
 

Opis produktu

Den Braven Taśma Uniwersalna Wewnętrzno-Zewnętrzna Extra to

elastyczna taśma o zmiennej wartości współczynnika

paroprzepuszczalności Sd, ze wstęgą butylową ułatwiającą montaż,

do izolacji połączeń pomiędzy oknem a budynkiem, w systemie

ciepłego montażu warstwowego

Korzyści

• Zastępuje (w zależności od warunków) zarówno taśmy

wewnętrzne paroizolacyjne, jak i taśmy zewnętrzne

paroprzepuszczalne - zmniejsza ryzyko przy planowaniu

zapotrzebowania na oba rodzaje taśm i zwiększa pewność

wykonania 

• Taśma ma zastosowanie w systemie ciepłego montażu

warstwowego stolarki okiennej, który prowadzi do ograniczenia

kosztów energii grzewczej przez zmniejszenie niekontrolowanej

ucieczki ciepła (eliminacja mostków termicznych wokół okna, a

tym samym różnic temperaturowych w strefie przyokiennej i

wewnątrz pomieszczenia), obniżenia poziomu hałasu, a także

zapobiega wnikaniu wilgoci i powstawaniu pleśni wokół złącza 

• Zmienna wartość współczynnika paroprzepuszczalności

• Taśma pełni rolę uszczelnienia wewnętrznego w systemie

ciepłego montażu warstwowego, uniemożliwiając przenikanie do

warstwy izolacji termicznej (pianki poliuretanowej) pary wodnej i

wilgoci z wnętrza budynku lub rolę uszczelnienia zewnętrznego,

działając na zasadzie jednostronnie przepuszczającej

inteligentnej membrany – dzięki temu zabezpiecza warstwę

izolacji, przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w

przeciwnym kierunku, która mogła przedostać się do izolacji

termicznej (pianki poliuretanowej)

• Zawiera zintegrowaną z włókniną taśmę samoprzylepną oraz

wstęgę butylową na odwrotnej stronie, która umożliwia

zamocowanie taśmy do ościeża bez konieczności użycia kleju 

• Obustronnie powleczona specjalną włókniną, która zapewnia

optymalną przyczepność dla kleju, tynku, zapraw 

• Poprzecznie rozciągliwa i elastyczna

• Daje się łatwo malować lub tynkować

Zastosowania

Paroizolacyjne lub paroprzepuszczalne uszczelnianie złączy

okiennych od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia w systemie

ciepłego montażu warstwowego.

Sposób użycia

Taśmę przyciąć z zapasem ok. 20 cm do długości całej ościeżnicy.

Zdjąć papier zabezpieczający klej i nakleić taśmę po obwodzie

ościeżnicy od strony wewnętrznej lub zewnętrznej (zależy od

przewidzianej dla taśmy funkcji). W czterech narożnikach

pozostawić zakład ok. 4 cm. Na łączeniu taśm po obwodzie zostawić

zakład ok. 5 cm. Taśmę przyklejać do profilu okiennego przed

montażem mechanicznym okna w otworze i aplikacją pianki lub po

osadzeniu ościeżnicy w otworze okiennym. Zamocować okno i

wypełnić szczelinę między ościeżnicą a ościeżem za pomocą pianki

poliuretanowej. Po utwardzeniu odciąć nadmiar pianki. Następnie

zdjąć papier zabezpieczający wstęgę butylową i przykleić drugi

koniec taśmy na suche i czyste ościeże, zachowując zakład ok.

1cm. Dokładnie docisnąć, najlepiej wałkiem malarskim. Na koniec

zakryć zaprawą lub otynkować w ciągu maks. 3 miesięcy od daty

montażu.

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Ościeże musi być równe i stabilne. Powierzchnie pylące, łatwo

ścieralne czy nierówne, np. pustaki ceramiczne, należy wyrównać

zaprawą murarską i zagruntować.

Czyszczenie

Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy

powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den

Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę

ekstrakcyjną.

Kolor(y)

• Szary

Opakowanie

• Rolka

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty 

Den Braven TAŚMA UNIWERSALNA WEWNĘTRZNO-ZEWNĘTRZNA EXTRA
Izolacja połączeń między oknem a murem przy montażu warstwowym okien 

Karta techniczna

Bostik Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne 
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

21-05-2021
09:53:32

UTC



Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym

miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24

miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania

ze strony internetowej Den Braven. 

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją

techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia). 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest

oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek

pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą

wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w

formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z treścią tego dokumentu i

dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu

do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są

poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej

karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.
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