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Karta Techniczna: folia profiteQ Basic zewnętrzna  
 

Folia paroprzepuszczalna zalecana do izolacji połączeń od strony zewnętrznej. 
 

Właściwości 
Folia składa się ze specjalnej włókniny pokrytej klejem na całej szerokości. Folia 

paroprzepuszczalna zabezpiecza połączenia okno-mur przed wnikaniem wody opadowej oraz 

umożliwia odprowadzanie wilgoci z połączenia na zewnątrz budynku. Ponadto taśma stanowi 

barierę wiatrową, podwyższając jakość wykonanego połączenia. 

Folia wyposażona jest dodatkowo w pasek kleju służący do montażu taśmy do ramy okiennej. 

Produkt nie zawiera rozpuszczalników. 

 

Dane techniczne 

 
Metoda 

badania 
Wartość  

Długość [m] PN-EN 1848-2 25 -0/+0,2  

Szerokość [mm] PN-EN 1848-2 70, 100 lub 150±2  

Zmiana wymiarów liniowych 

po 6 h w temp. 80°C [%] 
PN-EN 1107-2 

  

- wzdłużnie ± 1,0  

- poprzecznie ± 0,5  

Wytrzymałość na rozciąganie 

[MPa] 

PN-EN  

12311-3 

metoda B,  

v = 50 mm/min 

 
 

- wzdłużnie ≥ 5,0  

Wydłużenie względne przy 

zerwaniu [%] 

PN-EN  

12311-3 

metoda B,  

v = 50 mm/min 

  

- wzdłużnie ≥ 45  

Opór dyfuzyjny określony 

grubością warstwy powietrza  

o równoważnym oporze 

dyfuzyjnym sd [m] 

PN-EN ISO 

12572 
≤ 0,7  

Przyczepność kleju [N/mm] 
PN-EN 1939 

≥ 1,0 

 

jako podłoże zastosowano płytkę 

stalową 

Wodoszczelność PN-EN  

13859-1 

Brak przecieków Brak przecieków 

Temperatura aplikacji 

 

 

 
Od 5 do 35°C 

 

 

 

 

 

Składowanie Do 12 miesięcy Przechowywać w suchym miejscu. 

Temperatura przechowywania  od 1°C do 25°C 
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Zastosowanie 
Folia zalecana jest do stosowania zewnętrznego. Przeznaczona do uszczelniania połączeń 

ościeży z ościeżnicami okien, od strony zewnętrznej przegrody.  
 

Adhezja  
Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych. Powierzchnia montażu 

powinna być odtłuszczona oraz wolna od zanieczyszczeń. 

 

Instrukcja aplikacji  
Powierzchnię, na którą folia zostanie przyklejona należy wcześniej oczyścić. Produkt odwinąć 

z rolki nakleić na jedną stronę połączenia. Przyciąć na wymaganą długość, odkleić folię 

zabezpieczającą, następnie docisnąć do drugiej strony połączenia. Należy pamiętać, że folię 

paroprzepuszczalną należy osłonić w czasie maksymalnie 3 miesięcy od chwili montażu. 
 

Środki czystości  
Większe kawałki czyścić mechanicznie. Rozpuszczalnik – benzyna ekstrakcyjna, aceton. 

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa   
Stosując wyrób obowiązują ogólne wytyczne dotyczące BHP:       

- w trakcie pracy zabronione jest jedzenie, picie i palenie       

- starać się unikać kontaktu ze skóra i oczami       

- przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce      
 

Pakowanie 
Opakowanie Wymiary Ilość w opakowaniu 

Karton 194x194x85 mm lub 

194x194x110 mm lub 

194x194x165  

1 rolka w kartonie 

Paleta 1200x800 mm 

 

360 kartonów lub  

240 kartonów lub 

192 kartonów na palecie 
 

 

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań, doświadczeń i wiedzy uzyskanej od producentów 

surowców. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwych zastosowań swoich produktów,  

a ponieważ sposób ich użycia leży poza jego kontrolą, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za 

właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za wystąpienie 

uszkodzeń w przypadku zastosowania wyrobu, na które mogły mieć wpływ warunki atmosferyczne, wady 

konstrukcyjne lub złe przygotowanie powierzchni łączonych 

 


