CHEMIA MIĘDZY NAMI
Firma AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązań w dziedzi-

my AIB na globalnym rynku, czego wynikiem jest wpro-

nie budownictwa. Działalność rozpoczęliśmy w 1992 roku,

wadzenie systemu zarządzania zgodnego ze standarda-

skupiając się na produkcji innowacyjnych materiałów wy-

mi europejskiej normy EN ISO 9001:2015 oraz uzyskanie

kończeniowych oraz izolacyjnych. Gwarancją jakości mar-

szerokiej gamy certyfikatów produktowych. Pragniemy

ki AIB jest specjalistyczne wykształcenie założycieli firmy

szczególnie podkreślić, że poza standardową ofertą, pro-

poparte ponad 25-letnim doświadczeniem, pozwalające

jektujemy i wdrażamy rozwiązania zgodne z indywidual-

oferować sprawdzone roz-

nymi potrzebami Klientów.

wiązania i wysokiej klasy
produkty.
Stanowi to podstawę
funkcjonowania fir-

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi
produktami i do kontaktu z Biurem Obsługi
Klienta.

Co nas wyróżnia?
• Doświadczenie
Zdobywane już od ponad 25 lat, począwszy od jednej linii produkcyjnej, do zakładu zatrudniającego ponad 150 osób.
• Technologia
Nowoczesne linie technologiczne oraz ciągłe dążenie do optymalizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego.
• Innowacyjność
Własny Dział Badawczo-Rozwojowy i wysoce wyspecjalizowani pracownicy pozwalają nam realizować autorskie pomysły,
a także wdrażać produkty według specyfikacji Klienta.
• Jakość
Zapewniana przez nowoczesne laboratorium i jej kontrolę. Firma posada certyfikat jakości EN ISO 9001:2015.
• Logistyka
Doskonale zorganizowany transport i logistyka skraca czas dostawy do minimum.

Integra System
Integra System to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie

łączeniu ze specjalną membraną gwarantują odpowiednią

umożliwiające montaż okien i drzwi w sposób, który za-

wartość współczynnika Sd, określającego jej paroprze-

pewnia ich szczelność przez wiele lat. System składa się

puszczalność. Należy podkreślić, że właściwe dobranie ma-

z szeregu taśm wykonanych z najlepszej jakości materia-

teriałów o zalecanych wartościach pozwala na wykonanie

łów, stosowanych wymiennie w zależności od konstrukcji

połączenia zgodnie z fundamentalną zasadą: „Szczelniej

otworu okiennego lub drzwiowego.

wewnątrz niż na zewnątrz”.

Integra System minimalizuje powstawanie mostków termicz-

Wszystkie produkty Integra System wyposażone są w pa-

nych oraz chroni połączenie okno–mur przed niekontrolowa-

sek samoprzylepny ze specjalnym Finger Liftem, który

nym przepływem powietrza, jednocześnie zabezpieczając je

ułatwia ich aplikację. Takie rozwiązanie zostało wprowa-

przed zawilgoceniem. Rozwiązanie to w znaczny sposób wy-

dzone jako odpowiedź na potrzeby Klientów. Taśmy Inte-

dłuża żywotność takiego połączenia i zapewnia odpowiednie

gra System mogą być wyposażone we wstęgę butylu, za

funkcjonowanie stolarki okiennej przez wiele lat.

pomocą której są mocowane do ściany, co z kolei pozwala

Taśmy Integra System są laminatami stworzonymi na bazie

na eliminację lub ograniczenie potrzeby stosowania kleju

włóknin polipropylenowych lub poliestrowych, które w po-

montażowego.

Integra Platinum Inside – Taśma paroszczelna zabezpie-

Folie te produkowane są w dwóch wersjach:

czająca izolacyjne wypełnienie szczeliny dylatacyjnej po-

• Platinum – spodnia część taśmy pokryta w całości

między stolarką otworową a murem. Spodnia część taśmy

klejem

w całości pokryta jest wysokiej jakości klejem o bardzo do-

• Platinum+ – spodnia część taśmy pokryta w całości

brej przyczepności do typowych materiałów budowlanych.

klejem oraz pasek kleju na wierzchniej stronie do

Produkt nie zawiera rozpuszczalników.

montażu do ramy okiennej

Integra Platinum Inside

Integra Platinum + Inside

Dane techniczne Integra Platinum Inside
Parametr

Metoda badania

Wartość

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

PN-EN
12311-3
metoda B,
v = 100 mm/min

≥ 5,0

≥ 40

- poprzecznie

PN-EN
12311-3
metoda B,
v = 100 mm/min

Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy
powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym sd [m]

PN-EN ISO 12572
metoda A

≥ 45

PN-EN 1939

> 15

PN-EN 1928
24 godz. / 1000 mm H20

Brak przecieku

- poprzecznie
Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu [%]
- wzdłużnie

Przyczepność kleju [N/10mm]
Wodoszczelność
Temperatura aplikacji

Opakowanie - ilość w kartonie
Ilość na palecie

≥ 70

Od -10°C do 35°C

Odporność na warunki atmosferyczne

Dostępne szerokości

≥ 3,0

Przynajmniej 3 miesiące

70 mm

100 mm

150 mm

4 x 25 m

3 x 25 m

2 x 25 m

96 kartonów

Integra Platinum Inside

- wzdłużnie

Integra Platinum Outside – Taśma paroprzepuszczalna

Folie te produkowane są w dwóch wersjach:

umożliwiająca dyfuzję pary wodnej z izolacji szczeliny dyla-

• Platinum – spodnia część taśmy pokryta w całości

tacyjnej pomiędzy stolarką otworową a murem, a także za-

klejem

bezpieczająca przed wnikaniem wody z zewnątrz. Spodnia

• Platinum+ – spodnia część taśmy pokryta w całości

część taśmy w całości pokryta jest wysokiej jakości klejem

klejem oraz pasek kleju na wierzchniej stronie do

o bardzo dobrej przyczepności do typowych materiałów

montażu do ramy okiennej

budowlanych. Produkt nie zawiera rozpuszczalników.

Integra Platinum Outside

Integra Platinum + Outside

Dane techniczne Integra Platinum Outside
Parametr

Metoda badania

Wartość

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

PN-EN
12311-3
metoda B,
v = 100 mm/min

≥ 5,0

≥ 40

- poprzecznie

PN-EN
12311-3
metoda B,
v = 100 mm/min

Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy
powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym sd [m]

PN-EN ISO 12572
metoda A

≤ 0,75

PN-EN 1939

> 15

PN-EN 1928
24 godz. / 1000 mm H20

Brak przecieku

- poprzecznie
Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu [%]
- wzdłużnie

Przyczepność kleju [N/10mm]
Wodoszczelność
Temperatura aplikacji

Opakowanie - ilość w kartonie
Ilość na palecie

≥ 70

Od -10°C do 35°C

Odporność na warunki atmosferyczne

Dostępne szerokości

≥ 3,0

Przynajmniej 3 miesiące

70 mm

100 mm

150 mm

4 x 25 m

3 x 25 m

2 x 25 m

96 kartonów

Integra Platinum Outside

- wzdłużnie

Integra Inside – folia o wysokim współczynniku Sd zapewniającym

Folie wewnętrzne produkowane są w kilku wersjach:

paroszczelność, dedykowana do izolacji połączenia wewnątrz bu-

• Interga Inside Silver – z paskiem kleju do montażu do ramy

dynku. Folia powleczona jest obustronnie specjalną włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie kleju oraz ułatwia tynkowanie
i końcową obróbkę. Folie wewnętrzne-paroszczelne nie pozwalają
na wnikanie wilgoci kondensacyjnej do połączenia oraz stanowią
barierę dla wilgoci, która mogłaby przenikać do pomieszczenia, po-

okiennej;
• Integra Inside Gold – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej oraz wstęgą butylu do przyklejenia do ściany;
• Integra Inside Titanium – z paskiem kleju do montażu do ramy
okiennej i siatką do tynkowania.

wodując powstawanie pleśni i grzybów.

Integra Inside Silver

Dane techniczne Integra Inside - folia paroszczelna
Parametr

Metoda badania

Wartość

Wodoszczelność

EN 1027

klasa 9A

Paroprzepuszczalność

EN 12572

Sd ≤ 0,1 m

EN 13501-1

B

EN 1939

9N/10mm

Wytrzymałość na rozciąganie

EN 12311-3

≥ 7 Mpa

Wytrzymałość przy zerwaniu

EN 12311-3

≥ 50%

Przepuszczalność powietrza

EN 1026

klasa 4

Klasa palności
Przyleganie taśmy klejącej

badanie własne

Odporność na UV

1 rok

Przydatność do użycia

1 rok

Temperatura aplikacji

od + 5 do + 35°C

Dostępne szerokości
Opakowanie - ilość w kartonie
Ilość na palecie

magazynowanie w suchym miejscu
w temperaturze od + 1 do + 25°C

70 mm

100 mm

150 mm

4 x 30 m

3 x 30 m

2 x 30 m

120 kartonów

Integra Insid e

Integra Inside Gold Symetryczna

Integra Inside Gold Niesymetryczna

Integra Inside Titanium

budynku. Dodatkowo stanowią one doskonałą barierę wia-

Integra Outside – folia dedykowana do izolacji połączenia
od strony zewnętrznej, wykonana z wysoce paroprze-

trową, podwyższając jakość wykonanego połączenia.

puszczalnej membrany o bardzo niskim współczynniku

Folie zewnętrzne produkowane są kilku wersjach:

Sd. Dzięki powleczonej włókninie zapewnia optymalne

• Interga Outside Silver – z paskiem kleju do montażu do

przyleganie kleju oraz ułatwia tynkowanie i końcową

ramy okienej;

obróbkę.

• Interga Outside Gold – z paskiem kleju do montażu do ramy
okiennej oraz wstęgą butylu do przyklejenia do ściany.

Folie zewnętrzne mają na celu zabezpieczenie połączenia
okno–mur przed wnikaniem wody opadowej oraz umoż-

Należy pamiętać, że folie zewnętrzne należy obrobić w ter-

liwiają odprowadzenie wilgoci z połączenia na zewnątrz

minie maksymalnie 3 miesięcy od chwili montażu.

Integra Outside Silver

Dane techniczne Integra Outside - folia paroprzepuszczalna
Parametr

Metoda Badania

Wartość

Wodoszczelność

EN 1027

klasa 9A

Paroprzepuszczalność

EN 12572

Sd ≤ 0,1 m

EN 13501-1

B

EN 1939

9N/10mm

Wytrzymałość na rozciąganie

EN 12311-3

≥ 6 Mpa

Wytrzymałość przy zerwaniu

EN 12311-3

≥ 60%

Przepuszczalność powietrza

EN 1026

klasa 4

Klasa palności
Przyleganie taśmy klejącej

Odporność na UV

badanie własne

3 miesiące
magazynowanie w suchym miejscu
w temperaturze od +1 do +25°C

Przydatność do użycia

1 rok

Temperatura aplikacji

od + 5 do + 35°C

Dostępne szerokości

70 mm

100 mm

150 mm

4 x 30 m

3 x 30 m

2 x 30 m

Opakowanie - ilość w kartonie
Ilość na palecie

120 kartonów

Integra Outside Gold Niesymetryczna

Inte gra Outsid e

Integra Outside Gold Symetryczna

Integra Vario – folia wykonana na bazie specjalnej inteli-

Folie te produkowane są w dwóch wersjach:

gentnej membrany o zmiennej wartości Sd, co sprawia, że

• Interga Vario Silver – z paskiem kleju do montażu

stanowi uniwersalne rozwiązanie dla zastosowań zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Eliminuje to możliwość
popełnienia błędów w trakcie aplikacji folii.

do ramy okiennej;
• Integra Vario Gold – z paskiem kleju do montażu do ramy
okiennej oraz wstęgą butylu do przyklejenia do ściany.

Integra Vario Silver

Dane techniczne Integra Vario - folia uniwersalna
Parametr

Metoda badania

Wartość

Wodoszczelność

EN 1027

klasa 9A

Paroprzepuszczalność

EN 12572

Sd ≤ 0,1 m

EN 13501-1

B

EN 1939

9N/10mm

Wytrzymałość na rozciąganie

EN 12311-3

≥ 6 Mpa

Wytrzymałość przy zerwaniu

EN 12311-3

≥ 60%

Przepuszczalność powietrza

EN 1026

klasa 4

Klasa palności
Przyleganie taśmy klejącej

Odporność na UV

badanie własne

3 miesiące
magazynowanie w suchym miejscu
w temperaturze od +1 do +25°C

Przydatność do użycia

1 rok

Temperatura aplikacji

od +5 do +35°C

Dostępne szerokości
Opakowanie - ilość w kartonie
Ilość na palecie

70 mm

100 mm

150 mm

4 x 30 m

3 x 30 m

2 x 30 m

120 kartonów

Integra Vario Gold Niesymetryczna

Integra Vario

Integra Vario Gold Symetryczna
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AIB przedstawia kompletny system montażu stolarki otwo-

SIMPLEX SEALANT i wkrętów, stanowi ciepłe, trwałe i sta-

rowej w warstwie izolacji SIMPLEX BASIC:

bilne poszerzenia ościeża umożliwiające wysunięcie okna

- dedykowany dla budownictwa pasywnego

poza lico muru.

- eliminuje mostki termiczne wokół okna

System składa się z:

- zapobiega przemarzaniu muru w okolicy okna

- profili bazowych SIMPLEX BASIC

- szczelny, trwały i zdolny do przenoszenia dużych obciążeń

- regulowanej listwy podokiennej MULTI BASE

- umożliwia wymianę okna bez naruszania elewacji

- kleju hybrydowego mogącego pełnić rolę uszczelniacza

- montaż z wysunięciem 90 mm poza lico muru
Rama złożona z profili SIMPLEX BASIC przytwierdzonych

SYSTEM SIMPLEX BASIC

do ściany za pomocą dedykowanego kleju montażowego

KOMPLETNY SYSTEM MONTAŻU STOLARKI
W WARSTWIE IZOLACJI
AIB przedstawia kompletny system montażu stolarki otworowej
w warstwie izolacji SIMPLEX BASIC
dedykowany dla budownictwa pasywnego
eliminuje mostki termiczne wokół okna
zapobiega przemarzaniu muru w okolicy okna
szczelny, trwały i zdolny do przenoszenia dużych obciążeń
umożliwia wymianę okna bez naruszania elewacji
montaż z wysunięciem 90 mm poza lico muru

Rama złożona z profili SIMPLEX BASIC przytwierdzonych do ściany
za pomocą dedykowanego kleju montażowego SIMPLEX SEALANT
i wkrętów stanowi ciepłe, trwałe i stabilne poszerzenia ościeża
umożliwiające wysunięcie okna poza lico muru.
System składa się z:
Projektując elementy systemu SIMPLEX BASIC pamiętaliprofili bazowych SIMPLEX BASIC
śmy o tym,
by profil
był łatwyMULTI
w montażu.
regulowanej
listwy
podokiennej
BASE
kleju
hybrydowego
mogącego
pełnić
rolę uszczelniacza
- gotowe tuleje montażowe z otworami
o średnicy 8 mm z
SIMPLEX SEALANT
wypustkami umożliwiające klinowanie się kołków
taśm montażowych INTEGRA SIMPLEXPLEX
rozporowych
- kształtki są poręczne, o długości 600 mm i ważą
750 gram
SIMPLEX
BASIC
- zaczepy na końcach profili, które pozycjonują sąsiednie
profile w linii prostej

PROFIL
DO MONTAŻU
OKIEN
- profilowana
powierzchnia
ścianki tylnej ze żłobieniami
prowadzącymi,
by ułatwić aplikację kleju
W WARSTWIE
IZOLACJI
- przekrój kwadratowy profilu ułatwia i skraca czas
wykonania
czasie prac
dociepleniowych
Projektując
elementyobróbek
systemuwSIMPLEX
BASIC
pamiętaliśmy o tym,
by profil- był
łatwy
w
montażu.
do montażu okna nie jest wymagane otynkowanie ościeża
gotowe tuleje montażowe z otworami o średnicy 8mm
systemumożliwiające
umożliwia szczelne
zamknięcie
otworu
okiennego
z wpustkami
klinowanie
się kołków
rozporowych
w krótkim
czasieo długości 600 mm i ważą 750 gram
kształtki
są poręczne,
zaczepy na końcach profili które pozycjonują sąsiednie profile
w linii prostej
profilowana powierzchnia ścianki tylnej ze żłobieniami
prowadzącymi, by ułatwić aplikację kleju
przekrój kwadratowy profilu ułatwia i skraca czas wykonania
obróbek w czasie prac dociepleniowych
do montażu okna nie jest wymagane otynkowanie ościeża
system umożliwia szczelne zamknięcie otworu okiennego
w krótkim czasie

SIMPLEX SEALANT
- taśm montażowych INTEGRA SIMPLEX

eliminuje mostki termiczne wokół okna
zapobiega przemarzaniu muru w okolicy okna
szczelny, trwały i zdolny do przenoszenia dużych obciążeń
umożliwia wymianę okna bez naruszania elewacji
montaż z wysunięciem 90 mm poza lico muru Profil jest w całości wypełniony materiałami o wysokich
NOWOŚĆ! Pierwsza na rynku listwa podokienna SIMPLEX
MULTIBASE o regulowanej szerokości, pozwalająca

parametrach termoizolacyjnych - zapewnia to korzystny

na szybkie wpięcie do ramy ościeża. Szerokość listwy

współczynnik przenikania ciepła.

jest płynnie regulowana w zakresie od 55 mm do 82 mm
co umożliwia wpięcie jej do wszystkich typowych okien
PVC i ALU.

System składa się z:
profili bazowych SIMPLEX BASIC
regulowanej listwy podokiennej MULTI BASE
kleju hybrydowego mogącego pełnić rolę uszczelniacza
SIMPLEX SEALANT
specjalne ząbki blokują rozsunięcie
taśm montażowych
INTEGRA SIMPLEXPLEX
listwy po postawieniu okna
rdzeń z twardej i uniepalnionej pianki PET
gwarantujący stabilne i trwałe podparcie

SIMPLEX BASIC

elastyczna pianka PU pozwalająca
na łatwe ściśnięcie listwy

PROFIL DO MONTAŻU OKIEN
W WARSTWIE IZOLACJI
najlepszej jakości tworzywo i 2 mm grubość
ścianki zapewnia sztywność i pewne podparcie
nawet
najcięższego
okna BASIC pamiętaliśmy o tym,
Projektująckażdego,
elementy
systemu
SIMPLEX

by profil był łatwy w montażu.
gotowe tuleje montażowe z otworami o średnicy 8mm
z wpustkami umożliwiające klinowanie się kołków rozporowych
kształtki są poręczne, o długości 600 mm i ważą 750 gram
zaczepy na końcach profili które pozycjonują sąsiednie profile
w linii prostej
profilowana powierzchnia ścianki tylnej ze żłobieniami
• Taśmy INTEGRA SIMPLEX:
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
prowadzącymi, by ułatwić aplikację kleju
- zapewniają pełną szczelność połączenia okno – profil 		
• Klej montażowy SIMPLEX SEALANT:
przekrój kwadratowy profilu ułatwia i skraca czas wykonania
bazowy
- równomiernie
przenosi
obciążenia
pomiędzy
profilem
obróbek w czasie prac dociepleniowych
- umożliwiają montaż zgodny z aktualnymi wymogami
bazowym
a murem
do montażu
okna nie jest wymagane otynkowanie ościeża
- chronią pianę montażową przed warunkami
- niweluje
muru
systemnierówność
umożliwia
szczelne zamknięcie otworu okiennego
w krótkim
czasie profil bazowy – mur
atmosferycznymi
- uszczelnia
połączenie
- zapewniają skuteczne odprowadzenie ze szczeliny

- wypełnia szczeliny dylatacyjne
- izoluje połączenie profil bazowy – profil podokienny
Opakowanie foliowe 870 g (600 ml)
• Wkręty montażowe:
W zależności od rodzaju muru istnieje możliwość użycia
wkrętów z kołkami rozporowymi klinującymi się w tulejach
lub wkrętów ościeżnicowych.
- zwiększają nośność systemu
- zapewniają odpowiedni docisk podczas klejenia
- dopasowanie

do

		 i przyspiesza montaż.

tulei

montażowych

ułatwia

montażowej

System Simplex Basic

Rama złożona z profili SIMPLEX BASIC przytwierdzonych do ściany
za pomocą dedykowanego kleju montażowego SIMPLEX SEALANT
i wkrętów stanowi ciepłe, trwałe i stabilne poszerzenia ościeża
umożliwiające wysunięcie okna poza lico muru.

Integra Kompri – samorozprężna, otwarta komórkowo,

Ten typ taśmy stosuje się najczęściej jako uszczelnie-

impregnowana taśma na bazie pianki poliuretanowej.

nie pomiędzy oknem i węgarkiem. Wykorzystywana jest

Produkt pokryty jest z jednej strony klejem akrylowym. Nie

w szczególności przy renowacjach i remontach, gdy otwór

zawiera zmiękczaczy. Dostarczany jest w formie skom-

okienny jest już otynkowany. Integra Kompri oferowana jest

presowanych rolek w opakowaniach zbiorczych.

w trzech klasach: BG1, BG2 i DB.

Integra Kompri

Dane techniczne Integra Kompri BG1
Parametr

Metoda badania

Wartość

Gęstość

120 kg/m3

Wodoszczelność
Klasa palności

EN 86

brak przesiąkania przy 600 Pa

DIN 4102

B1

Wytrzymałość na rozciąganie

170 kPa

Wytrzymałość przy zerwaniu

170%

Przepuszczalność powietrza

≤ 0,01 m3/h * m * (daPa)n

EN 42

Odporność na temperatrę

-40°C do +100°C (krótkotrwale +130°C)

Współczynnik przenikania ciepła

λ = 0,043 W/m∙K

Wymiary
Rozmiar

Fuga

Grubość

mb/rolka

rolki/karton

mb/karton

10/2

2 - 3 mm

10 mm

12,5

30

375

15/3

3 - 4 mm

15 mm

10

20

200

15/6

6 - 9 mm

30 mm

5,6

20

112

20/4

4 -6 mm

20 mm

8

15

120

20/6

6 - 9 mm

30 mm

5,6

15

84

Wartość

Rozmiar

Fuga
mm

Grubość
mm

mb/
rolka

rolki/
karton

mb/
karton

80 kg/m3

10/2

2-3

10

12,5

30

375

EN 86

brak przesiąkania
przy 300 Pa

10/3

3-4

15

10

30

300

DIN 4102

B1

10/4

4-6

20

8

30

240

Wytrzymałość
na rozciąganie

170 kPa

15/2

2-3

10

12,5

20

250

Wytrzymałość
przy zerwaniu

170%

15/3

3-4

15

10

20

200

15/4

4-6

20

8

20

160

15/6

6-9

30

5,6

20

112

15/8

8 - 12

40

4,3

20

86

20/4

4-6

20

8

15

120

20/6

6-9

30

5,6

15

86

30/12

12 - 20

60

2,6

10

26

Parametr

Metoda
badania

Wymiary

Gęstość
Wodoszczelność
Klasa palności

Przepuszczalność
powietrza

EN 42

≤ 0,01 m3/h
* m * (daPa)n

Odporność
na temperatrę

-40°C do +100°C
(krótkotrwale
+130°C)

Współczynnik
przenikania ciepła

λ = 0,041-0,042
W/m∙K

Dane techniczne Integra Kompri DB
Parametr

Metoda
badania

Wartość

Rozmiar

Fuga
mm

Grubość
mm

mb/
rolka

rolki/
karton

mb/
karton

50 kg/m3

10/2-3

2-3

10

12,5

30

375

EN 86

brak przesiąkania
przy 300 Pa

10/3-4

3-4

15

20

30

600

DIN 4102

B1

15/3-4

3-4

15

20

30

600

155 kPa

15/3-7

3-7

20

15

20

300

170%

15/5-8

5-8

25

12

20

240

≤ 0,01 m3/h
* m * (daPa)n

15/5-10

5 - 10

30

10

20

200

20/5-10

5 - 10

30

10

15

150

20/7-12

7 - 12

40

8

15

120

20/10-16

10 - 16

50

6

15

90

Gęstość
Wodoszczelność
Klasa palności
Wytrzymałość na
rozciąganie
Wytrzymałość
przy zerwaniu
Przepuszczalność
powietrza
Odporność na
temperatrę

Współczynnik
przenikania ciepła

Wymiary

EN 42

-40°C do +100°C
(krótkotrwale
+130°C)
λ = 0,039-0,045
W/m∙K

Integra Kom p ri

Dane techniczne Integra Kompri BG2

Ofertę materiałów wewnętrznych uzupełniają taśmy B1 oraz B2.
Taśma B1 – włóknina pokryta butylem na całej szerokości. Stanowi doskonałe rozwiązanie jako uszczelnienie u dołu okien lub dodatkowa izolacja narożników. Dzięki
butylowi zwiększa się zdecydowanie możliwość kształtowania połączenia z zachowaniem bardzo dobrej szczelności i łatwości wykonania.

Integra B1

Dane techniczne taśmy B1 - folia butylowa
Parametr

Metoda badania

Wartość

Wodoszczelność

EN 1027

klasa 9A

badania własne

Paroprzepuszczalność

EN 12572

Sd 1000 m

badania własne

EN 13501-1

E

badania własne

EN 1939

2 N/mm

Wytrzymałość na rozciąganie

EN 12311-3

≥ 2 Mpa

Wytrzymałość przy zerwaniu

EN 12311-3

≥ 70%

Przepuszczalność powietrza

EN 1026

klasa 4

Klasa palności
Przyleganie butylu

badania własne
magazynowanie w suchym miejscu
w temperaturze od +1 do +25°C

Przydatność do użycia

1 rok

Temperatura aplikacji

od +5 do +35°C

Dostępne szerokości

75 mm

100 mm

150 mm

Opakowanie - ilość w kartonie

1 rolka

1 rolka

1 rolka

144 rolki

120 rolek

96 rolek

Ilość na palecie

Taśma B2 (alu-butyl) – Taśma pokryta warstwą aluminium z jednej strony i butylem
z drugiej. Jest to idealne rozwiązanie do wykonania uszczelnienia wewnętrznego, np.
przy konstrukcjach aluminiowych, ogrodach zimowych itp. Przy montażu stolarki
okiennej i drzwiowej, której stawiane są wysokie wymagania odnośnie szczel-

Inte gra B 1 i B 2

ności, taśma ta może być stosowana wymiennie z taśmą B1.

Integra B2

Dane techniczne taśmy B2 - folia aluminiowo-butylowa
Właściwość

Norma

Wynik

Wodoszczelność

EN 1027

klasa 9A

Paroprzepuszczalność

EN 12572

Sd ≥ 1500 m

EN 13501-1

E

EN 1939

2 N/mm

Wytrzymałość na rozciąganie

EN 12311-3

≥ 3 Mpa

Wytrzymałość przy zerwaniu

EN 12311-3

≥ 30%

Przepuszczalność powietrza

EN 1026

klasa 4

Klasa palności
Przyleganie butylu

badania własne

badania własne

badania własne
magazynowanie w suchym miejscu
w temperaturze od +1 do +25°C

Przydatność do użycia

1 rok

Temperatura aplikacji

od +5 do +35°C

Dostępne szerokości

50 mm

70 mm

100 mm

Opakowanie - ilość w kartonie

1 rolka

1 rolka

1 rolka

144 rolki

144 rolki

120 rolek

Ilość na palecie
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