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MEMBRANA KONTROLNA PHS APOLLO 1.5

Membrana PHS Apollo 1.5 umożliwia hermetyzację i kontrolę pary 

w połączeniach dachowych i ściennych.

Membrana posiada optymalny, stały poziom kontroli oporu pary. 

Pozwala to na idealny poziom kontroli oparów, zapobiegając przenika-

niu wilgoci wewnętrznej do wnętrza budynku w zimie i pozwalając na 

powrót fuzji z obwiedni budynku latem.

Zapobiega to narastaniu skroplonej pary wodnej wewnątrz konstrukc-

ji, która ułatwia wzrost pleśni i powoduje stopniowe uszkodzenia kon-

strukcji.

Certyfikacja CE zgodnie z DIN EN 13984 daje niezbędną gwarancję 

jakości produktu

Dane Techniczne Wymiary / Pakowanie
•   1500mm x 50m,

•   Ilość w opakowaniu: 1.
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Instrukcje montażu:

•   Pętla odciążająca membranę

•   3-4mm warstwa kleju

Rys.6.0 Rys.7.0

Rys.1.0

Rys.2.0

Rys.3.0

Rys.4.0

Rys.5.0

•  Membrana 1 musi zachodzić na 
Membranę 2 zakładką 100mm.

•  Taśma łącząca (PHS Argo)
powinna być aplikowana równo, 
na obie Membrany.

MEMBRANA KONTROLNA PHS APOLLO 1.5
Membrana PHS Apollo 1.5 umożliwia hermetyzację i kontrolę pary w połączeniach dachowych i ściennych.
Pozwala to na idealny poziom kontroli oparów, zapobiegając przenikaniu wilgoci wewnętrznej do wnętrza bu-
dynku w zimie i pozwalając na powrót fuzji z obwiedni budynku latem, z zgodnie z normą DIN 4108. Spełnia 
wymagania normy EnEV i może być stosowana w nowych budynkach i renowacjach.

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)
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PHS Argo Joint Tape to uniwersalna uszczelniająca taśma z pod-
kładem z folii polietylenowej o niskiej gęstości, co czyni ją giętką
i rozciągliwą. Taśma jest wzmocniona siatką dla dodatkowej wytrzy-
małości; oferuje doskonałą i trwałą przyczepność.
Taśma Argo jest zaprojektowana do pracy ze wszystkimi membran-
ami Passive House Systems, można ją również nakładać na różne 
podłoża i przejścia między nimi, zapewniając jednocześnie opty-
malne szczelne uszczelnienie, (na przykład metal, drewno i beton, 
zgodnie z instrukcją montażu).

PHS Argo spełnia wszelkie wymagania dotyczące trwałego wiązania 
warstw hermetycznych zgodnie z EnEV i DIN 4108 część 7, 
dotyczące trwałego hermetycznego uszczelniania folii 
paroizolacyjnych.

Odpowienie podłoża
•   Drewno,
•   Deski maskujące (OSB),
•   Metale,
•   Kable elektryczne,
•   •   Płyty pilśniowe z gipsu,
•   Płyty gipsowo-kartonowe.

Odpowienie membrany
•   Warstwy kontrolujące opary,
•   Folie PE / PA / PO / PP, papiery Kraftowe.

Wymiary / Pakowanie

•  50mm x 25m / 12szt w kartonie.
•  60mm x 25m / 10szt w •  60mm x 25m / 10szt w kartonie.
•  100mm x 25m / 6szt w kartonie.
•  150mm x 25m / 4szt w kartonie.

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA PHS ARGO

Dane Techniczne
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Membrana do stali:

1.   Stal powinna być sucha, wolna od pyłu i rdzy. W razie wątpliwości nałóż warstwę podkładu i pozostaw do wyschnięcia.
2 .  Nałóż Taśmę PHS Argo równo, pomiędzy membranę i stal. Rys.2.0.
3.   Zastosuj wystarczający nacisk, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża.
4.   Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zastosuj wałek dociskowy PHS. Rys.5.0.

Membrana do drewna:

1.   Drewno powinno być gładkie, suche i wolne od pyłu. W razie wątpliwości nałóż warstwę podkładu, pozwól mu 
   wyschnąć i sprawdź przyczepność taśmy przed kontynuowaniem.
2.   Nanieś Taśmę PHS Argo, usuwając papier podkładowy na wymaganych długościach i nałóż równomiernie pomiędzy 
   membraną, a drewnem. Rys.2.0.
3.   Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zastosuj wałek dociskowy PHS. Rys.5.0. 

Membrana do muru/ betonu/ tynku:

1.   Mur musi być gładki, suchy i wolny od pyłu. Powierzchnię należy uprzednio przygotować, poprzez nałożenie 
   podkładu PHS Primer. Następnie pozostawić podkład do wyschnięcia i przetestować przyczepność taśmy przed 
   przystąpieniem do dalszej aplikacji.
2.   Nanieś Taśmę PHS Argo, usuwając papier podkładowy na wymaganych długościach i nałóż równomiernie pomiędzy 
   membraną, a betonem. Rys. 4.0.
3.3.   Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zastosuj wałek dociskowy PHS. Rys.5.0.

Instrukcje montażu:

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA PHS ARGO
Taśma Uszczelniająca PHS Argo jest idealna do uszczelniania zakładek i przejść 
membranowych. Można ją także nakładać na różne podłoża i połączenia między 
nimi, zapewniając jednocześnie ich optymalne uszczelnienie.

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)

Rys.2.0

Rys.1.0

Rys.4.0

Rys.5.0

Rys.3.0
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TAŚMA OKIENNA PHS OPTIMA VARIO

Jednostronna taśma uszczelniająca z folią polimerową, 
obustronnie laminowana włókniną. Służy do klejenia połączeń 
ram okiennych i drzwiowych, w konstrukcjach drewnianych 
i murowanych.

Zalety
•   Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
•   •   Dzięki zmiennym wartościom Sd, zapewnia przepuszczalność 
 pary zależną od wilgotności powietrza.
•   Dokładna i szybka aplikacja dzięki warstwie rozdzielającej.
•   Elastyczne właściwości pozwalają na zastosowanie we 
 wszystkich rodzajach konstrukcji.
•   Bardzo wysoka przyczepność.
•   Może być otynkowana/pomalowana.
•   •   Doskonała elastyczność.
•   Zapewnie trwałe uszczelnienie przy odpowiedniej aplikacji.

  
Przetwarzanie
•   Struktura powierzchni musi być sucha, wolna od kurzu 
 i tłuszczu. Przed klejeniem należy dokładnie oczyścić powierz-
  chnie i przeprowadzić testy przyczepności . Klejone wiązania   
 nie powinny znajdować się pod stojącą wodą ani być narażone  
 na trwałe naprężenia mechaniczne. Należy zapobiegać      
 powstawaniu nierówności i trwałych naprężeń w strukturze    
 materiału.
•   Należy przestrzegać instrukcji producenta tynku/gipsu/
  wyprawy wapiennej i przeprowadzić testy wiązania w miejscu   
 aplikacji. Taśmy muszą leżeć płasko i nie powinny mieć      
 żadnych wypukłości ani pęcherzyków.
•   W przypadku niewłaściwego i nieprofesjonalnego przetwarza-  
 nia, a także jeśli nie zostaną spełnione warunki bezpiecznego   
 łączenia (np. nieodpowiednia konstrukcja), może to doprowa-
 dzić do unieważnienia gwarancji.

WWymiary / Pakowanie

•  55/15(70mm) x 25m / 8szt w kartonie.
•  85/15(100mm) x 25m / 6szt w kartonie.
•  135/15(150mm) x 25m / 4szt w kartonie.
•  Inne wymiary dostępne na zamówienie.

Dane Techniczne

System klejenia:
Powłoka klejenia:
Temperatura przetwarzania:
Odporność na temperaturę:
Materiał:
Odporność na UV:
WWłaściwości:
Wymiary:
Wytrzymałość na rozciąganie:
Elongacja:
Wodoodporność:
Hermetyczność:

Zmodyfikowana dyspersja akrylanu, bez rozpuszczalników
220g/m²
od -5 °C, idealna temperatura +5 °C do +35 °C
-40 °C do +80 °C, przechowywanie 15 - 25 °C przy rH 40 - 60 %
Specjalna folia z laminatem z włókniny PP
3 miesiące
Zmienna pZmienna przepuszczalność wilgotności Sd 0.4 -20m
25m długości, szerokości: 70/100/150 oraz inne - na zamówienie
Wzdłuż 190 -40/+80, wszerz 150 -30/+60, N/50mm
Wzdłuż 100 -30/+60, wszerz 150 -50/+100, wartość w %
W1, w nawiązaniu do EN 1928
Tak (a < 0.1m³ / (m·h·(daPa/)))

* Taśma Okienna PHS Optima Vario wykazuje swoje kluczowe właściwości 
tylko po odpowiednim zainstalowaniu. Możemy ręczyć za jakość naszego 
produktu, jeśli instrukcje dotyczące przetwarzania będą w pełni przestrze-
gane.
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Taśma Okienna PHS Optima Vario to specjalna jednostronna, samoprzylepna taśma uszczel-
niająca z folią polimerową, laminowaną obustronnie włókniną. Jest idealna do szybkiego i 
niezawodnego uszczelnienia ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz może być stosowana 
wewnętrznie lub zewnętrznie. PHS Optima Vario chroni przed kondensacją dzięki zmiennej 
wartości Sd. Zimą staje się bardziej odporna na parę, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci 
do materiału budowlanego i kondensacji z powodu obniżonej temperatury. Latem zaś, taśma 
staje się mniej odporna na parę, co pozwala na wysychanie wilgoci, która przeniknęła przez 
śścianę zimą.

Instrukcje montażu:

Rys.2.0

TAŚMA OKIENNA PHS OPTIMA VARIO  

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)

Rys.1.0

Rys.3.0 Rys.4.0
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KLEJ USZCZELNIAJĄCY PHS OTTELLO

Klej Uszczelniający PHS Ottello jest klejem kontaktowym na bazie 

wody, zaprojektowanym do tworzenia trwałego połączenia między 

warstwami hermetycznymi, zgodnie z normą DIN 4108-7.

Klej PHS Ottello jest zwykle stosowany do łączenia membran 

zz podłożami, w celu utrzymania integralności i zachowania kontroli 

szczelności parowania. Produkt wiąże membrany z blokiem, w celu 

stworzenia ciągłej warstwy hermetycznej. Klej ten wyróżnia się ze 

względu na jego zdolność do tworzenia silnego wiązania z chro-

powatymi powierzchniami.

Klej Uszczelniający PHS Ottello spełnia wymagania BS 9250 (Szczel-

ność sufitów w dachach spadzistych) i BS 5250 (Kontrola skraplania 

w budynkach).

Wskazania Aplikacyjne
Klej uszczelniający PHS nadaje się do hermetycznego mocowania 

membran budowlanych do betonu murowanego, tynku, drewna 

i podłoża. Jest odpowiedni do użytku wewnętrznego pod warun-

kiem, że nie jest narażony na działanie czynników atmosferyc-

znych. Powierzchnie klejenia powinny być: czyste, suche, odtłusz-

czone, wolne od kurzu i mogą wymagać wcześniejszej aplikacji 

Podkładu PHS Primer. 

Aplikacja
Naładać w temperaturze od + 5 ° C do + 40 ° C,  w szerokości około 

8 mm. Zainstalować membranę budowlaną z pętlą odprężającą 

w celu usunięcia naprężenia i delikatnie docisnąć na klej uszczel-

niający PHS. Podczas suszenia unikać przeciągania membrany. Tes-

towanie ciśnienia lub aplikowanie materiału izolacyjnego przed 

wyschnięciem kleju może prowadzić do wycieków, więc należy go 

unikać.

Pojemność  / Pakowanie

•  Tubki 310ml.        •  Wkłady 600ml.
•  20 Ttubek w kartonie.             •  20 wkładów w kartonie.

Dane Techniczne

24 miesiące w zamkniętym opakowaniu
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Pętla odciążająca 
z 3-4 mm warstwą 
kleju.

Temperatura Aplikacji: +̊C - +40̊C
Temperatura Przechowywania: +5̊C - +25̊C
Okres przechowywania: 24 miesiące

Instrukcje montażu:

Rys.2.0

KLEJ USZCZELNIAJĄCY PHS OTTELLO

Jednoskładnikowy klej, odpowiedni do trwałego szczelnego łączenia 
membran konstrukcyjnych do muru betonowego, gipsu, drewna
i innych podobnych podłoży.

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)

Rys.1.0

Rys.3.0

Rys.4.0



Wymiary / Pakowanie

Membrana klimatyczna PHS Variable to wielowarstwowa bariera 
paroizolacyjna o wilgotnie zmiennej wartości sd. Stosuje się ją wewnątrz 
budynku, aby stworzyć szczelną barierę i warstwę kontrolującą opary dla 
ochrony konstrukcji zgodnie z DIN 4108.

MMembrana klimatyczna PHS Variable to niezawodna warstwa hermety-
czna i paroszczelna. Zimą niezawodnie zapobiega dyfuzji wilgoci 
wewnętrznej do konstrukcji dachu i ściany. Zapobiega również kon-
densacji, która ułatwia wzrost pleśni i szkód konstrukcyjnych.

Nośnik
•   Złożony z funkcjonalnej folii PA i włókniny PP,
•   Doskonała odporność na starzenie,
•   Odporny na promieniowanie UV: co najmniej 18 miesięcy za szkłem 
 i 3 miesiące w warunkach zewnętrznych.

Cechy szczególne
•   Spełnia wymagania EnEV jako bariery paroizolacyjnej 
 o zmiennej wilgotności,
•   Szczególnie przydatna w przypadku nowych budynków, 
 a także do renowacji starych budynków,
•   Znak CE zgodnie z no•   Znak CE zgodnie z normą DIN EN 13984 zapewnia niezbędne 
 zabezpieczenie do zastosowania w konstrukcjach,  które
 będą budowane zgodnie z wszystkimi ważnymi wymaganiami 
 normy budowlanej ENEV.

•   1500mm x 40m,

•   Ilość w opakowaniu: 1.

Dane Techniczne

MEMBRANA KLIMATYCZNA PHS VARIABLE

Help Desk
Tel: (058) 380 14 37
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Instrukcje montażu:

•   Pętla odciążająca membranę

•   3-4mm warstwa kleju

Rys.6.0
Rys.7.0

Rys.1.0

Rys.2.0

Rys.3.0

Rys.4.0

Rys.5.0

•  Membrana 1 musi zachodzić na 
Membranę 2 zakładką 100mm.

•  Taśma łącząca (PHS Argo)
powinna być aplikowana równo, 
na obie Membrany.

MEMBRANA KLIMATYCZNA PHS VARIABLE
Membrana Klimatyczna PHS Variable to wielowarstwowa membrana paroizolacyjna, o zmiennej 
wartości sd. Stosuje się ją w pomieszczeniach, aby stworzyć szczelną warstwę do ochrony konstrukcji. Jest 
zgodna z DIN 4108-7 oraz z normą EN 13984. Membrana PHS Variable jest niezawodną warstwą paroizola-
cyjną. Zimą staje się bardziej odporna na parę, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do materiału 
budowlanego i kondensacji z powodu obniżonej temperatury. Latem zaś, staje się mniej odporna na parę, 
co pozwala na wysychanie wilgoci, która przeniknęła przez ścianę zimą.

Taśma papierowa PHS Alkoe 
to taśma uszczelniająca 
o wyjątkowo dużej 
wytrzymałości na 
rozciąganie.

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)
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TAŚMA OKIENNA PHS

Taśmy PHS 45/15 oraz 85/15 są stworzone do hermetycznego kleje-

nia i uszczelniania membran, w okół ram drzwi i okien, w sposób 

łatwy i szybki. 
Taśma PHS 50/50 może być stosowana między połączeniami ścian 
i sufitów, czy legarami, tworząc barierę paroszczelną.
Materiał, z którego tworzone są nasze taśmy, to giętka i rozciągliwa 
folia PE z odpornym na wilgoć klejem poliakrylanowym, 
o wyjątkowo wysokiej i trwałej przyczepności, a także wyjątkowej 
odporności na starzenie.
Warstwa rozdzielająca pozwala instalatorowi na szybkie mocowan-
ie taśmy do ramy okiennej i aplikację w oddzielnych, pełni kon-
trolowanych krokach. Pasek 15 mm ułatwia szybkie i dokładne 
przymocowanie produktu do ramy okiennej.
Wzmocnienie PET pomaga zapobiegać nadmiernemu rozszerzaniu 
się taśmy.

Noty Aplikacyjne
Powierzchnie muszą być stabilne, suche, wolne od smaru.
Do klejenia płyt MDF lub powierzchni murowanych zalecamy 
wstępne pokrycie powierzchni podkładem PHS Primer.
Taśmy nie mogą być otynkowane.

WWymiary / Pakowanie

•  45/15 x 25m / 10szt w kartonie.
•  85/15 x 25m / 6szt w kartonie.
•  50/50 x 25m / 6szt w kartonie.



Instrukcje montażu:

Rys.2.0

TAŚMA OKIENNA PHS
Taśma Okienna PHS jest stosowana w pomieszczeniach, do szczelnego łączenia i uszczelniania 
okien, drzwi wyjściowych i łączenia podłogi ze ścianą. Posiada odporny na wilgoć klej poliakryla-
nowy o wyjątkowo wysokiej przyczepności oraz wyjątkowej odporności na starzenie. Powierzchnie 
muszą być stabilne, suche, wolne od tłuszczu i pyłu oraz nie mogą zawierać powłok antyadhezy-
jnych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, płyta MDF i powierzchnia murowana wymagają naniesienia 
podkładu gruntującego (PHS Primer). Instalator powinien najpierw nałożyć próbkę taśmy
i sprawdzić jej przyczepność przed nalną aplikacją.

Help Desk
Tel: (058) 380 14 37

Rys.1.0

Rys.3.0 Rys.4.0 Rys.5.0

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)
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