
Montaż:

Czyszczenie:

Powierzchnia klejona powinna być sucha, odtłuszczona i niezakurzona. Aby przykleić folię do muru należy zastosować klej do folii greenteQ. 
Należy rozwinąć rolkę folii zewnętrznej greenteQ i uciąć pasek folii z zapasem W ościeżach niezbędne jest położenie siatki zbrojeniowej pod tynk.
ok. 5 cm. Usunąć paski ochronne z powierzchni klejącej, przyłożyć folię Do wewnętrznego zastosowania polecamy folię wewnętrzną greenteQ.
greenteQ do bocznej powierzchni ramy okna i docisnąć. Postępować w ten sam 
sposób podczas klejenia folii na pozostałych powierzchniach bocznych ramy 
okna. Osadzić okno w otworze, zamocować i wypełnić szczelinę między oknem 
a murem materiałem izolacyjnym, np. pianą pistoletową greenteQ .

Resztki kleju ze skóry należy usunąć za pomocą wody i mydła. Możliwe również 
zastosowanie środka czyszczącego na bazie benzyny. Należy przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa.

Folia zewnętrzna

Właściwości:

Zdjęcie produktu:

Folia zewnętrzna greenteQ to paroprzepuszczalne uszczelnienie zewnętrznej • folię można malować i tynkować 
szczeliny łączeniowej okna w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi. • folia rozciągliwa

• o uniwersalnym zastosowaniu: w nowych i remontowanych budynkach 
• folia wyposażona w pasek samoprzylepny do zastosowania na wszystkich 
rodzajach powierzchni ram okiennych
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
FOLIE i TAŚMY - Folia zewnętrzna
Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu właściwości i budowy 
produktów i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany 
produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

Należy przestrzegać instrukcji montażu folii! 
Dodatkowe informacje są dostępne w niemieckiej broszurze „Tynkowanie folii 
okiennych” opublikowanej przez Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego 
(Bundesverband der Gipsindustrie).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

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

Ważne:

Folia zewnętrzna greenteQ to połączenie włókniny i membrany funkcyjnej umożliwiającej dyfuzję pary wodnej.
umożliwia proste mocowanie folii do ramy okiennej.

 Pasek taśmy samoprzylepnej 



Usuwanie odpadów:

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

Ogólne wskazówki:

Wszystkie wcześniejsze wersje karty technicznej tracą niniejszym ważność.
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Forma dostawy:

Rolki folii o szerokości: 75 mm, 100 mm i 150 mm posiadające pasek taśmy 
samoprzylepnej umożliwiający mocowanie do ramy okna. 

Dane techniczne:

Folia zewnętrzna
Folia zewnętrzna greenteQ to połączenie włókniny i membrany funkcyjnej umożliwiającej dyfuzję pary wodnej. Pasek taśmy samoprzylepnej 
umożliwia proste mocowanie folii do ramy okiennej.

Materiał paroprzepuszczalne tworzywo sztuczne

Kolor biały

Klasa ogniowa materiałów budowlanych E

Wodoszczelność 

DIN EN 13501-1

DIN EN 1027

NORMA KLASYFIKACJA

≤ 1.050 Pa

Współczynnik infiltracji powietrza

Odporność na temperaturę

DIN EN 1026

DIN EN ISO 12572

DIN 7715 T5 P3

na ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa) ]

od ok. -40°C do ok. +80°C

Temperatura zastosowania

Wartość sd

Odporność na promieniowanie UV

Czas przechowywania

Tolerancja wymiarowa

Temperatura przechowywania

od ok. +5°C do ok. +40°C

ok. 0,05 m

ok. 3 miesiące

12 miesięcy, w suchym miejscu, oryginalnie zapakowana 

spełnia wymagania

od +1°C do +20°C

Szerokość Nr artykułu VBHDługość rolki Opakowanie

30 m 150 m

30 m 120 m

30 m 60 m

75 mm

100 mm

150 mm

180.020 / 1400

180.020 / 1500

180.020 / 1600

wewn.
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