
Folia Plena Basic
Folia greenteQ Plena Basic o bardzo dobrej przyczepności, do wewnętrznego i zewnętrznego uszczelniania fug okiennych i fasadowych.

Właściwości:
Folia Plena greenteQ Basic to specjalna folia regulująca przepływ wilgoci, o 
zmiennej wartości współczynnika sd, dzięki czemu zapewnia szybsze osusze-
nie złącza przez cały rok. Pasek taśmy samoprzylepnej (perforowany co 25mm) 
umożliwia prosty i kompletny montaż podtynkowej folii okiennej. Ponadto klej 
pokrywający taśmę wiąże dopiero po ok. 4 minutach umożliwiając ewentualną 
korektę mocowania folii do ramy okna.  
• jeden rodzaj folii do uszczelniania połączeń od strony zewnętrznej i 
wewnętrznej: nie istnieje ryzyko pomyłki
• folia pokryta specjalną włókniną umożliwiającą otynkowanie / malowanie
• doskonała do różnego rodzaju ram okiennych do renowacji w starych budyn-
kach i zastosowania w nowym budownictwie

• dwustronny pasek klejący pozwalający na różne warianty klejenia do ramy 
okna
• spełnia wymagania niemieckiego rozporządzenia o oszczędności energii 
(EnEV) dotyczącego przepuszczalności powietrza powłoki budynku
• bardzo dobra przyczepność tynku do folii
• bez konieczności stosowania kleju do folii
• również w przypadku trudnych rodzajów podłoża nie zachodzi konieczność 
zastosowania podkładu. Zalecamy przeprowadzenie testu przyczepności 
i zgodności na każdej powierzchni. Niektóre podłoża należy wstępnie 
zagruntować podkładem.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Montaż:

Powierzchnia klejona powinna być stabilna, sucha, odtłuszczona, niezakurzona, 
wolna od środków antyandhezyjnych. Podczas przyklejania folii do glifu nie 
należy jej naprężać, pozostawiając przy tym wystarczający zapas przyklejonej 
folii między ramą okienną a murem. Przyłożyć folię do ramy okiennej i mocno 
docisnąć. W każdym rogu utworzyć zakładkę (,,pętlę’’) o wym. ok. 2-5 cm, w 
zależności od rozmiarów szczeliny (aby przykleić folię na rogach bez naprężeń).
Po dokładnym ustawieniu pozycji folii usunąć pasek ochronny z jej powierzchni i
dociskając przymocować. W miejscach poddawanych późniejszemu tynkowaniu 
należy przykleić folię całą powierzchnią.

Tynkować można tylko stronę folii pokrytą włókniną. Konieczne jest pokrycie folii 
przyklejonej do zewnętrznej strony muru.

Folia greenteQ Plena Basic może być również stosowana jako dolna warstwa 
uszczelniająca lub dodatkowa płaszczyzna wodonośna pod parapetami. Do 
uszczelniania obwodowego (elementów w ziemi nienarażonych na działanie i 
napór wód stojących lub infiltracyjnych) zalecamy folię greenteQ EPDM 0,8mm. 
Folia nie nadaje się do stosowania w miejscach mokrych lub stale wilgotnych.

Zdjęcie produktu:

Czyszczenie:
Usuwanie resztek kleju ze skóry - za pomocą wody i mydła. Możliwe również zastosowanie środka czyszczącego na bazie benzyny. 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy o substancjach chemicznych (niem. Chemikaliengesetz) lub odpowiednich dyrektyw UE.

Rozmieszczenie pasków samoprzylepnych:

Szerokość rolki Długość rolki Opak. Nr art. VBH
70 mm 30,0 m 8 x 30,0 m 217 275 3012

100 mm 30,0 m 4 x 30,0 m 217 275 3002
140 mm 30,0 m 4 x 30,0 m 217 275 3004

klejenie naprzemianstronne
usunąć folię ochronną

klejenie jednostronne
usunąć folię ochronną

Mocowanie samoprzylepne 
do ościeżnicy/ ściany



Ważne:
Należy przestrzegać instrukcji montażu folii! Dodatkowe informacje dostępne w niemieckiej broszurze „Tynkowanie folii okiennych” opublikowanej przez Stowarzysze-
nie Przemysłu Gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie - Industriegruppe Baugipse).

Forma dostawy:

Rolki folii posiadające pasek taśmy samoprzylepnej na całej powierzchni, z perforacją co 25 mm oraz obustronnym paskiem taśmy klejącej o szerokości 
20 mm. 

Usuwanie odpadów:
Pozostałości folii można utylizować wraz z odpadami domowymi, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ogólne wskazówki:
Wszystkie wcześniejsze wersje karty technicznej tracą niniejszym ważność.

Dane techniczne:

Materiał folia jednostronnie pokryta włókniną

Kolor biały
Klasa ogniowa materiałów budowlanych DIN EN 13501-1 klasa E
Wodoszczelność fug DIN EN 1928 ≥ 600 Pa
Współczynnik infiltracji powietrza DIN EN 1026 an ≈ 0 m³/[h*m*(daPa)2/3]
Przepuszczalność powietrza DIN EN 12114 spełnia wymagania klasy 4
Odporność na promieniowanie UV (od strony włókniny) ok. 9 miesięcy

Wartość współczynnika sd (paroprzepuszczalność) DIN EN ISO 12572 Wartość sd w zależności od średniej wilgotności powietrza
między 0,39 m (paroprzepuszczalny) a 5,5 m (paroszczelny)*

Odporność na temperaturę wewn. od ok. -40°C do ok. +80°C
Temperatura zastosowania  od ok. +5°C do ok. +45°C (oklejanie ościeży możliwe od temp. -10°C)
Okres przechowywania 12 miesięcy, w suchym miejscu, oryginalnie zapakowana
Temperatura przechowywania od +5°C do +20°C

 NORMA KLASYFIKACJA

* Ustalenie zmiennej wartości sd jest możliwe tylko za pomocą dynamicznej formuły obliczeniowej.
Do obliczenia, zgodnie ze statystyką, można przyjąć stałą wartość sd 2,5 m.
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