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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Spoiwo

Powłoka klejąca

Temperatura przetwarzania
Odporność na temperaturę
Materiał nośny
Warstwa zabezpieczająca

PPrzyczepność

Grubość

Przechowywanie

Dyspersja akrylanu, bez rozpuszczalników

230g/m², lub niestandardowe

Od -10̊C
-40̊C do +100̊C
Folia dostosowana pod UV
Papier silikonowy

DIN EN 1939 ca. 35N/25mmDIN EN 1939 ca. 35N/25mm

0.30mm (bez warstwy zapezbieczającej)

15-25̊C przy wilgotności 40-60%

Taśma PHS Wolfy
PHS Wolfy to jednostronna taśma klejąca do stosowania wewnątrz 

i na zewnątrz zgodnie z DIN 4108. Produkt doskonały do trwałego 

łączenia paroizolacji oraz do wiatroodpornego mocowania podkładu 

dachowego, membran dachowych i membran elewacyjnych. Idealny 

do częściowo otwartych fasad.

Charakterystyka
•   •   Stosowany do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz.

•   Bez rozpuszczalników (EC1) PLUS.

•   Temperatury aplikacji od -10̊C do + 40̊C.

•   Doskonała natychmiastowa przyczepność.

•   Zgodność z DIN 4108-11.

•   Dożywotnia przyczepność.

Aplikacja
•   •   Usuń warstwę zabezpieczającą.

•   Wyśrodkuj zakładkę.

•   Stopniowo odklej papier zabezpieczający i przyklej taśmę

    utrzymując napięcie.

•   Dociśnij mocno i energicznie.

•   Nie stosować poniżej 10° nachylenia dachu.

•   Maksymalna ekspozycja na zewnątrz przed przykryciem 

    - 24 miesią    - 24 miesiące.

Instrukcje montażowe
Powierzchnie muszą być stabilne, suche i wolne od pyłu i tłuszczu. 

Ponadto powierzchnia nie może być pokryta repelentem. Powierzch-

nie i membrany należy oczyścić i przeprowadzić testy przyczepności. 

Gotowe spojenia nie mogą znajdować się w stojącej wodzie ani pod 

ciągłym obciążeniem mechanicznym. Wszelkie napięcia w błonach 

i taśmie należy rozluźnić poprzez ich nacięcie, a następnie związanie. 

Należy unikać nietypowych naprężeń. Klejenie nie może odbywać się 

na wielowarstwowych membranach lub powierzchniach, które nie 

mają wystarczającej wytrzymałości wewnętrznej. Klejenie w konstruk-

cjach saun i basenów prowadzi do utraty gwarancji. W przypadku 

niewłaściwego i nieprofesjonalnego przetwarzania oraz jeśli nie zos-

taną spełnione warunki bezpiecznego łączenia (zła konstrukcja), może 

to prowadzić do unieważnienia gwarancji.
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