy użyciu pędzla na podłożach takich jak nietynkowane materiały 
murowane lub złożone z płyt porowatych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nadaje się również do uszczelnia-
nia spoin pomiędzy elementami konstrukcyjnymi oraz wzmacniania podłoży w czasie remontów.

ZALETY:
Oszczędność czasu: dyspersja gotowa do użycia; zabez-
piecza konstrukcję dzięki znakomitym właściwościom 
klejącym na wszelkich standardowych powierzchniach 
budowlanych; przeznaczona do stałych elementów 
konstrukcyjnych: trwała elastyczność i wysoka 
wytrzymałość po wyschnięciu; polepsza powierzchnie; 
tworzy spoinę pomiędzy podłożami i kolejnymi warst-
wami; nadaje się do otynkowania/zamalowania oraz 
oklejenia taśmami pro clima; elastyczne zastosowa-
nie wewnątrz i w osłoniętych miejscach na zewnątrz 
dzięki wartości sd; znakomite właściwości w teście 
na obecność substancji niebezpiecznych; przebadana 
zgodnie z programem oceny ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał Wodna dyspersja akrylowa

Wartość sd/ wartość sd zależna 
od poziomu wilgotności

6 ±0,6 m (przy grubości 0.3 mm) / 
0.13 - 10.00 m

Wartość g / wartość g zależna 
od poziomu wilgotności 

30.55 MN·s/g (przy grubości  
0.3 mm) / 0.65 - 50 MN·s/g

Słup wodny 2.000 mm ; 6' 7"

Temperatura aplikacji Od 5 °C do +35 °C

Odporność termiczna Stała, od -25 °C do 90 °C (sucha)

Suszenie Ok. 12-48 godzin (przy 20 °C, 
65% rel. wilgotności) zależnie od 
podłoża i zaaplikowanej grubości

Waga 10,3 kg

Pokrycie Ok. 750 g/m², zależnie od 
grubości zaaplikowanej warstwy

Przechowywanie Od 5 °C do 25 °C, w suchym 
miejscu

Natryskiwana izolacja powietrzoszczelna  
o wartości sd zależnej od poziomu wilgotności

Produkt Kod ID GTIN Objętość Zużycie Opak. Opak. / Pal. Zł / litr Zł / Opak.

AEROSANA VISCONN 1AR01106 4026639211064 10 litrów 750 g/m² 1 45 44,42 444,19

AEROSANA VISCONN biała 1AR01740 4026639217400 10 litrów 750 g/m² 1 45 42,91 429,14NOWY Nadaje się do otynkowania
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Szczegółowe rozwiązania

ZASTOSOWANIE: AEROSANA FLEECE to uzupełniający produkt do uszczelnień serii AEROSANA VISCONN aplikowa-
nych natryskowo lub pędzlem. Nadaje się do zastosowania do bezpiecznego krycia szczelin i spoin szerszych niż 3 
mm w przypadku AEROSANA VISCONN lub 6 mm w przypadku AEROSANA VISCONN FIBRE.

ZASTOSOWANIE: Aplikowany pędzlem, elastyczny opóźniacz pary zależny od poziomu wilgotności; warstwa powie-
trzo- i wiatroszczelna do uszczelniania przepustów, powierzchni i spoin. Przeznaczona do użytku również jako spoi-
na pomiędzy podłożem a kolejnymi warstwami - do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

ZALETY:
Oszczędność czasu: gotowy do użycia środek 
uszczelniający aplikowany pędzlem; zabezpiecza 
konstrukcję dzięki znakomitym właściwościom wiążącym 
na wszystkich standardowych powierzchniach budow-
lanych; kryje szczeliny i spoiny do szerokości 20 mm; 
Większe spoiny można również pokryć przy użyciu fli-
zeliny AEROSANA FLEECE; nadaje się do otynkowania, 
malowania i zaklejania wszystkimi taśmami serii pro 
clima; nadaje się do elastycznych zastosowań zarówno 
wewnątrz, jak i w osłoniętych miejscach na zewnątrz, 
dzięki wartości sd zależnej od poziomu wilgotności; 
znakomite właściwości w teście na obecnoś ć substan-
cji niebezpiecznych; przebadany zgodnie z programem 
oceny ISO 16000;

ZALETY:
Gwarancja powietrzo- i wiatroszczelności: produkt prze-
badany jako komponent systemu AEROSANA VISCONN; 
łatwa aplikacja; bardzo plastyczny materiał wierzchniej 
warstwy; znakomite parametry w teście na obecność 
substancji niebezpiecznych; przetestowana zgodnie z 
programem ewaluacyjnym ISO 16000

DANE TECHNICZNE:

Materiał Wodna dyspersja akrylowa, 
wzmocniona włóknem

Wartość sd, zależna od 
poziomu wilgotności

0,15 - 5,00 m

Słup wodny 2.000 mm

Temperatura aplikacji Od 5 °C do 35 °C

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do 90 °C (na sucho)

Suszenie Ok. 6-48 godzin (przy 20 °C, 65% 
rel. wilgotności) zależnie od 
podłoża i zaaplikowanej grubości

Waga 5,6 kg

Pokrycie 400-800 g/m², zależnie od podłoża 
i grubości zaaplikowanej warstwy

Przechowywanie Od 5 °C do 25 °C, w suchym miejscu, 
w hermetycznie zamkniętym wiadrze

Flizelina do systemu AEROSANA VISCONN do 
zakrywania szczelin i łączeń

Środek uszczelniający aplikowany pędzlem, 
wzmacniany włóknami, o wartości sd 
zależnej od poziomu wilgotności

Kod ID GTIN Przedmiot Objętość Zużycie Opak. Opak. / Pal. Zł / Litr Zł / Opak.

1AR01677 4026639216779 Wiadro 5 litrów 600 g/ m² 1 44 51,17 255,85

DANE TECHNICZNE:

Materiał PET

Gramatura 63 ± 10 g/m2

Grubość 0,7 ± 0,15 mm
Wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD

90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm

Wydłużenie MD/CD 75 ±15% / 90 ± 15%

Kod ID GTIN Dł. Szer. Pokrycie Opak. Zł / Opak.

1AR01715 4026639217158 25 m 15 cm 7,5 m² 2 Jedn. prof.* 120,23

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

* Jednostka profesjonalna, dostępna jedynie w całych pakietach

NOWY

NOWY

Nadaje się do otynkowania
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Szczegółowe rozwiązania Szczegółowe rozwiązania

ZASTOSOWANIE: Szyna montażowa tworzy bezpieczną strukturę do prostego i powietrzoszczelnego łączenia z 
kanciastymi lub zaokrąglonymi przepustami, np. do użytku zewnętrznego z systemem DASAPLANO dla potrzeb 
przepustów przez krokwie przy remontach dachów. 

ZALETY:
Tworzy czyste podłoże dla powietrzoszczelnej spoiny 
na załamanych lub nieznacznie wygiętych przepustach; 
nadaje się do łatwego docięcia z pomocą nożyka, 
nożyczek lub piły; równa spoina pozwala zaizolowanie 
bez pęcherzy, np. w czasie remontów; łatwe mocowa-
nie do konstrukcji drewnianej z pomocą takera; trwała 
powietrzoszczelna spoina dzięki wodoodpornemu klejowi 
typu SOLID

DANE TECHNICZNE:

Zabezpieczenie Specjalna powłoka PP

Klej Klej wodoodporny typu SOLID
Powłoka ochronna Folia PE powlekana silikonem 
Dł. pasa Ok. 30 mm
Szyna wspornikowa Płyta kraft

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia
 

Taśma klejąca: 6 miesięcy; szynę należy: 
montować w sposób zabezpieczający 
przed oddziaływaniem czynników 
pogodowych

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do +90 °C

Szyna montażowa do powietrzoszczelngo łączenia z warstwą powie-
trzoszczelnej na krokwiach, wiązarach i belkach stropowych

Kod ID GTIN Dł. Dł. pasa Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn. Zł / Opak.

15436 4026639154361 1 m 3 cm 15 100 9,59 143,84

15437 4026639154378 1 m 3 cm 50 80 8,69 434,30

ZALETY:
Zapewnia szczelny montaż na- i podkrokwiowej mem-
brany opóźniającej przepływ pary na końcach krokwi; 
idealny dodatek do systemu pro clima DASATOP; szynę 
można skrócić ręcznie; łatwe docinanie do pożądanej 
długości; prosty montaż: mocowanie do konstrukcji 
drewnianej przy pomocy zszywek

DANE TECHNICZNE:

Materiał Płyta MDF/ HDF E1 / V20

Maksymalny okres od 
montażu do pokrycia

4 tygodnie

Temperatura aplikacji Powyżej -10 °C

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do +90 °C

ZASTOSOWANIE: Szyna montażowa ułatwia bezpieczne i dokładne instalowanie na- i podkrokwiowej membrany 
opóźniającej przepływ pary np. pro clima DASATOP – na zakończeniach krokwi.

Szyna montażowa do bezpiecznego osadzenia na- i podkrokwiowej 
membrany regulującej przepływ pary na końcach krokwiDASATOP® FIX

Kod ID GTIN Dł. Szer. Grubość Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn. Zł / Opak.

15435 4026639154354 1.00 m 40 mm 3 mm 50 100 3,35 167,70

ZASTOSOWANIE: Do czystego wykonywania trwałych, powietrzoszczelnych i wiatroszczelnych przepustów 
rurowych dla potrzeb zewnętrznej izolacji dachowej z pomocą odpornych na nacisk mateirałów izolacyjnych, takich 
jak wełna drzewna, EPS lub PUR.

ZALETY:
Precyzyjne nawiercanie otworów – bez niezaizolowa-
nych wnęk w warstwie izolacji; proste, powietrzoszczel-
ne łączenia z paroizolacją i warstwą powietrzoszczelną; 
dla rur o średnicy Ø 100-120 mm (4"-4.75"); dla 
grubości izolacji 80-300 mm (3.2"-11.8"); czysty, bez-
pieczny i szybki montaż

DANE TECHNICZNE:

Materiał PVC / PP

Grubość izolacji 80 - 300 mm

Średnica zewnętrzna 110 mm lub 125 mm

Średnica wewnętrzna 125 mm

Odporność termiczna Stała, od -40 °C do +80 °C

WILLFIX® Przepust rurowy z kołnierzem zapewniającym powietrzo- i wiatroszczelność do odpornej 
na nacisk zewnętrznej izolacji dachowej

Kod ID GTIN Dł. dla rur Ø Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn. Zł / Opak.

16470 4026639164704 dla 300 mm 110/125 mm 1 30 285,95 285,95

16471 4026639164711 dla 300 mm 110/125 mm 10 12 257,91 2579,14
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Zestaw narzędzi, akcesoria dodatkowe

Zestaw narzędzi WILLFIX®

Butelka 500 ml z pędzlem

Wałek ROLLFIX

OBJĘTOŚĆ: 
• wiertło koronowe ø 170 mm, efektywna Dł. ok. 300 mm
• ogranicznik głębokości z punktem centrującym
• klucz imbusowy 3 mm z uchwytem
• korkociąg 400 mm
• szpachla z rączką w kształcie T
• wiertło koronowe ø 133 mm z przedłużką 300 mm
• płaski pędzel (brak ilustracji)
• klucz nasadowy 7 mm

ZASTOSOWANIE: 8-częściowy zestaw profesjonalnych narzędzi w solidnej skrzyni wykonanej z tworzywa odpor-
nego na uderzenia. Do prostego i profesjonalnego montażu przepustów rurowych WILLFIX dla potrzeb zewnętrznej 
izolacji dachowej z pomocą odpornych na nacisk materiałów izolacyjnych, takich jak wełna drzewna, EPS lub PUR.

Kod ID GTIN Szer. Głębokość Wysokość Opak. Zł / Opak.

16472 4026639164728 54 cm 36 cm 41 cm 1 3048,61

ZALETY:
Zapewnia szybką i łatwą aplikację czynnika 
spajającego WELDANO TURGA; pozwala na pracę 
jedną ręką; eliminuje ryzyko zabrudzenia czynnika 
spajającego w pojemniku; pojemność 500 ml

ZALETY:
Wałek silikonowy zapewnia czystą powierzchnię; prze-
nosi skutecznie siłę dzięki ergonomicznemu uchwytowi

ZASTOSOWANIE: Narzędzie do szybkiej i łatwej aplikacji czynnika spajającego WELDANO TURGA. 

ZASTOSOWANIE: Praktyczne narzędzie do równego docisku zgrzewu pomiędzy dwoma  
membranami SOLITEX WELDANO.

Kod ID GTIN Objętość Szer. Opak. Zł / Opak.

16440 4026639164407 500 ml 35 mm (pędzel) 1 81,70

Kod ID GTIN Szer. Opak. Zł / Opak.

16439 4026639164391 40 mm (rolka) 1 158,67

ZASTOSOWANIE: Praktyczne narzędzie do równomiernego dociskania taśm klejących oszczędzając  
jednocześnie o Twoje ręce.

* Dostępne jedynie w całych pakietach

Płytka dociskowa do taśm PRESSFIX / PRESSFIX XL

NOWY

Produkt Kod ID GTIN Dł. Szer. Grubość Opak. Zł / Opak.

PRESSFIX 11426 4026639114266 105 mm 80 mm ok. 2 mm 10* 21,80

PRESSFIX XL 1AR01658 4026639216588 285 mm 130 mm 25 mm 1 11,70
NOWY
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Zestaw narzędzi, akcesoria dodatkowe Zatyczka uszczelniająca, akcesoria dodatkowe

ZASTOSOWANIE: Zaaplikuj pro clima GLUMEX na powierzchni, która ma zostać oczyszczona i pocieraj delikatnie 
miękką szmatką. Po kilku minutach zanieczyszczenie zacznie odchodzić.
Następnie można go zetrzeć materiałem ciernym (np. szczotka lub gąbka stalowa). W razie występowania resztek 
nieczystości proces można powtórzyć. Zaleca się sprawdzenie kompatybilności powierzchni ze środkiem GLUMEX z 
danym podłożem na jego nieeksponowanym obszarze.

DANE TECHNICZNE:

Materiał stal nierdzewna

Waga ok. 300 g

Dł. 280 mm

Szer. 125 mm

Wysokość 150 mm

ZASTOSOWANIE: Przyrząd aplikacyjny do szczególnie szybkiej i łatwej aplikacji gruntu TESCON PRIMER RP w jed-
nolitrowej butelce.

ZALETY:
Szybka i łatwa aplikacja środków gruntujących na 
płytach pilśniowych, tynku, betonie i podobnych 
podłożach; aplikacja i dyspersja gruntu w jednym; 
pozwala na pracę jedną ręką; brak potrzeby stosowania 
pędzla; eliminuje ryzyko zanieczyszczenia gruntu w 
pojemniku; obejmuje 5 gąbczastych wałków do aplikacji

* Dostępne jedynie w całych pakietach

Kod ID GTIN Objętość Opak. Zł / Opak.

10161 4026639017185 0.4 l 1 43,60

Kod ID GTIN Opak. kg / Opak. Zł / Opak.

12944 4026639129444 1 0.50 79,42

Zatyczka uszczelniająca do otworów do wdmuchiwania 
izolacji w płytach drewnopochodnych 

Przyrząd aplikacyjny do butelek ze środkiem gruntującym o pojemności 1 l

ZASTOSOWANIE: Zatyczki zostały zaprojektowane do zamykania otworów w płytach drewnopochodnych po 
wdmuchiwaniu izolacji. Zatyczki są przeznaczone do zamykania otworów w płytach płyt nie grubszych jak 35 
mm o maksymalnej średnicy 120 mm.

ZALETY:
Szybki i łatwy montaż w otworach zadmuchowych 
wykonanych w płytach drewonopochdonych; nadaje 
się do bezpośredniego pokrycia zalecanym systemem 
tynkowym razem z płytami; łatwy montaż, bez potrzeby 
stosowania narzędzi; czysta powierzchnia i profesjonal-
ny wygląd; natychmiastowa przyczepność; brak potrzeby 
stosowania dodatkowego kleju

DANE TECHNICZNE:

Materiał Wełna drzewna

Średnica CLOX SLIM: 106.5 mm 
CLOX: 106.5 mm lub 120 mm

Grubość CLOX SLIM: 40 mm / CLOX: 60 mm

Wartość sd CLOX SLIM: 0.12 m / CLOX: 0.18 m

Deklarowany współczynnik 
przenikalności cieplnej: λ  

0.046 W/m×K

CLOX 

CLOX SLIM 

CLOX

Roztwór do usuwania kleju GLUMEX

TENAPP

Produkt Kod ID GTIN Średnica Grubość Opak. Opak. / Pal. Zł / Jedn. Zł / Opak.

CLOX SLIM 15609 4026639156099 106.5 mm 40 mm 30 36 5,93 178,02

CLOX SLIM 15610 4026639156105 106.5 mm 40 mm 120 Jedn. prof.* 8 5,20 624,36

CLOX 14036 4026639140364 106.5 mm 60 mm 30 36 8,00 239,94

CLOX 14049 4026639140494 106.5 mm 60 mm 120 Jedn. prof.* 12 7,31 877,20

CLOX 14670 4026639146700 120 mm 60 mm 30 28 8,99 269,61

CLOX 14672 4026639146724 120 mm 60 mm 120 Jedn. prof.* 8 8,17 980,40

ZASTOSOWANIE: Do tub z klejem pro clima. Solidny siłownik aluminiowy, łatwy do czyszczenia

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

10154 4026639017239 1 145,51

Pistolet do kleju uszczelniającego 600 F
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AKCESORIA
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Akcesoria dodatkowe

Likwidacja produktu: do 
wyczerpania zapasów

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do pro clima RAPID CELL (rolka o długości 15 m). Do szybkiego klejenia spoin (np. 
płyty drewnopochodne). Pozwala na rozwinięcie, zamocowanie i oderwanie w ciągu jednej czynności roboczej.

ZASTOSOWANIE: Podwójna dysza toczona z wysokiej klasy aluminium. Solidny design z aluminiowym gwintem. 
Przeznaczona do aplikacji dwóch linii kleju na pochylonych łączeniach podłogi ze ścianą z pomocą pro clima DA-S.

Podwójna dysza DKF

SHELLY

Aplikator taśmy RAPIDOLL

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

10153 4026639017260 1 75,21

ZASTOSOWANIE: Obudowa telefonu komórkowego z osłoną przed promieniowaniem. Ochrona dla ciebie, osób 
postronnych i płodu w łonie matki czasie prowadzenia rozmów telefonicznych. Dostępna w kolorze czarnym i czer-
wonym (do smartfonów, BlackBerry, iPhone itp.).

Kod ID GTIN kolor Wymiary Opak. Zł / Opak.

11491 4026639114914 czarny XL: 16 cm x 8.5 cm 1 88,11

1AR00215 4026639202154 czarny XXL: 17 cm x 9.5 cm 1 100,15

1AR00220 4026639202208 czerwony XXL: 17 cm x 9.5 cm 1 100,15

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

10158 4026639017284 1 21,37

ZASTOSOWANIE: Do szybkiej aplikacji taśmy pro clima DUPLEX (rolka o długości 20 m). Pozwala na rozwinięcie, 
zamocowanie i oderwanie w ciągu jednej czynności roboczej.

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

10157 4026639017277 1 21,37

ZALETY: Pozwala na zamknięcie napoczętej rolki; zapobiega powstawaniu zagięć taśmy; oszczędność na materiale i 
kosztach

ZASTOSOWANIE: Pozwala na łatwe zamykanie napoczętej rolki taśmy klejącej CONTEGA FIDEN EXO.

Aplikator taśmy DUPLEX 

KLIPFIX

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

15651 4026639156518 1 30,49
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Akcesoria dodatkowe

Zawiera tester, skrzynię transportową, 2 rolki taśmy WINCON, mgłę w sprayu.

Pakiet testowy WINCON

Skrzynia transportowa WINCON
Solidna i praktyczna skrzynia transportowa do użytku na placu budowy, wyposażona w uchwyty i zdejmowalne wieko.

DANE TECHNICZNE:

Wentylator w obudowie 810 x 810 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz / 4,35 A

Max. przepływ powietrza 11.000 m3/h; 9.600 m3/h przy 50 Pa

Akcesoria Wyświetlacz różnicy ciśnień, ste-
rownik obrotów, kabel zasilania o 
długości 5 m

Gwarancja 2 lata

DANE TECHNICZNE:

Materiał Sklejka

Wymiary H/86 x W/42 x D/85 cm

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

10162 4026639018229 1 7076,30

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

10164 4026639018250 1 1246,14
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Łatwo usuwalne, przeznaczone do tymczasowego uszczelnienia dla potrzeb testowych.

Taśmy klejące WINCON

MGŁA W SPRAYU

Kod ID GTIN Szer. Dł. Opak. Zł / Opak.

10166 4026639018199 50 mm 50 m 1 40,94

1AR00947 4026639209474 200 mm 50 m 1 184,69

Kod ID GTIN Opak. Zł / Opak.

16533 4026639165336 1 79,89

ZALETY:
nadaje się do natychmiastowego użycia; zamknięte 
butelki można przechowywać przez nieograniczony 
okres czasu; zimna mgiełka - brak ryzyka przecieków w 
warstwie powietrzoszczelnej; mały rozmiar - mieści się 
w kieszeni spodni; bardzo wydajne zużycie 

ZALETY:
Nadaje się do usunięcia po teście bez pozostawiania 
śladów; odporna na rozrywanie dzięki zbrojeniu; wytrzy-
muje ciśnienie testowe do 100 Pa na odpowiednim 
podłożu i wystarczającej powierzchni rolki

ZASTOSOWANIE: Po wciśnięciu przycisku na butelce pojawia się mgła, która pozwala na śledzenie ruchu powietrza 
w czasie próżniowego testu szczelności budynku. Zawartość butelki wystarcza na około 150-250 testów.

Mgła w sprayu do testowania ciągłości warstwy powietrzoszczelnej

DANE TECHNICZNE:

Materiał Specjalna mieszanka siloksanów
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WINCON

Warsztaty pro clima

Osoba kontaktowa

Ucz się razem z nami w czasie innowacyjnych, praktycznych i urozmaiconych warsztatów! Nasz modułowy 
system seminariów zapewnia rozwiązania skrojone do twoich osobistych potrzeb, zdobytej wcześniej wiedzy, 
umiejętności i celów.

Informacja i zamówienia

Informacja i zamówienia
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
E-mail: info@proclima.pl
www.proclima.com

Usługa doradztwa Pro Clima to najszybszy sposób na uzyskanie wszelkich informacji na temat systemów, produk-
tów, wydarzeń i kampanii promocyjnych. W tym miejscu możesz też zamówić materiały informacyjne i próbki.

Infolinia techniczna

Infolinia techniczna 
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
E-mail: technik@proclima.de

Axel Schmidt 
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: axel.schmidt@proclima.de

Szybkie doradztwo w zakresie fizyki budowli, konstrukcji, systemów i produktów. Nasi inżynierowie z działu 
budownictwa drewnianego pomogą Ci szybko i fachowo odnaleźć ekonomiczne rozwiązanie dla zapewnienia 
trwałości konstrukcji i zdrowych warunków mieszkalnych.

Informacja i zamówienia
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Aplikacje i warunki opisane w niniejszym katalogu opierają się na bieżącej wiedzy technologicznej i doświadczeniu praktycznym. Zastrzegamy prawo do 
zmiany zalecanych konstrukcji i metod obróbki oraz dalszego rozwijania, a przez to modyfikowania jakości poszczególnych produktów. Zapewniamy ciągłe 
doradztwo techniczne zgodne z aktualnym stanem technologii w momencie wykonywania Twojej realizacji.

Twój partner pro clima

Taśma uszczelniająca w sprayu
Szybki i prosty sposób na uszczelnianie 
konstrukcji

 ✔ Łatwa aplikacja: ogromna redukcja czasu pracy
 ✔ Świetne rozwiązanie do uszczelniania złożonych przejść i detali
 ✔ Pracuje razem z konstrukcją: długotrwała elastyczność
 ✔ Przyczepność do wszelkiego rodzaju powierzchni budowlanych;  

 działa również jako środek spoinujący
 ✔ Nadaje się do otynkowania, zamalowania bądź zaklejenia

NOWY


