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Nowe produkty 2016

Ampacoll® Airmax

Ampacoll® Sillskin

Podkład w sprayu odpowiedni do trudnych warunków (chłód, wilgoć).

Arkusz z kauczuku butylowego do przykrywania gzymsów i tworzenia parapetów.

Szczegóły na stronie

39

Szczegóły na stronie

36

Ampacoll® ND.Band, 80 mm

Ampacoll® SealFix

Jednostronna, samoprzylepna taśma uszczelniająca gwoździe Ampacoll®
ND.Band dostępna jest również o szerokości 80 mm.

Związek do zgrzewania TPU do nakładania uszczelnień Ampatop® na powierzchnie takie jak wykończenia okapów, kominów i desek szczytowych.

Szczegóły na stronie

30

Szczegóły na stronie

10

Neutralny materiał izolacyjny oznacza:
Nasze produkty współpracują ze wszystkimi powszechnie dostępnymi materiałami izolacyjnymi
Jesteśmy specjalistami od hermetycznej i szczelnej izolacji
Zapraszamy do skorzystania z naszej dziesięcioletniej gwarancji, bez względu na materiał jaki Państwo wybierzecie
Nie ma potrzeby poznawania nowych systemów dla każdego materiału izolacyjnego
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Membrany dachowe
EN 13859-1

1

4

Year
Guarantee

Ampacoll® BK 535
Taśma klejąca z kauczuku butylowego

Ampatop® Protecta
Membrana dachowa

2

Ampacoll® XT 60
Akrylowa taśma klejąca

3

Ampacoll® ND.Band
Taśma uszczelniająca gwoździe

Ampacoll® Superfix
Płynny klej

Ampatex® Solero
Membrana na pełne deskowanie

Ampatop® Aero
Membrana ścienna

1

2

Ampacoll® BK 535 :
Taśma klejąca z kauczuku butylowego
Szczegóły na stronie 37

4

Ampacoll® XT 60:
Akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 32

3

Ampacoll® ND.Band:
Taśma uszczelniająca gwoździe
Szczegóły na stronie 30

4

Ampacoll® Superfix:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31
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Membrany dachowe

Ampatop® Aero (plus)

Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcia membrana dachowa. Powlekana włóknina PP.

Dane techniczne

Korzyści
Oddychająca, a jednocześnie szczelna
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Odpowiednia jako membrana ścienna
Ampatop® Aero plus:
zintegrowane taśmy z obu stron

Wartość sD

0,04 m

Odporność na przesiąkanie

W1

Waga

145 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Minimalny kąt dachu
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Odporność na temperaturę

10°

EN 13859-1

Year
Guarantee

240 N / 5 cm | 180 N / 5 cm
145 N | 185 N
–40 do +80 °C

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115533821
7640115534798

Ampatop® Aero

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

Ampatop® Aero plus

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

15/5247

zintegrowane taśmy z obu stron

7640115535818

Ampatop® Aero

3,0 m × 30 m = 90 m²

24 rolki = 2160 m²

7640115535542
7640115535566

Ampatop® Aero

3,0 m × 50 m = 150 m²
3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²
24 rolki = 3600 m²

Ampatop® Aero plus
zintegrowane taśmy z obu stron

«Warstwa wiatroszczelna jest równie
ważna jak warstwa hermetyczna dla
funkcjonalności budynku.»
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Ampatop® Protecta (plus)

Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcia membrana dachowa. Technologia monolityczna

Dane techniczne

Korzyści
Oddychająca, a jednocześnie szczelna
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Technologia monolityczna
Ampatop® Protecta plus: zintegrowane taśmy z obu stron

Wartość sD

0,1 m

Odporność na przesiąkanie

W1

Waga

190 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Minimalny kąt dachu
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Odporność na temperaturę

10°
360 N / 5 cm | 270 N / 5 cm

EN 13859-1

Year
Guarantee

220 N | 240 N
–40 do +80 °C
15/5247

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115533845

Ampatop® Protecta

1,5 m × 50 m = 75 m²

18 rolek = 1350 m²

7640115533869

Ampatop® Protecta plus

1,5 m × 50 m = 75 m²

18 rolek = 1350 m²

zintegrowane taśmy z obu stron

Ampatop® Secura (plus)

Dwuwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcia membrana dachowa. Technologia monolityczna TPU

Dane techniczne

Korzyści
Oddychająca, a jednocześnie szczelna
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Technologia monolityczna TPU
Ampatop® Secura plus: zintegrowane taśmy

Wartość sD

0,15 m

Odporność na przesiąkanie

W1

Waga

220 g / m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Minimalny kąt dachu
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Odporność na temperaturę

10°
300 N / 5 cm | 350 N / 5 cm
220 N | 200 N
-40 do +80 °C

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115533883

Ampatop® Secura

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

7640115533920

Ampatop® Secura plus

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

3,0 m × 25 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

zintegrowane taśmy

7640115535580

6

Ampatop® Secura
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EN 13859-1

Year
Guarantee

Membrany dachowe

System dachowy Ampack.
Hermetyczny system Ampack.
Bezpieczeństwo w każdą pogodę! Skorzystaj z możliwości!

Ampacoll® ND.Band
30 m × 60 mm

Ampacoll® RA

Ampacoll® Superfix
Wkład 310 ml
Tuba 600 ml

Ampacoll® XT

Wkład 310 ml
Tuba 600 ml

Ampacoll® INT
40 m × 60 mm

25 m × 60 mm

Ampatop® Aero
Ampacoll® BK 535
50 mm, 80 mm lub 120 mm

Ampatop® Aero
Oddychające, a jednocześnie szczelne
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Ampatop® Aero plus:
zintegrowane taśmy z obu stron

Odpowiednie jako membrany ścienne

Możliwość pokrycia tynkiem
	Czteromiesięczny okres naturalnego
wietrzenia

	Standardowo do konstrukcji ściennych
i dachowych.
	Wartość sD – 20 m – do uniwersalnych
zastosowań
	Kompatybilna ze wszystkimi konwencjonalnymi materiałami termoizolacyjnymi

	Stabilna wymiarowo, odporna na
rozdarcia i elastyczna.
	Dostępna również w postaci taśmy
o szerokości 75 cm łączącej płatwie

S ystem taśmy klejącej do dwóch
zastosowań:
– zakładki
– i otwory

 ytrzymała i elastyczna,
W
łatwa do oderwania rękami
Przejrzysta

Ampacoll® RA
Możliwość obróbki do –20 °C
Brak konieczności stosowania podkładu
Zawsze łatwo się aplikuje

Ampacoll® BK 535
B ardzo elastyczna, możliwość
formowania w trzech wymiarach
Zawsze właściwy rękaw
Bardzo elastyczna, podąża za ruchem
komponentu i wyrównuje nierówne
podłoża

50 mm, 80 mm lub 120 mm

Ampacoll® INT

Ampacoll® Superfix
P rzylega do praktycznie wszystkich
powierzchni
Można łączyć nawet wilgotne materiały

100 m × 1,5 m
50 m × 3 m
25 m × 1,5 m

Ampacoll® BK 535

Ampatex® DB 90

Ampacoll® XT 60 mm
Oddychający nośnik
Stabilna wymiarowo dzięki podłożu
wytrzymałemu na rozdarcia
Bardzo wytrzymała i trwała
Mocne połączenie już od –5 °C

Ampatex® DB 90

50 m × 1,5 m
50 m × 3,0 m
30 m × 3,0 m

Bezwonny – wolny od rozpuszczalników
Brak konieczności stosowania podkładu

P rzywiera do każdej powierzchni bazowej
Zawsze łatwo się aplikuje do wyciśnięcia

Ampacoll® BK 535
G rubość 2 mm, w odróżnieniu od
tańszych produktów
	Taśma paroszczelna do zastosowań
wewnętrznych jak i na zewnątrz

B ardzo elastyczny, możliwość formowania w trzech wymiarach
Zawsze właściwy rękaw
Bardzo elastyczny, podąża za ruchem komponentu i wyrównuje nierówne podłoża

G rubość 2 mm, w odróżnieniu od
tańszych produktów
Taśma paroszczelna do zastosowań
wewnętrznych jak i na zewnątrz

Korzyści

Korzyści

Większe bezpieczeństwo dachu i fasad dzięki kompletnemu systemowi
z jednego źródła. Ampatop® Aero to trójwarstwowa, rozciągliwa
membrana dachowa i ścienna

Kompletny hermetyczny system z jednego źródła. Potwierdzona hermetyczność
dzięki doskonale dobranym komponentom wysokiej jakości

Więcej na www.ampack.eu.

Więcej na temat systemów na www.ampack.eu.
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Uszczelnienie Ampatop® Seal – Zgrzewana membrana dachowa
EN 13859-1

Year
Guarantee

2

Aplikator Ampacoll® LiquiSeal
Butelka + szczotki

1

4

Ampacoll® TubeSeal
Prefabrykowane rękawy

Ampacoll® LiquiSeal
Związek do zgrzewania

Ampacoll® ND.Band
Taśma uszczelniająca gwoździe

Rolka dociskowa

3

Ampatop® Sealstripe
Paski uszczelniające Ampatop®

5

Ampacoll® SealFix
Związek do zgrzewania TPU

Ampatop® Seal
Zgrzewana membrana dachowa

1

Ampacoll® LiquiSeal:
Związek do zgrzewania
Szczegóły na stronie 10

8

2

Aplikator Ampacoll® LiquiSeal:
Butelka + szczotki
Szczegóły na stronie 10

3

Ampatop® SealStripe:
Paski uszczelniające Ampatop®
Szczegóły na stronie 10

4

Ampacoll® TubeSeal:
Prefabrykowane rękawy
Szczegóły na stronie 10

5

Ampacoll® SealFix:
Związek do zgrzewania
Szczegóły na stronie 10
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Membrany dachowe

Ampatop® Seal

Trójwarstwowa zgrzewana membrana dachowa. Zakładki połączenia zgrzewane są bez szwu i w sposób jednorodny.
Membrana składa się z włókniny oraz górnej i dolnej warstwy TPU.
Technologia monolityczna TPU
Dane techniczne

Korzyści
Zgrzewane za pomocą rozpuszczalnika i ciepła
Obie strony są wykorzystywane, nie powstają odpady
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Technologia monolityczna TPU
Do dachów o małym nachyleniu

Wartość sD

0,20 m

Odporność na przesiąkanie

W1

Waga

350 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Minimalny kąt dachu
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Odporność na temperaturę

5°

EN 13859-1

Year
Guarantee

350 N / 5 cm | 380 N / 5 cm
250 N | 240 N
–40 do +100 °C

W określonych warunkach, membranę można stosować w przypadku instalacji solarnych.

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115534385

Ampatop® Seal

1,5 m × 30 m = 45 m²

25 rolek = 1125 m²

7640115534897

Ampatop® Seal Jumbo

1,5 m × 400 m = 600 m²

1 rolka = 600 m²

7640115535665

Ampatop® Seal

3,0 m × 20 m = 60 m²

30 rolek = 1800 m²

7640115535689

Ampatop® Seal Jumbo

3,0 m × 400 m = 1200 m²

1 rolka = 1200 m²

Filmy instruktażowe
na YouTube

«Nasza gwarancja jest wyjątkowa.
Nie boimy się porównania
z kimkolwiek.»
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Akcesoria do uszczelnień Ampatop®
Ampatop® SealStripe
Ampatop® SealStripe to półprodukt paska uszczelniającego
Ampatop® w postaci taśmy służący do wykończenia świetlików, kominów, połączeń, obróbki blacharskiej oraz jako taśmy
przykrywające na kontrłatach i podczas napraw.

0,18 m

Waga

350 g/m²

Grubość

1,0 mm

Klasyfikacja ogniowa

E

Wymiary rolki

Jednostka sprzedaży

7640115535177

37,5 cm × 30 m

4 rolki

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Zakres temperatury roboczej

0 do +70 °C
ok. 1 litr na 200 m²
membrany dachowej

Zużycie

Numer produktu

Zawartość

Jednostka sprzedaży

7640115534446

1,25 l

6 puszek

7640115534514

5l

1 wiadro

Aplikator Ampacoll® LiquiSeal
Butelka i szczotka do aplikacji Ampacoll® LiquiSeal na
uszczelce Ampatop®.

Prostokątna, nietocząca się butelka

Numer produktu

Pojemność

Jednostka sprzedaży / Zestaw

7640115535313

500 ml

2 butelki + 5 szczotek

Ampacoll® TubeSeal
Prefabrykowane rękawy do szybkiego uszczelniania przejść rur
standardowych. Zalecane do dachów o nachyleniu 25°.
Ampacoll® TubeSeal można zgrzewać.

Dane techniczne

Do przejść o średnicy

80–120 mm

Maksymalny kąt dachu

25°

Numer produktu

Zawartość kartonu

Jednostka sprzedaży

7640115534866

4 rękawy

1 karton

Ampacoll® SealFix
Związek do zgrzewania TPU. Doskonały na połączenia takie jak
okapy, rury pionowe, kominy, deski szczytowe, ściany szczytowe
oraz okna dachowe. Tego typu połączenia zapewniają również
pewien stopień ochrony przed rozpyloną wodą.
Numer produktu

Zawartość

7640115536358

1,0 l

Ampacoll® DoubleSeal
Dwustronnie klejąca taśma akrylowa odporna na wilgoć. Doskonała taśma łącząca do blach oraz innych płaskich powierzchni.

10

Wartość sD

Numer produktu

Ampacoll® LiquiSeal
Związek do zgrzewania dla jednorodnego zgrzewania bez szwu
uszczelnienia Ampatop®. Brak konieczności stosowania dodatkowych klejów, gorącego powietrza lub innych materiałów.

NOWOŚĆ

Dane techniczne

Dane techniczne

Czas przechowywania

po 10 minutach
pomieszczenie
chłodne, suche i bez
bezpośredniego
promieniowania
słonecznego.
18 miesięcy

Wydajność

20–35 m na szerokości 40

Temperatura pracy

od 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +100 °C

Twardość funkcjonalna

Warunki przechowywania

mm, w zależności od powierzchni
(otoczenia i powierzchni)

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej

powyżej –5 °C

Odporność na temperaturę

–30 do +90 °C

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

7640115534941

30 mm × 25 m

8 rolek
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Membrany dachowe

Zrelaksuj się
Dziesięcioletnia gwarancja
Ampack dotycząca właściwości
obejmuje:

Może się to zdarzyć. Produkt nie zapewnia parametrów, a jego
funkcjonalność nie jest odpowiednia. W takim przypadku monter
znajduje się w najgorszym położeniu – musi wziąć odpowiedzialność
za wykonywaną przez siebie pracę.

Wymianę materiału
Koszty montażu
i demontażu
Szkody wtórne

po dostawie produktów Ampack. W sytuacji awaryjnej, reklamacje
obsługiwane są szybko i profesjonalnie przez naszych konsultantów.
Nie tylko zwracamy koszty materiałów, ale również koszty montażu
i demontażu jak i poniesionych strat. Jest to gwarancja, na której
można polegać.

Wcale nie musi tak być! Pozakontraktowa gwarancja Ampack dla
sprzedawców obejmuje pełny okres gwarancji zapewnionej klientowi.
Mogą oni korzystać z naszej wyczerpującej, dziesięcioletniej gwarancji, rozpoczynającej się od momentu dostawy produktów Ampack,
nawet jeżeli ostateczny odbiór budynku ma miejsce do pięciu lat

I S O 9 0 01: 2 0 0 8
Swiss Research
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Year
Guarantee
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Membrany ścienne – do fasad zamkniętych
EN 13859-2

Year
Guarantee

1

Ampacoll® BK 535
Taśma klejąca z kauczuku butylowego

4

2

Ampacoll® BK 535:
Taśma klejąca z kauczuku butylowego
Szczegóły na stronie 37

12

Ampacoll® XT 60:
Akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 32

2

Ampacoll® XT 60
Akrylowa taśma klejąca

Ampacoll® Superfix
Płynny klej

Ampatop® Aero
Membrana ścienna

1

Ampacoll® Elektro / Install
Prefabrykowane rękawy

3

Ampacoll® Superfix:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31

4

Ampacoll® Elektro / Install:
Prefabrykowane rękawy
Szczegóły na stronie 40
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Ampatop® Aero (plus)

Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcia membrana ścienna Powlekana włóknina PP.

Korzyści
Oddychająca, a jednocześnie szczelna
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Ampatop® Aero plus: zintegrowane taśmy z obu stron

Wartość sD

0,04 m

Odporność na przesiąkanie

W1

Waga

145 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Czas ekspozycji na zewnątrz
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Odporność na temperaturę

3 miesiące
240 N / 5 cm | 180 N / 5 cm

EN 13859-2

Year
Guarantee

145 N | 185 N
–40 do +80 °C

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115533821
7640115534798

Ampatop® Aero

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

Ampatop® Aero plus

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²
15/5247

zintegrowane taśmy z obu stron

7640115535818

Ampatop® Aero

3,0 m × 30 m = 90 m²

24 rolki = 2160 m²

7640115535542
7640115535566

Ampatop® Aero

3,0 m × 50 m = 150 m²
3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²
24 rolki = 3600 m²

Ampatop® Aero plus

Membrany ścienne

Dane techniczne

zintegrowane taśmy z obu stron

«Nasze produkty odporne na UV
również są objęte 10-letnią
gwarancją.»

Ampack AG | Seebleichestrasse 50 | Skrz. poczt. | CH-9401 Rorschach | Telefon +41 (0)71 858 38 00 | Faks +41 (0)71 858 38 37 | ampack@ampack.ch | www.ampack.eu
Wyłączny dystrybutor w Polsce | SPECTERM | ul. H. Pobożnego 4 | 67-410 Sława | Tel. 0048 68 356 64 49 | Tel. 0048 601 955 537| info@specterm.pl | www.specterm.pl

13

Membrany ścienne do fasad z otwartymi łączeniami
EN 13859-2

Year
Guarantee

1

Ampatop® F black
Membrana ścienna

1

Ampacoll® UV:
Stabilna pod względem UV
akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 33

14

2

Ampacoll® UV
Stabilna pod względem UV akrylowa taśma klejąca

Ampacoll® Superfix
Płynny klej

2

Ampacoll® Superfix:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31
Ampack AG | Seebleichestrasse 50 | Skrz. poczt. | CH-9401 Rorschach | Telefon +41 (0)71 858 38 00 | Faks +41 (0)71 858 38 37 | ampack@ampack.ch | www.ampack.eu
Wyłączny dystrybutor w Polsce | SPECTERM | ul. H. Pobożnego 4 | 67-410 Sława | Tel. 0048 68 356 64 49 | Tel. 0048 601 955 537| info@specterm.pl | www.specterm.pl

Ampatop® F black (plus)

Dwuwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcia czarna membrana fasadowa do fasad o otwartych łączeniach. Zgodnie z EN138592 do ścian o otwartych łączeniach. Testowana przez sztuczne starzenie przeprowadzone przez 5000 godzin wystawienia na działanie
UV (norma to 336 godzin). Technologia monolityczna TPU

Wartość sD

0,09 m

Odporność na przesiąkanie

W1

Waga

220 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E
3 miesiące
(przed montażem poszycia fasady)
> 10 lat

Czas ekspozycji na zewnątrz

Korzyści
Wytrzymała na UV
10-letnia gwarancja dla szerokości łącza do 3 cm
Testowana przez 5000 godzin wystawienia na działanie
promieniowania UV
Technologia monolityczna TPU

Stabilność UV
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Odporność na temperaturę

Membrany ścienne

Dane techniczne

EN 13859-2

Year
Guarantee

300 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
200 N | 185 N
–40 do +80 °C

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115533500

Ampatop® F black

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

7640115533654

Ampatop® F black

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

3,0 m × 30 m = 90 m²
3,0 m × 30 m = 90 m²

30 rolki = 2700 m²
24 rolki = 2160 m²

Test przez 5000
godzin

z 50 m Ampacoll® UV

7640115536075

Ampatop® F black plus
zintegrowana taśma

7640115533524
7640115535702

Ampatop® F black
Ampatop® F black
z 50 m Ampacoll® UV
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Paroizolacje Ampatex® i Sisalex®
EN 13984

Year
Guarantee

1

3

Ampacoll® FE
Taśmy do montażu
stolarki okiennej

4

Ampacoll® INT
Akrylowa taśma
klejąca

Ampacoll® BK 535
Taśma klejąca z kauczuku butylowego

Ampatex® DB 90
Paroizolacja

1

Ampacoll® BK 535:
Taśma klejąca
z kauczuku butylowego
Szczegóły na stronie 37

16

2

Ampacoll® Elektro / Install
Prefabrykowany rękaw

5

2

2

Ampacoll® RA:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31

3

Ampacoll® FE:
Taśmy do montażu
stolarki okiennej
Szczegóły na stronie 35

4

Ampacoll® INT:
Akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 34

Ampacoll® RA
Płynny klej

5

Ampacoll®
Elektro/Install:
Prefabrykowane rękawy
Szczegóły na stronie 40
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Ampatex® DB 2

Dwuwarstwowa, wytrzymała na rozdarcia hermetyczna warstwa paroszczelna wykonana z termoutwardzalnych włókien PP
z kopolimerową warstwą wypełniającą. Membrana wykonana jest z wysokiej jakości PP i nie zawiera plastyfikatorów. Nadaje się
również do izolacji celulozowych.
Dane techniczne

2m

Waga

100 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E

EN 13984

160 N / 5 cm | 160 N / 5 cm
200 N | 200 N
szczelne

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530820

Ampatex® DB 2

1,5 m × 100 m = 150 m²

25 rolek = 3750 m²

7640115535832

Ampatex® DB 2

1,5 m × 100 m = 150 m²

25 rolek = 3750 m²

3,0 m × 50 m = 150 m²
3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²
24 rolki = 3600 m²

Year
Guarantee

Paroizolacja

Korzyści
Nie rozciąga się ani nie kurczy
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Nie przyciąga pyłu
Przezroczysta – dla bezpieczeństwa podczas wydmuchiwania izolacji z włókien celulozowych

Wartość sD

przy 120 m Ampacoll® INT

7640115535405
7640115535856

Ampatex® DB 2
Ampatex® DB 2
przy 60 m Ampacoll® INT

Ampatex® DB 90

Dwuwarstwowa, wytrzymała na rozdarcia hermetyczna warstwa paroszczelna wykonana z termoutwardzalnych włókien ciągłych
i warstwy wypełniającej PP (100% polipropylenu) Membrana wykonana jest z wysokiej jakości PP i nie zawiera plastyfikatorów.
Standardowa paroizolacja dla wszystkich rodzajów dachów i konstrukcji ściennych. Nadaje się również do izolacji celulozowych.

Dane techniczne

Korzyści
Nie rozciąga się ani nie kurczy
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Nie przyciąga pyłu
Przezroczysta – dla bezpieczeństwa podczas wydmuchiwania izolacji z włókien celulozowych

Wartość sD

20 m

Waga

90 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E

EN 13984

160 N / 5 cm | 160 N / 5 cm
200 N | 200 N
szczelne

Year
Guarantee

CERTIFICATE 15/5226

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115535092

Ampatex® DB 90

1,5 m × 50 m = 75 m²

25 rolek = 1875 m²

7640115530783
7640115533630

Ampatex® DB 90

1,5 m × 100 m = 150 m²
1,5 m × 100 m = 150 m²

25 rolek = 3750 m²
25 rolek = 3750 m²

1,5 m × 25 m = 37,5 m²

50 rolek = 1875 m²

3,0 m × 50 m = 150 m²
3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²
24 rolki = 3600 m²

Ampatex® DB 90
przy 120 m Ampacoll® INT

7640115535917

Ampatex® DB 90
krótka rolka 30 m Ampacoll® INT

7640115535443
7640115535894

Ampatex® DB 90
Ampatex® DB 90
przy 60 m Ampacoll® INT
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Ampatex® DB 90
Pasek łączący płatwie

Dwuwarstwowy pasek paroizolacji Ampatex® DB 90 o szerokości 75 cm. Dokonały jako taśma łącząca płatwie.
Nadaje się również do połączeń belek i przejść montażowych.
Dane techniczne

Wartość sD

20 m

Waga

90 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E
160 N / 5 cm | 160 N / 5 cm
200 N | 200 N
szczelne

Korzyści
Doskonały podczas prefabrykacji w warsztacie
Łatwiejsze łączenie na dachach o dużych nachyleniach
Ochrona środkowych i krawędziowych płatwi przed warunkami
atmosferycznymi

Year
Guarantee

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Jednostka sprzedaży

7640115535276

Pasek łączący płatwie Ampatex® DB 90

75 cm × 100 m

2 rolki

Ampatex® Cento

EN 13984

Dwuwarstwowa hermetyczna paroizolacja o wysokiej wartości sD do konstrukcji drewnianych z warstwami nieprzepuszczającymi po
stronie zewnętrznej, na przykład jako zgrzewane termoizolacyjne fasady w połączeniu z paroszczelnymi materiałami izolacyjnymi. Odpowiednie również jako izolacja wewnętrzna w starszych konstrukcjach murowanych. Nadaje się również do izolacji celulozowych.
Podkład z włókniny wykonanej z polipropylenu (PP) ze specjalną poliolefinową membraną.

Dane techniczne

Korzyści
Wartość sD: 100 m
Wysoka stabilność i wytrzymałość na rozdarcia
Nie rozciąga się ani nie kurczy
Przezroczysta – widoczne podłoże
Nie zawiera plastyfikatorów

Wartość sD

100 m

Waga

170 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E

EN 13984

160 N / 5 cm | 130 N / 5 cm
120 N | 130 N
szczelne

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115534255

Ampatex® Cento

1,5 m × 50 m = 75 m²

32 rolki = 2400 m²

7640115534835

Ampatex® Cento

1,5 m × 50 m = 75 m²

32 rolki = 2400 m²

przy 60 m Ampacoll® INT
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Ampack AG | Seebleichestrasse 50 | Skrz. poczt. | CH-9401 Rorschach | Telefon +41 (0)71 858 38 00 | Faks +41 (0)71 858 38 37 | ampack@ampack.ch | www.ampack.eu
Wyłączny dystrybutor w Polsce | SPECTERM | ul. H. Pobożnego 4 | 67-410 Sława | Tel. 0048 68 356 64 49 | Tel. 0048 601 955 537| info@specterm.pl | www.specterm.pl

Year
Guarantee

Sisalex® 303

Trójwarstwowa, papierowa paroizolacyjna i hermetyczna warstwa. Związek wykonany z dwóch papierów typu Kraft na zbrojeniu
z włókna szklanego. Nadaje się również do izolacji celulozowych.
Dane techniczne

Wartość sD

5m

Waga

180 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E

EN 13984

490 N / 5 cm | 230 N / 5 cm
60 N | 45 N
szczelne

Year
Guarantee

Paroizolacja

Korzyści
Produkt przyjazny dla środowiska: elementy pochodzenia
naturalnego
Stabilna i wytrzymała na rozdarcia siatka wykonana
z włókna szklanego
Nie zawiera środków grzybobójczych
Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530707

Sisalex® 303

1,5 m × 50 m = 75 m²

42 rolki = 3150 m²

7640115535726

Sisalex® 303

3,0 m × 50 m = 150 m²

16 rolek = 2400 m²

Sisalex® 500

Trójwarstwowa, papierowa paroizolacyjna i hermetyczna warstwa, składająca się z dwóch warstw papieru typu Kraft oraz środkowej
warstwy z ognioodpornej parafiny i zbrojenia z włókna szklanego. Nadaje się również do izolacji celulozowych.
Dane techniczne

Wartość sD

2m

Waga

190 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E

EN 13984

540 N / 5 cm | 285 N / 5 cm
45 N | 40 N
szczelne

Year
Guarantee

Korzyści
Szybkoschnąca
Produkt przyjazny dla środowiska: elementy pochodzenia
naturalnego
Stabilna i wytrzymała na rozdarcia siatka wykonana
z włókna szklanego
Nie zawiera środków grzybobójczych
Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530769

Sisalex® 500

1,5 m × 50 m = 75 m²

36 rolek = 2700 m²
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Paroizolacja o zmiennej paroprzepuszczalności
Ampatex® Variano

Dwuwarstwowa, o zmiennej paroprzepuszczalności warstwa paroizolacyjna i hermetyczna wykonana z poliamidu i polipropylenu.
Doskonała do prac w suchych pomieszczeniach. Odpowiednia również podczas renowacji dachów od strony zewnętrznej.
Dane techniczne

Wartość sD

0,4–6,0 m

Waga

140 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E
do natychmiastowego
przykrycia

Czas ekspozycji na zewnątrz

Korzyści
Doskonały zakres wartości sD: 0,4 m – 6,0 m
Miękki materiał, łatwy w obróbce
Łatwe nakładanie dzięki górnej warstwie poliamidu
	Dwa rodzaje zastosowania: prace wewnętrzne
i renowacje od zewnątrz

Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

150 N / 5 cm | 150 N / 5 cm

EN 13984

Year
Guarantee

85 N | 95 N
szczelne

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115536112

Ampatex® Variano

1,5 m × 50 m = 75 m²

32 rolki = 2400 m²

7640115536051

Ampatex® Variano

1,5 m × 50 m = 75 m²

32 rolki = 2400 m²

przy 60 m Ampacoll® INT

7640115536402

NOWOŚĆ

Ampatex® Variano

1,5 m × 25 m = 37,5 m²

przy 30 m Ampacoll® INT

«Bariery o zmiennej paroprzepuszczalności
nie są środkiem uniwersalnym. Należy
zapytać o warunki ich stosowania.»
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Paroizolacja

Nawigator informacyjny

Program sprzedaży

Broszury branżowe

Karta danych produktów

Matryca adhezyjna

Pełna oferta produktów firmy Ampack
dla konstrukcji nieprzepuszczalnych oraz
ochrony konstrukcji budynków przed
wilgocią, powietrzem, wiatrem, hałasem
i szkodliwymi emisjami.

Wprowadzające przewodniki dotyczące
powietrzo- oraz wiatroszczelnych konstrukcji budynków, ochrony przed hałasem
i innymi szkodliwymi emisjami.

Najważniejsze informacje i dane techniczne dla każdego produktu w zwartej formie.
Zawsze aktualne na www.ampack.eu.

Sprawdź, którego produktu użyć, aby
połączenia były trwałe i wytrzymałe.

Podstawy i teoria

Wzory ofert przetargowych

Rysunki konstrukcyjne

Strefa serwisu online

Przystępne, łatwo zrozumiałe wprowadzenie do tematu dyfuzji pary wodnej,
konwekcji, powietrzo- i wiatroszczelności,
zdolności do wysychania i ochrony przed
hałasem.

Narzędzie dla architektów, projektantów
i wykonawców. Ułatwia przygotowanie
dokumentów do przetargów.
www.ampack.eu

Rozwiąż wszelkie trudne problemy z pomocą naszych rysunków konstrukcyjnych.
www.ampack.eu

Wszystkie dokumenty, rysunki techniczne,
wzory ofert przetargowych znajdziesz
w naszej Strefie Serwisu na
www.ampack.eu
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Paroizolacja odporna na warunki atmosferyczne – membrany
na pełne deskowanie
EN 13984

1

4

Year
Guarantee

Ampacoll® BK 535
Taśma klejąca z kauczuku butylowego

Ampatop® Protecta
Membrana dachowa

2

Ampacoll® XT 60
Akrylowa taśma klejąca

3

Ampacoll® ND.Band
Taśma uszczelniająca gwoździe

Ampacoll® Superfix
Płynny klej

Ampatex® Solero
Membrana na pełne deskowanie

Ampatop® Aero
Membrana ścienna

1

2

Ampacoll® BK 535 :
Taśma klejąca z kauczuku butylowego
Szczegóły na stronie 37

22

Ampacoll® XT 60:
Akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 32

3

Ampacoll® ND.Band:
Taśma uszczelniająca gwoździe
Szczegóły na stronie 30

4

Ampacoll® Superfix:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31
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Ampatex® Solero (plus)

Trójwarstwowa, wytrzymała na warunki atmosferyczne, hermetyczna warstwa i membrana aplikowana na pełne deskowanie.
Gęsta, miękka, antypoślizgowa i odporna na warunki atmosferyczne. Doskonała do izolacji krokwi.
Dane techniczne

5m

Waga

145 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Czas ekspozycji na zewnątrz

E

Szczelność

szczelne

Wodoszczelność

dla ciśnienia 2 kPa

Minimalny kąt dachu

10°

EN 13984

240 N / 5 cm | 180 N / 5 cm
110 N | 120 N
3 miesiące

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115535009

Ampatex® Solero

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

7640115535214

Ampatex® Solero plus

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²

Year
Guarantee

Membrana do szalunków

Korzyści
Ampatex® Solero plus: zintegrowane taśmy z obu stron
Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: trzy miesiące
Gęsta, miękka i łatwa w montażu

Wartość sD

zintegrowane taśmy z obu stron

7640115535627

Ampatex® Solero

Ampatex® SB 130

Dwuwarstwowa, wytrzymała na warunki atmosferyczne paroizolacja, hermetyczna warstwa i membrana aplikowana na pełne deskowanie, wykonana z termoutwardzalnych ciągłych włókien polipropylenowych i warstwy wypełniającej PP (100% polipropylenu)
Odporna na warunki atmosferyczne. Doskonała do izolacji krokwi.
Dane techniczne

Korzyści
Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: trzy miesiące
Przezroczysta – widoczne podłoże
Bardzo wytrzymała i odpowiednia do trudnych warunków

Wartość sD

40 m

Waga

135 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Czas ekspozycji na zewnątrz

E

Szczelność

szczelne

Wodoszczelność

dla ciśnienia 2 kPa
10° (5–9° wraz z dodatkowymi
czynnikami)

Minimalny kąt dachu

EN 13984

220 N / 5 cm | 220 N / 5 cm
230 N | 210 N
3 miesiące

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530462

Ampatex® SB 130

1,5 m × 100 m = 150 m²

25 rolek = 3750 m²

7640115535382

Ampatex® SB 130

3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²
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Guarantee

23

Paroizolacja stosowana podczas renowacji
Renowacje dachów od strony zewnętrznej wraz z demontażem istniejącej izolacji

EN 13984

1

Year
Guarantee

Ampacoll® BK 535
Taśma klejąca z kauczuku butylowego

Ampatop® Protecta
Membrana dachowa

2

Ampacoll® XT 60
Akrylowa taśma klejąca

3

Ampacoll® ND.Band
Taśma uszczelniająca gwoździe

Ampatex® Variano
Paroizolacja
o zmiennej paroprzepuszczalności

3

Ampacoll® Superfix
Płynny klej

1

2

Ampacoll® BK 535 :
Taśma klejąca z kauczuku butylowego
Szczegóły na stronie 37

24

Ampacoll® XT 60:
Akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 32

3

Ampacoll® ND.Band:
Taśma uszczelniająca gwoździe
Szczegóły na stronie 30

4

Ampacoll® Superfix:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31
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Ampatex® Resano®

Trójwarstwowa, o zmiennej paroprzepuszczalności warstwa paroizolacyjna i hermetyczna Odpowiednia podczas renowacji dachów
od strony zewnętrznej. Wykonana z włókniny polipropylenowej z warstwą kopolimerów oraz pokryciem z włókniny polipropylenowej

Dane techniczne

Wartość sD

0,9–12 m

Waga

130 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E
do natychmiastowego
przykrycia

Czas ekspozycji na zewnątrz

Korzyści
Zachowuje kształt i elastyczność
Duża wytrzymałość na rozdarcia
Dostępna również o szerokości 3 m
Duży zakres wartości sD: 0,9–12 m

Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

180 N / 5 cm | 160 N / 5 cm

EN 13984

Year
Guarantee

180 N | 180 N
szczelne

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115534279

Ampatex® Resano®

1,5 m × 50 m = 75 m²

30 rolek = 2250 m²

7640115533241

Ampatex® Resano®

1,5 m × 50 m = 75 m²

30 rolek = 2250 m²

3,0 m × 50 m = 150 m²
3,0 m × 50 m = 150 m²

24 rolki = 3600 m²
24 rolki = 3600 m²

przy 50 m Ampacoll® XT

7640115535481
7640115535504

Ampatex® Resano®
Ampatex® Resano®

Ampatex® Variano

Paroizolacja stosowana podczas renowacji

przy 50 m Ampacoll® XT

Dwuwarstwowa, o zmiennej paroprzepuszczalności warstwa paroizolacyjna i hermetyczna wykonana z poliamidu i polipropylenu.
Doskonała do prac w suchych pomieszczeniach. Odpowiednia również podczas renowacji dachów od strony zewnętrznej.
Dane techniczne

Wartość sD

0,4–6,0 m

Waga

140 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E
do natychmiastowego
przykrycia

Czas ekspozycji na zewnątrz

Korzyści
Doskonały zakres wartości sD: 0,4–6,0 m
Miękki materiał, łatwy w obróbce
Łatwe nakładanie dzięki górnej warstwie poliamidu
Dwa rodzaje zastosowania: prace wewnętrzne
i renowacji od zewnątrz

Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

150 N / 5 cm | 150 N / 5 cm

EN 13984

Year
Guarantee

85 N | 95 N
szczelne

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115536112

Ampatex® Variano

1,5 m × 50 m = 75 m²

32 rolki = 2400 m²

7640115536051

Ampatex® Variano

1,5 m × 50 m = 75 m²

32 rolki = 2400 m²

przy 60 m Ampacoll® INT

7640115536402

NOWOŚĆ

Ampatex® Variano

1,5 m × 25 m = 37,5 m²

przy 30 m Ampacoll® INT
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Paroizolacja stosowana podczas renowacji
Renowacje dachów od strony zewnętrznej bez demontażu istniejącej izolacji

EN 13984

1

Year
Guarantee

Ampacoll® BK 535
Taśma klejąca z kauczuku butylowego

Ampatop® Protecta
Membrana dachowa

2

Ampacoll® XT 60
Akrylowa taśma klejąca

3

Ampacoll® ND.Band
Taśma uszczelniająca gwoździe

Ampatex® LDA 0.02 plus
Hermetyczna warstwa zewnętrzna

3

1

2

Ampacoll® BK 535:
Taśma klejąca z kauczuku butylowego
Szczegóły na stronie 37

26

Ampacoll® XT 60:
Akrylowa taśma klejąca
Szczegóły na stronie 32

Ampacoll® Superfix
Płynny klej

3

Ampacoll® ND.Band:
Taśma uszczelniająca gwoździe
Szczegóły na stronie 30

4

Ampacoll® Superfix:
Płynny klej
Szczegóły na stronie 31
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Ampatex® LDA 0.02 plus

Hermetyczna, trójwarstwowa membrana o dużym stopniu przenikalności, odpowiednia podczas renowacji dachów na konstrukcji
wsporczej. Membrana posiada duży stopień przenikalności (sD wartość 0,025 m) i jest hermetyczna (wartość a: 0,004).
Dane techniczne

Korzyści
Zintegrowana taśma z obu stron
Oszczędność czasu podczas montażu
Nadruki ułatwiające cięcie i orientację
Nie dziurawi się na gwoździach

Wartość sD

0,025 m

Wartość a

0,004 m³ / (h × m²)

Waga

190 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne

E

Czas ekspozycji na zewnątrz
Odporność na przesiąkanie

EN 13984

375 N / 5 cm | 305 N / 5 cm
250 N | 300 N
1 tydzień
(przy mocowaniu mechanicznym)
W1

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115535603

Ampatex® LDA 0.02 plus

1,5 m × 50 m = 75 m²

24 rolki = 1800 m²

Year
Guarantee

Paroizolacja stosowana podczas renowacji

zintegrowane taśmy z obu stron

«Podczas renowacji trudno jest
zamontować warstwę hermetyczną.
Zapytajcie nas – pomożemy.»
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Paroszczelne bariery emisyjne
Sisalex® 514

Czterowarstwowa, składa się z dwóch warstw papieru typu Kraft oraz środkowej warstwy z ognioodpornej parafiny i zbrojenia z włókna
szklanego. Odpowiednia także do ochrony przed szkodliwymi emisjami np. elektro-smogiem. Podłoże aluminiowe z jednej strony.
Nadaje się również do izolacji celulozowych.
Dane techniczne

Korzyści
Wzmocniona, wytrzymała bariera parowa
Wysoka wartość sD, powyżej 1,800 m
= całkowicie hermetyczna

Wartość sD

> 1800 m

Waga

260 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E
875 N / 5 cm | 360 N / 5 cm
55 N | 55 N
szczelne

EN 13984

Year
Guarantee

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530967

Sisalex® 514

1,5 m × 50 m = 75 m²

36 rolek = 2700 m²

Paroszczele bariery wilgociowe
Sisalex® 518

Pięciowarstwowa paroszczelna bariera przeciwwilgociowa, składająca się z dwóch papierów typu Kraft ze środkową parafinową
warstwą niepalną oraz zbrojeniem z włókna szklanego. Podłoże aluminiowe / polietylenowe z jednej strony.
Nadaje się również do izolacji celulozowych.
Dane techniczne

Korzyści
Wzmocniona, wytrzymała paroszczelna bariera wilgociowa
Wysoka wartość sD, powyżej 1,800 m = całkowicie hermetyczna
Odpowiednia do wilgotnych miejsc, takich jak baseny
Podłoże PE sprawia, że membrana jest odporna na zasady
Zapewnia niezawodną ochronę przed przenikaniem wilgoci
Można układać bezpośrednio na cementowych materiałach
budowlanych

Wartość sD

> 1800 m

Waga

280 g/m²

Klasyfikacja ogniowa
Wytrzymałość na rozdarcie
podłużne | poprzeczne
Wytrzymałość na dalsze rozdarcie (trzonek gwoździa)
podłużne | poprzeczne
Szczelność

E
680 N / 5 cm | 400 N / 5 cm
65 N | 65 N
szczelne

Year
Guarantee

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530981

Sisalex® 518

1,5 m × 50 m = 75 m²

36 rolek = 2700 m²

28

EN 13984
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Bariera radonowa
Sisalex® 871

Czterowarstwowa bariera radonowa, składająca się z dwóch warstw folii PE, wkładki z włókna poliestrowego oraz warstwy aluminiowej o grubości 0,02 mm.
Dane techniczne

Korzyści
Ochrona przed radonem, metanem i wilgocią
Bardzo stabilna i wytrzymała na rozdarcia
Odporna na zasady

Wartość sD

> 1100 m

Waga

363 g/m²

Grubość

0,4 mm

Przepuszczalność metanu

< 0,01 ml / (m² × 24 h)

Przepuszczalność radon

2,3 × 10–12 m²s–1

Poziom przepuszczalności radonu

7,2 × 10–9 ms–1

Year
Guarantee

Połączenie nieprzepuszczające radonu w postaci dwóch pasków Ampacoll® BK 530, 20 mm,
mechaniczne zabezpieczenie w postaci zakładki z Ampacoll® XT.

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115531001

Sisalex® 871

2,0 m × 50 m = 100 m²

25 rolek = 2500 m²

Zabezpieczenie przed przeciekami
Sisalex® 30

Wytrzymały papier typu Kraft jako ochrona przeciwpyłowa na zamkniętych sufitach, również podwieszanych itp.
Nie do użycia z materiałami o ostrych krawędziach.

Wartość sD

0,04 m

Waga

80 g/m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Paroszczelne bariery wilgociowe

Dane techniczne

Year
Guarantee

Korzyści
Duża odporność na starzenie
Odporny na pył
Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Ilość na palecie

7640115530660

Sisalex® 30

1,25 m × 50 m = 62,5 m²

81 rolek = 5062,5 m²
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Technologia klejów Ampacoll® System: Uszczelnienie gwoździ
Ampacoll® ND Duo

Dwustronnie klejąca taśma uszczelniająca gwoździe do membran dachowych i na pełne deskowanie. Zapobiega przenikaniu wilgoci
do konstrukcji. Szczególnie odpowiednie do rozwiązań prefabrykowanych.
Korzyści
Dwustronnie klejąca, łatwa w montażu, do szybkiego
mocowania na dachu, zapewniająca trwałe uszczelnienie
Duża szczelność certyfikowana przez Holzforschung Austria
(HFA)!
Brak podkładu papierowego – brak odpadów
Pianka z komórkami zamkniętymi – nie chłonie wody

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Odporność na temperaturę

chłodne i suche
pomieszczenie
–25 do +75 °C

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Trwałość

> 20 lat

Warunki przechowywania

Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5247
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533951

30 m × 60 mm × 3 mm

8 rolek = 240 m

18 kartonów

Ampacoll® ND.Band

Jednostronnie klejąca taśma uszczelniająca gwoździe do membran dachowych i na pełne deskowanie. Zapobiega przenikaniu
wilgoci do konstrukcji.
Korzyści
Duża szczelność certyfikowana przez Holzforschung Austria
(HFA)!
Brak podkładu papierowego – brak odpadów
Pianka z komórkami zamkniętymi – nie chłonie wody
Od ponad 10 lat w użyciu

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Odporność na temperaturę

chłodne i suche
pomieszczenie
–30 do +80 °C

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Trwałość

> 20 lat

Warunki przechowywania

Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5247
Numer produktu

7640115530202
7640115536389

NOWOŚĆ

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

30 m × 60 mm × 3 mm

8 rolls = 240 m

18 kartonów

30 m × 80 mm × 3 mm

6 rolek = 180 m

18 kartonów

Ampacoll® ND

Klejąca uszczelka gwoździ do membran dachowych i na pełne deskowanie. Zapobiega przenikaniu wilgoci do konstrukcji budynku.

Korzyści
	Duża szczelność certyfikowana przez Holzforschung Austria
(HFA)!
Brak podkładu papierowego – brak odpadów
Pianka z komórkami zamkniętymi – nie chłonie wody

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115530110

60 mm × 40 mm × 5 mm

5 rolek = 100 m

30 kartonów

4 rolki = 72 m

18 kartonów

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Odporność na temperaturę

chłodne i suche
pomieszczenie
–25 do +75 °C

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Trwałość

> 20 lat

Warunki przechowywania

Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5247

500 sztuk / rolka

7640115536228

80 mm × 60 mm × 5 mm
300 sztuk / rolka
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Klej płynny / klej do łączenia krawędzi
Ampacoll® Superfix

Wkład / tuba
Płynny klej na bazie kauczuku syntetycznego, służy do sklejania zakładek i łączeń krawędzi membran dachowych oraz odpornych na
warunki atmosferyczne paroizolacji. Możliwość użycia nawet w bardzo niskich temperaturach.
Korzyści
Możliwość łączenia mokrych materiałów
Możliwość obróbki do –20 °C
Podkład niepotrzebny
Przylega do większości podłoży
Zawsze łatwo się aplikuje
Ząbkowana dysza dla równego spojenia

Numer produktu

Zawartość

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115530028

310 ml / wkład

12 wkładów

140 kartonów

7640115530059

600 ml / tuba

10 tub

50 kartonów

Dane techniczne

Materiał bazowy

Kauczuk styrenowobutadienowy

Zakres temperatury roboczej

2 lata
chłodne i suche
pomieszczenie
–20 do +50 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +80 °C

Trwałość

> 20 lat

Czas twardnienia

30 do 60 minut

Czas ekspozycji na zewnątrz

wiele lat

Rozpuszczalnik

Toluen

Zużycie

30–50 ml/m

Czas przechowywania
Warunki przechowywania

Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5247

Ampacoll® RA

Wkład / tuba
Wolny od rozpuszczalników, szczelny i trwały klej elastyczny do łączenia krawędzi. Doskonały do paroizolacji

Korzyści
Bezwonny – brak rozpuszczalnika
Podkład niepotrzebny
Przylega do większości podłoży
Zawsze łatwo się aplikuje
Ząbkowana dysza dla równego spojenia

Numer produktu

Zawartość

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115530141

310 ml / wkład

12 wkładów

125 kartonów

7640115530172

600 ml / tuba

10 tub

60 kartonów

Dane techniczne

Materiał bazowy

Kopolimer akrylanowy

Czas przechowywania

2 lata

Warunki przechowywania

powyżej 0 stopni
chłodne i suche
pomieszczenie

Temperatura pracy

0 do +50 °C

Odporność na temperaturę

–20 do +80 °C

Trwałość

> 20 lat

Czas twardnienia

2 do 3 dni

Rozpuszczalnik

Brak

Zużycie

30–50 ml/m
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Technologia klejów

Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5226
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Akrylowe taśmy klejące
Ampacoll® XT

Taśma klejąca odporna na rozdarcia w sześciu szerokościach. Uniwersalna taśma klejąca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń z długą historią użytkowania. Taśma przeznaczona jest w szczególności do zastosowań zewnętrznych.
Korzyści
Stabilność wymiarowa dzięki podłożu wytrzymałemu na
rozdarcia
Maksymalna wytrzymałość kleju od –5 °C
Bardzo wytrzymała i trwała
Możliwość pokrycia tynkiem
Podłoże Tyvek® jest wodoodporne i nie gnije
Dodatkowy element Umowy BBA Certyfikat
15/5226 i 15/5247

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +100 °C

Trwałość

> 20 lat
4 miesiące (bez naprężeń mechanicznych)

Warunki przechowywania

Czas ekspozycji na zewnątrz

Ampacoll® XT 60
Uniwersalna taśma klejąca, stosowana do zabezpieczenia zakładek membran dachowych i ściennych lub paneli – przeznaczona do
użytku zewnętrznego.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115531728

25 m × 60 mm × 0,3 mm

10 rolek = 250 m

28 kartonów

Ampacoll® XT 75
Uniwersalna taśma klejąca, stosowana do zabezpieczenia czołowych i narożnych połączeń paneli na bazie drewna. Doskonała do
przykrywania niewielkich szczelin pomiędzy komponentami.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115531759

25 m × 75 mm × 0,3 mm

6 rolek = 150 m

28 kartonów

Ampacoll® XT 100, z pojedynczym nacięciem
Uniwersalna taśma klejąca, stosowana do zabezpieczenia zakładek pomiędzy komponentami. Doskonała do przykrywania dużych
szczelin pomiędzy komponentami.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115531780

25 m × 100 mm × 0,3 mm

4 rolki = 100 m

28 kartonów

Szczelina: 50 mm

Ampacoll® XT 150, z pojedynczym nacięciem
Uniwersalna taśma klejąca, stosowana do zabezpieczenia paneli na grzbietach,krawędziach i frezach.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115531810

25 m × 150 mm × 0,3 mm

4 rolki = 100 m

28 kartonów

Szczelina: 75 mm

Ampacoll® XT 200, z pojedynczym nacięciem
Do hermetycznego i szczelnego zaklejania otworów do wtryskiwania, progów oraz uszkodzonych miejsc w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115535245

25 m × 200 mm × 0,3 mm

2 rolki = 50 m

28 kartonów

Szczelina: 100 mm

Ampacoll® XT 250, z pojedynczym nacięciem
Do hermetycznego uszczelniania szerokich komponentów oraz ościeży. Odpowiednia do podproży w ramowych konstrukcjach
drewnianych
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115535948

25 m × 250 mm × 0,3 mm

2 rolki = 50 m

42 kartonów

Szczelina: 125 mm
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Ampacoll® XT

Do uszczelniania krokwi i połączeń narożnych oraz zewnętrznych połączeń stolarki okiennej.

z podwójnym nacięciem

Korzyści
Przepuszczalny nośnik
Stabilność wymiarowa dzięki podłożu wytrzymałemu na
rozdarcia
Maksymalna wytrzymałość kleju od –5 °C
Bardzo wytrzymała i trwała
Możliwość pokrycia tynkiem
Podłoże Tyvek® jest wodoodporne i nie gnije

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +100 °C

Trwałość

> 20 lat
4 miesiące (bez naprężeń mechanicznych)

Warunki przechowywania

Czas ekspozycji na zewnątrz

Numer produktu

Opis

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533807

Ampacoll® XT 60

25 m × 60 mm × 0,3 mm

10 rolek = 250 m

28 kartonów

4 rolki = 100 m

28 kartonów

4 rolki = 100 m

28 kartonów

2 rolki = 50 m

28 kartonów

Szczelina: 12 mm, 30 mm

7640115535979

Ampacoll® XT 100

25 m × 100 mm × 0,3 mm
Szczelina: 12mm, 50 mm

7640115536006

Ampacoll® XT 150

25 m × 150 mm × 0,3 mm
Szczelina: 12mm, 75 mm

7640115536037

Ampacoll® XT 200

25 m × 200 mm × 0,3 mm
Szczelina: 12mm, 100 mm

Ampacoll® UV

Taśma jednostronnie klejąca z wolnym od rozpuszczalników, modyfikowanym klejem akrylowym i przekątnym zbrojeniem. Zabezpieczenie z papieru sylikonowego. Optymalne rozwiązanie do sklejenia membrany Ampatop® F black.
Korzyści
Wytrzymała na UV
Odporna na wilgoć, do stosowania na zewnątrz
Stabilna wymiarowo
Całkowicie czarna – brak nadruku

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533586

25 m × 60 mm × 0,33 mm

10 rolek = 250 m

48 kartonów

Czas przechowywania

2 lata

Zakres temperatury roboczej

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +80 °C

Trwałość

> 20 lat

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące (przed
montażem poszycia
fasady)

Stabilność UV

> 10 lat

Miejsce przechowywania:

Technologia klejów

Numer produktu

Dane techniczne
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Ampacoll® INT

Klej akrylowy do szczelnego łączenia zakładek i/lub krawędzi materiałów konstrukcyjnych o formacie panelowym lub do zabezpieczania szczelności powietrznej wszelkiego rodzaju otworów, zawsze tylko na płaskich powierzchniach od wewnątrz.

Korzyści
Łatwe do rozerwania ręką
Jedna taśma klejąca do dwóch zastosowań:
zakładki i otwory
Przezroczysta
Elastyczny nośnik
Dodatkowy element Umowy BBA Certyfikat
15/5226

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115530080

40 m × 60 mm × 0,25 mm

10 rolek = 400 m

42 kartonów

Ampacoll® AT

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy
Odporność na temperaturę

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C
–20 do +80 °C

Trwałość

> 20 lat

Miejsce przechowywania:

Patenty
• Patent szwajcarski nr 703 687

Uniwersalna taśma klejąca, służąca do klejenia paroizolacji oraz łączeń materiałów drewnianych na dachach i strefie stolarki
okiennej.
Korzyści
Duża moc klejenia już od
zaledwie -5 °C
Stabilność wymiarowa dzięki wytrzymałemu podkładowi
Bardzo wytrzymała i trwała
Przylega do paroizolacji oraz paneli drewnianych

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115531698

50 m × 50 mm × 0,3 mm

10 rolek = 500 m

28 kartonów

34

Dane techniczne

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej -5 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +100 °C

Trwałość

> 20 lat

Miejsce przechowywania:

Ampack AG | Seebleichestrasse 50 | Skrz. poczt. | CH-9401 Rorschach | Telefon +41 (0)71 858 38 00 | Faks +41 (0)71 858 38 37 | ampack@ampack.ch | www.ampack.eu
Wyłączny dystrybutor w Polsce | SPECTERM | ul. H. Pobożnego 4 | 67-410 Sława | Tel. 0048 68 356 64 49 | Tel. 0048 601 955 537| info@specterm.pl | www.specterm.pl

Taśmy do montażu stolarki okiennej
Ampacoll® FE

Wzmocniona taśma klejąca z modyfikowanym klejem akrylowym na papierze z włókien syntetycznych. Taśma z niepokrytą klejem
środkową sekcją i podzielonym paskiem zabezpieczającym z nierwącej się folii polietylenowej. Idealna do zabezpieczania szczelności
powietrznej wokół okien.
Korzyści
Strefa chroniąca przed wilgocią
Strefa bezklejowa: kompensuje przemieszczenia
Produkt systemowy do zewnętrznego klejenia stolarki okiennej:
Ampacoll® XT 60 mm, double-slit
Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5226

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533425

25 m × 60 mm × 0,3 mm

10 rolek = 250 m

34 kartonów

Ampacoll® F

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C

Odporność na temperaturę

–30 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Miejsce przechowywania:

Prawa ochronne i raporty z testów
• szwajcarski patent nr 694 462
• Niemiecki wzór zastrzeżony (DGM) 200 01 626.1
• europejski patent nr 1 120 502
• Raport z testów przeprowadzonych przez Instytut Technologii
Okien

Dwustronna taśma klejąca z kauczuku butylowego Bardzo elastyczne podłoże, częściowo nałożone z jednej strony, włóknina, którą
można tynkować, po drugiej stronie. Produkt specjalny do łączenia wewnętrznej stolarki okiennej w konstrukcjach murowanych.

Korzyści
Paroizolacja
Trwała i elastyczna
Wygładzanie nierównych powierzchni
Bardzo elastyczna w narożach
Nie przerywa się w narożach
Dostosowuje się do ruchów konstrukcji

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115532824

25 m × 80 mm × 1,5 mm

2 rolki = 50 m

32 kartony

Ampacoll® BKF

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Miejsce przechowywania:

Jednostronna taśma klejąca z kauczuku butylowego. Produkt specjalny do osadzania okien w konstrukcjach murowanych i betonowych. Doskonały również do łączenia paroizolacji / barier oraz konstrukcji murowanych.

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533777

25 m × 80 mm × 1 mm

2 rolki = 50 m

40 kartonów

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Miejsce przechowywania:

Technologia klejów

Korzyści
Paroizolacja
Asymetryczne podłoże dla szybkiego i czystego montażu.
Wąski bok po stronie ramy okna, szerszy po stronie ościeży
Dostosowuje się do ruchów konstrukcji
Włókninę można pokryć tynkiem

Ampacoll® FE
Ampacoll® BKF

Dane techniczne

Ampacoll® F
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Taśmy klejące z kauczuku butylowego
Ampacoll® Sillskin
NOWOŚĆ

Samoprzylepny, bardzo elastyczny arkusz z kauczuku butylowego, który można wykorzystać na gzymsach budynków drewnianych,
będących w budowie (do czasu montażu okien) lub jako bariera wodoszczelna parapetów okiennych. Doskonały również do łączenia
dużych szczelin.
Korzyści
Rozszerzalność > 300 %
Osobne podłoże dla ułatwienia montażu na oknach
Łatwe odwijanie dzięki wytrzymałym rolkom kartonowym

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

7640115536297

20 m × 150 mm

1 rolka

7640115536310

20 m × 200 mm

1 rolka

7640115536334

20 m × 300 mm

1 rolka

Ampacoll® BK 530

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Warunki przechowywania

Dwustronna taśma z kauczuku butylowego do klejenia membran ściennych oraz paroizolacji. Praktycznie wszystkie połączenia na
drewnie, ścianach murowanych, metalu itp. są łatwe do realizacji i trwałe. W razie potrzeby użyć podkładu!

Korzyści
Paroizolacja
Wysokiej jakości butyl
Elastyczność > 300%
Wygładzanie nierównych powierzchni
Odporna na chlor
Permanentnie elastyczna, nie kruszy się

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Miejsce przechowywania:

Ampacoll® BK 530, 15 mm
Do łączenia połączeń wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115532954

25 m × 15 mm × 1 mm

8 rolek = 200 m

60 kartonów

Ampacoll® BK 530, 20 mm
Do łączeń krawędziowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
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Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115532985

25 m × 20 mm × 2 mm

8 rolek = 200 m

32 kartony
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Ampacoll® BK 535

Rękaw uformowany ręcznie. Jednostronnie klejąca taśma z wysokoelastycznego kauczuku butylowego do trwałego, łatwego
uszczelniania paneli drewnopochodnych oraz przepustów w foliach paroizolacyjnych i paroszczelnych, jak również krokwi, płatwi itp.
Jeżeli to konieczne należy użyć podkładu!
Korzyści
Paroizolacja
Bardzo elastyczna – podąża za ruchem komponentu
Łatwa w użyciu – formowana ręcznie
Wysokiej jakości butyl
Elastyczność > 300%
Wygładzanie nierównych powierzchni
Odporna na chlor
Permanentnie elastyczna, nie kruszy się

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Elastyczność

> 300%

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Miejsce przechowywania:

Dodatkowy element Umowy BBA
Certyfikat 15/5226 i 15/5247

Ampacoll® BK 535, krótka rolka, 50 mm
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533043

5 m × 50 mm × 2 mm

12 rolek = 60 m

40 kartonów

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533012

25 m × 50 mm × 2 mm

4 rolki = 100 m

32 kartony

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533074

25 m × 80 mm × 2 mm

2 rolki = 50 m

40 kartonów

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533104

30 m × 120 mm × 1,5 mm

2 rolki = 60 m

32 kartony

Ampacoll® BK 535, 50 mm

Technologia klejów

Ampacoll® BK 535, 80 mm

Ampacoll® BK 535, 120 mm

Filmy instruktażowe
na YouTube
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Okrągłe sznury z kauczuku butylowego
Ampacoll® RS

Okrągłe sznury z kauczuku butylowego

Korzyści
Paroizolacja
Do łączenia komponentów na nierównych powierzchniach
Do połączeń na podłożach konstrukcyjnych
Doskonałe w strefie legarów
Elastyczność > 300%
Permanentnie elastyczne

Dane techniczne

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej 0 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +90 °C

Trwałość

> 20 lat

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Miejsce przechowywania:

Ampacoll® RS, 4 mm
Powietrzoszczelne połączenia ściśle dopasowanych konstrukcji drewnianych z gładkimi powierzchniami – np. ramami okiennymi.

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533135

12 m × 4 mm

10 rolek = 120 m

32 kartony

Ampacoll® RS, 6 mm
Powietrzoszczelne połączenia ściśle dopasowanych elementów ścian w konstrukcjach drewnianych, lub połączenia krawędzi
pomiędzy paroizolacją a murem.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533166

8 m × 6 mm

10 rolek = 80 m

32 kartony

Ampacoll® RS, 10 mm
Powietrzoszczelne połączenia prefabrykowanych elementów betonowych lub komponentów budowlanych, ze szczelinami o szerokości do 7 mm.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533197

4,75 m × 10 mm

10 rolek = 47,5 m

32 kartony

Ampacoll® RS, 20 mm
Powietrzoszczelne dopasowanie na placu budowy elementów ściennych do murowanych lub betonowych komponentów, ze szczelinami o szerokości do 15 mm.
Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115533227

2,35 m × 20 mm

10 rolek = 23,5 m

24 kartony

Filmy instruktażowe
na YouTube
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Taśma montażowa do konstrukcji suchej zabudowy
Ampacoll® DT

Dwustronna taśma klejąca do szybkiego i trwałego łączenia paroizolacji z metalowymi profilami w konstrukcjach suchej zabudowy.

Korzyści
Wytrzymałe i trwałe – doskonałe parametry klejące
Brak efektu gumy do żucia dzięki stabilnemu
wzmocnieniu włóknowemu
Dwustronnie klejąca dla szybkiego montażu bez
użycia zszywek

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115531667

50 m × 20 mm × 0,3 mm

12 rolek = 600 m

28 kartonów

Dane techniczne

2 lata

Czas przechowywania

Temperatura pracy

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C

Odporność na temperaturę

–40 do +80 °C

Trwałość

>20 lat

Miejsce przechowywania:

Podkłady do klejów
Ampacoll® Connecto działa jak podstawa, która łączy taśmę z kauczuku butylowego Ampacoll® BK 530/535 lub
Taśmą Ampacoll® XT z porowatymi podłożami takimi jak cegły, tynk, cement, surowe drewno, płyty z miękkiego drewna, itp.

Korzyści
Wolny od rozpuszczalników
Bezwonny
Nie przyciąga brudu po wyschnięciu
Innowacyjna nakrętka, która się nie przykleja
Prostokątna, nietocząca się butelka

Numer produktu

Zawartość

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115535368

1000 ml

6 butelek

40 kartonów

Ampacoll® Airmax

2 lata

Czas przechowywania

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej +5 °C

Miejsce przechowywania:
Temperatura nakładania podkładu
Temperatura nakładania materiałów
budowlanych oraz ich otoczenia
Utrzymuje swoje właściwości
w temperaturach dochodzących do
Odporność na temperaturę

powyżej –5 °C
–23 °C
–40 do +100 °C

Zużycie

ok. 150 m × 5 cm

Kolor

przezroczysty

Podkład do taśm klejących Ampacoll na porowate powierzchnie takie jak cegła, tynk, beton, surowe drewno, miękkie płyty drewniane,
itp. Odpowiedni do trudnych warunków (chłód, wilgoć).
Korzyści
Spray szybszy niż pędzel
Krótki czas schnięcia
Permanentnie kleisty
Ułatwia prace na sufitach i powierzchniach pionowych

NOWOŚĆ

Dane techniczne

Numer produktu

Zawartość

Zawartość kartonu

Ilość na palecie

7640115536273

500 ml

12 butelek

70 kartonów

Dane techniczne

Temperatura pracy

15 miesięcy
+5 °C to +25 °C
(powyżej 0 °C), chronić
przed bezpośrednim
promieniowaniem
słonecznym.
-5 to +35 °C

Odporność na temperaturę

-20 do +80 °C

Czas przechowywania
Warunki przechowywania

Czas schnięcia na
suchym podłożu:

Wydajność

(otoczenie i powierzchnia)

+20 °C ok. 10 min.
+5 °C ok. 20 min.
0 °C ok. 30 min.
-5 °C ok. 40 min.
30–70 m

na szerokości 60mm,
w zależności od powierzchni

Kolor

przezroczysty

Rozpuszczalnik

tak
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Ampacoll® Connecto

Kołnierze
Ampacoll® Elektro / Install

Kołnierz klejący Adhesive wykonany z Tyvek® w klejem akrylowym. Elastyczny, wytrzymały na rozdarcia i starzenie materiał EPDM.
Zapewnia szczelność nawet po przeniesieniu lub naciągnięciu.
Dane techniczne

Czas przechowywania

Temperatura pracy
Odporność na temperaturę
krótkotrwała
Trwałość

chłodne i suche
pomieszczenie
powyżej –5 °C
–30 do +130 °C
+160 °C
> 20 lat

Czas ekspozycji na zewnątrz

3 miesiące

Miejsce przechowywania:

Ampacoll® Elektro 8
8–11 mm

Obszary zastosowań
Kable danych
Kable elektryczne
Kanały elektryczne

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115533999

150 × 150 mm

3 kartony z 10 sztukami w każdym

54 jednostek sprzedaży

Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8–11 mm

Obszary zastosowań
Kable danych
Kable elektryczne / kanał elektryczny
Do zastosowań dwudrożnych

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115534033

150 × 150 mm

3 kartony z 10 sztukami w każdym

54 jednostek sprzedaży

Ampacoll® Elektro 15
15–22 mm

Obszary zastosowań
Rury grzewcze
Kanały elektryczne

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115534071

150 × 150 mm

3 kartony z 10 sztukami w każdym

54 jednostek sprzedaży

Ampacoll® Elektro 25
25–32 mm

40

2 lata

Obszary zastosowań
Rury solarne
Rury wodne

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115534118

150 × 150 mm

3 kartony z 10 sztukami w każdym

54 jednostek sprzedaży
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Ampacoll® Install 42
42–55 mm

Obszary zastosowań
Rury kanalizacyjne
Rury solarne
Rury wodne

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115534156

230 × 230 mm

3 kartony z 4 sztukami w każdym

25 jednostek sprzedaży

Ampacoll® Install 100
100–110 mm

Obszary zastosowań
Rury kanalizacyjne
Rury spalinowe
Rury wentylacyjne

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115534194

320 × 320 mm

3 kartony z 4 sztukami w każdym

25 jednostek sprzedaży

Ampacoll® Install 100 flex
100–130 mm

Obszary zastosowań
Rury kanalizacyjne
Rury spalinowe
Rury wentylacyjne
Do zastosowań dwudrożnych

Numer produktu

Powierzchnia klejenia

Jednostka sprzedaży

Ilość na palecie

7640115534231

320 × 320 mm

3 kartony z 4 sztukami w każdym

25 jednostek sprzedaży
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«Zapewnij szczelność w każdym
miejscu, ponieważ energia kosztuje.»
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Akcesoria
Pistolet doszczelniający
Korzyści
Odpowiedni do walcowych tub w pojemności do 620 ml
Doskonały do Ampacoll® Superﬁx i Ampacoll® RA
Bardzo wytrzymały
Wytrzymała, antypoślizgowa aluminiowa tuba
Stosunek naporu 17:1
	Płynna, jednolita aplikacja dzięki dwóch łożyskom ślizgowym

Numer produktu

Korzyści
Materiał wałka: sylikon
Łożyska kulkowe
Pojedyncze ramię z drewnianym uchwytem

Numer produktu

Szerokość wałka

7640115535740

45 mm

7640115535641

90 mm

7640115533326

Wałki dociskowe

Ciężkie folie
Idikell® M 4021 / 05

Ogromne ulepszenie w izolacji dźwiękowej – w zależności od konstrukcji. Wiskoelastyczna ciężka folia z powłoką
samoprzylepną do użycia w konstrukcjach, przewodach wentylacyjnych, komponentach fasad, konstrukcjach sufitowych, zlewach,
ścianach o lekkiej konstrukcji, drzwiach, wannach itp.*
Dane techniczne

Korzyści
Doskonałe tłumienie hałasu
Amortyzacja drgań

Numer produktu

Wymiary arkusza

Ilość na palecie

7640115535153

1000 × 500 mm × 5 mm**

90 szt. = 45 m²

7640131990912

1000 × 500 mm × 5 mm**

180 szt. = 90 m²

Klasyfikacja ogniowa

E

Waga

ok. 10 kg/m²

Temperatura pracy

+15 do +20 °C

Odporność na temperaturę
Czas przechowywania ze
względu na klej
Wartość μ

–10 do +80 °C
co najmniej 6 miesięcy
(sucho, 10 do 25 °C)
2,02 × 104

Grubość

około 5 mm.

* Uwaga: Należy unikać bezpośredniego kontaktu folii Idikell® M 4021/05 z materiałami zawierającymi środki do zmiękczania lub rozpuszczalnik.
** Możliwe są tolerancje wymiarowe na szerokości i długości ±3 mm.

Studio transmisyjne, w którym wykorzystano folię Idikell®
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Absorpcja akustyczna pomieszczeń Ampaphon® Melamid®
Ampaphon® Melamid® B 600 Neutral 30
Płyty panelowe dla poprawy akustyki wewnątrz pomieszczeń.
Odpowiednie również do niewielkich sufitów podwieszanych.

Dane techniczne

Gęstość brutto

8,5 do 11,5 kg/m³

Grubość

30 mm

Kolory

biały i szary

Numer produktu

Wymiary arkusza

Kolory

Zawartość kartonu

7640115534644

600 × 600 mm (±1%)

biała

18 szt. = ok. 6,48 m²

7640115534613

600 × 600 mm (±1%)

szary

18 szt. = ok. 6,48 m²

Ampaphon® Melamid® B 600 Pyramid 65 / 20
Płyty panelowe dla poprawy akustyki wewnątrz pomieszczeń.
Odpowiednie również do niewielkich sufitów podwieszanych.

Dane techniczne

Gęstość brutto

8,5 do 11,5 kg/m³

Grubość

65 mm

Kolory

biały i szary

Numer produktu

Wymiary arkusza

Kolory

Zawartość kartonu

7640115534705

600 × 600 mm (±1%)

biała

12 szt. = ok. 4,32 m²

7640115534675

600 × 600 mm (±1%)

szary

12 szt. = ok. 4,32 m²

® Melamid® B 801 Neutral 30
Półwyroby / panele samoprzylepne wykonane z pianki melaminowej dla poprawy akustyki pomieszczenia. Powlekane z jednej
strony białą włókniną z włókna szklanego.
Odpowiednie również do niewielkich sufitów podwieszanych.

Dane techniczne

Gęstość brutto pianki

8,5 do 11,5 kg/m³

Pianka z włókna szklanego

biała

Grubość

30 mm

Wymiary arkusza

Zawartość kartonu

7640115534736

600 × 600 mm (±1%)

18 szt. = ok. 6,48 m²

Zabezpieczenie przed hałasem

Numer produktu
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Akcesoria do izolacji dźwiękowej
Ampaphon® Z 600

Elementy akustyczno-oscylacyjne zapewniające oddzielenie obudowy strukturalnej i bardziej elastycznej obudowy dekoracyjnej.
Przenoszenie wibracji ze struktury jest efektywnie tłumione w miejscach skrzyżowań dzięki specjalnej gumie. Elementy oscylacyjne
mogą być stosowane w sufitach i ścianach.
Korzyści
Akcesoria systemowe do folii Idikell®

Dane techniczne

Obciążenie rozciągające
Funkcje specjalne
Ilość elementów na m²

Numer produktu

Jednostka sprzedaży

7640131992183

100 sztuk

maks. 28 kg
brak naprężeń
ścinających
ok. 3 do 4 elementów

Ampaphon® Z 101 / 05
Samoprzylepna taśma filcowa jako akcesorium do folii Idikell®.
Paski mocujące do układania ciężkich folii.

Dane techniczne

Miejsce przechowywania:

chłodne i suche
pomieszczenie

Trwałość

20 lat

Numer produktu

Wymiary rolki

Zawartość kartonu

7640131992046

10 m × 40 mm × 5 mm

5 rolek = 50 m

7640131992077

10 m × 60 mm × 5 mm

5 rolek = 50 m

Ampaphon® Z 200 adhesive
Niskoemisyjny klej montażowy do pianki melaminowej.
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Numer produktu

Dostawa

7640131994071

wiadro 6 kg

Dane techniczne

Miejsce przechowywania:

12 miesięcy
(szczelnie zamknięty,
wrażliwy na mróz).

Temperatura pracy

co najmniej +15 °C

Zużycie

ok. 800 g/m²
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Ogólne warunki sprzedaży
Produkttitel

1. Postanowienia ogólne
a) Oferty cenowe, dostawy oraz usługi Ampack AG są świadczone wyłącznie na podstawie niniejszychLauftext
Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zakłada się, że niniejsze Warunki Sprzedaży zostały zaakceptowane w momencie złożenia zamówienia. Jakiekolwiek odstępstwo od Warunków
Sprzedaży narzucone przez klienta będzie odrzucone, o ile nie zostanie pisemnie uzgodnione. Warunki Sprzedaży Ampack dotyczą kupców
i innych klientów, którzy nie są handlowcami.

Vorteile
Text

b) W każdym przypadku jakiegokolwiek usunięcia lub zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagane jest pisemne potwierdzenie.
c) Ustne zapewnienia ze strony Ampack AG nabierają mocy tylko jeżeli zostaną potwierdzone pisemnie i podpisane.
d) Oferty cenowe nie są wiążące i zastrzega się konieczność ich potwierdzenia. Umowa handlowa pomiędzy Ampack AG i klientem wchodzi
w życie w momencie kiedy zamówienie zostało zaakceptowane przez Ampack AG. Ampack AG akceptuje zamówienia poprzez wydanie
pisemnego potwierdzenia lub dostarczenie towarów.
2. Rysunki i dokumenty techniczne
Broszury i katalogi nie są wiążące. Informacje podane na rysunkach oraz w dokumentach technicznych są wiążące tylko w przypadku
udzielenia na nie wyraźnej gwarancji. Ampack AG zachowuje wszelkie prawa do rysunków i dokumentów technicznych które udostępnia.
Jeżeli nie nastąpi złożenie zamówienia, wszelkie rysunki dołączone do oferty cenowej powinny zostać natychmiast zwrócone do Ampack AG.

10. Akceptacja
Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i dokumentów towarzyszących natychmiast po ich otrzymaniu. Jakiekolwiek reklamacje
dotyczące błędów (niezgodności w ilości/uszkodzeń) będą przyjmowane w ciągu 24 godzin od przyjęcia towaru, lub w ciągu 6 dni w przypadku wad ukrytych.
11. Reklamacja wad/Gwarancja
Technische Daten
a) Gwarancja trwa 6 miesięcy od momentu dostarczenia towarów do klienta. Gwarancja ze strony Ampack AG jest zależna od dotrzymania
Text
Wert
przez klienta warunków płatności w ustalonym czasie.
b) Ampack AG ma obowiązek naprawy lub wymiany, w ramach własnej decyzji i tak szybko jak to możliwe, dostawy lub jej części, która
została uszkodzona lub nie nadaje się do użycia, co zostało udowodnione, z powodu defektu materiału lub błędów w wykonaniu, na pisemną
prośbę klienta.. Prawo do odwołania lub zmniejszenia sprzedaży zostaje wyłączone. Jeżeli dostawa, pomimo wymiany lub naprawy, wciąż
jest wadliwa, Ampack AG może wycofać wadliwą dostawę i zwrócić otrzymaną za nią płatność Materiał, który został wymieniony, pozostaje
własnością Ampack AG. Okres gwarancji (punkt 11 powyżej) nie zostaje przedłużony z powodu indywidualnych napraw lub wymiany dostawy.
c) Gwarancja i odpowiedzialność nie obejmuje wad, co do których nie można udowodnić, iż są wynikiem wadliwego materiału lub wykonania,
ale mogą być np. wynikiem normalnego zużycia eksploatacyjnego, nieprawidłowej konserwacji, niestosowania się do instrukcji obsługi,
nadmiernego naprężenia, nieprawidłowych sposobów obsługi, prac konstrukcyjnych lub montażowych nie wykonywanych przez Ampack AG
lub innych powodów, za które Ampack AG nie ponosi odpowiedzialności..

3. Ceny
Kartoninhalt
Paletteninhalt
€ / lfm
a)Art.-Nr.
Ceny podawane są netto, w euro, ex-work,Rollenmasse
bez opakowania, bez podatku VAT ani innych podatków/ceł,
o ile nie zostanie pisemnie
d) Jedyne właściwości gwarantowane
to właściwości sprecyzowane jako gwarantowane w specyfikacjach.
uzgodnione inaczej. Opakowanie, transport, przewóz i wszelkie inne koszty są fakturowane osobno.
0000000000000
Masse
Inhalt
Inhalt 12. Szkody wtórne
Preis
4. Warunki płatności
Prawo klienta do rekompensaty z tytułu gwarancji i odpowiedzialności jest regulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Z zastrzeżeniem obowiązkowych statutowych odszkodowań, klient nie ma kontraktowego ani niekontraktowego prawa do rekompensaty za
a)Cena zakupu musi zostać zapłacona netto zgodnie z osobnym uzgodnieniem.
szkody spowodowane stratą produkcji, stratą zysku, stratą zamówień, stratą zarobków lub innymi bezpośrednimi lub pośrednimi szkodami.
b) Ustalone terminy płatności muszą być dotrzymane przez klienta, nawet jeżeli transport, dostawa, instalacja lub przyjęcie zostało opóź13. Zachowanie prawa własności
nione lub uniemożliwione z powodów niezależnych od Ampack AG, lub jeśli brakuje nieistotnych części, lub jeśli okaże się, iż konieczne są
a) Zakupione towary pozostają własnością Ampack AG do momentu dokonania pełnej płatności za zakup, włączając odsetki i wszelkie inne
dodatkowe działania, o ile nie uniemożliwia to wykorzystania dostarczonych towarów.. Klient nie ma prawa do jednostronnego zmniejszania,
koszty. Ampack AG jest upoważniony przez klienta do rejestracji zachowania własności zgodnie z art. 715 ZGB (Szwajcarskiego Kodeksu
potrącania lub wstrzymywania płatności w wyniku roszczeń, reklamacji lub nie uznanego powództwa wzajemnego. Dotyczy to w szczególnoCywilnego)
ści przypadku, jeśli okaże się, że dodatkowe działania są wymagane odnośnie dostarczonych towarów.
c) Jeżeli klient zalega z uregulowaniem płatności, Ampack AG ma prawo do wstrzymania wykonywania umowy handlowej, lub zatrzymania towarów przygotowanych do wysyłki, bez żadnych restrykcji wobec swoich praw statutowych oraz bez prawa klienta do zażądania
rekompensaty.
d) Jeżeli klient nie dotrzymuje uzgodnionych terminów płatności musi, bez dodatkowych upomnień, zapłacić odsetki liczone od dnia upłynięcia terminu płatności, w wysokości 4% powyżej oprocentowania kredytów hipotecznych w St. Gallen Cantonal Bank. Klient musi również
zapłacić koszty upomnienia i pobrania. Prawo do rekompensaty za szkody zostaje wstrzymane. Dodatkowo, Ampack AG ma prawo do wycofania się z już potwierdzonych zamówień, bez prawa klienta do domagania się odszkodowania. Jeżeli klient spóźnia się z płatnością lub
przekazaniem odpowiedniego zabezpieczenia powyżej dwóch tygodni, cała pozostała kwota powinna być natychmiast zapłacona.
5. Dostawy
a)Dostawy, o ile będzie to możliwe, będą wysyłane w dniu podanym przez klienta. Uzgodnione okresy oraz terminy dostaw będą utrzymywane, o ile będzie to możliwe, ale nie są wiążące, o ile Ampack AG nie wystawi stosowanego zabezpieczenia na piśmie. Opóźnienia dostaw nie
stanowią podstawy do wycofania się lub domagania rekompensaty przez klienta.
b) Okres dostawy rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia zamówienia, dostarczenia przez klienta koniecznej dokumentacji technicznej
do Ampack AG, dokonania uzgodnionych płatności i zabezpieczeń i uzyskania wymaganych oficjalnych pozwoleń.. Okres dostawy uznaje
się za dotrzymany jeżeli towar dotarł do klienta przed końcem okresu dostawy. Okres dostawy zostanie odpowiednio wydłużony jeżeli nie
został dotrzymany z powodów takich jak epidemia, katastrofy naturalne, mobilizacja, wojna, powstanie, konflikty na tle zatrudnienia, bojkot,
wypadki, znaczące zakłócenia działań lub sprawy państwowe. Okres dostawy zostanie również wydłużony, jeżeli klient dokona zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu, lub spóźnia się wykonaniem swoich obowiązków statutowych, szczególnie jeżeli nie dostarcza wymaganych
dokumentów na czas, nie dokonuje uzgodnionych płatności lub zabezpieczeń lub spóźnia się z wykonaniem pracy do której jest zobligowany.

b) Klient nie ma prawa do sprzedaży, oddania w zastaw lub wypożyczenia zakupionego towaru dopóki nie zostanie uregulowana pełna
płatność za zakupiony towar, włączając odsetki i wszelkie inne koszty. Dodatkowo, klient jest zobowiązany do nieusuwania zakupionego
towaru ze swojego magazynu i/lub terytorium swojego kraju bez pisemnej zgody Ampack AG. W przypadku dokonania zastawu, zatrzymania
lub areszt, klient musi odnieść się do prawa zachowania własności i natychmiast poinformować Ampack AG.
c) Klient ma obowiązek współpracować na własny koszt i wszelkimi koniecznymi środkami w celu zapewnienia ochrony własności Ampack
AG.
d) W trakcie trwania okresu zachowania prawa własności Ampack AG ma prawo wprowadzić polisę ubezpieczeniową na koszt klienta, w celu
pokrycia wszelkiego powstałego ryzyka.
14. Sąd właściwy / Prawo właściwe
a) Jedynym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Rorschach/ Szwajcaria.. Na własne życzenie Ampack
AG ma również prawo wnosić roszczenia przeciw klientowi do sądu właściwego dla siedziby klienta.
b) Prawem właściwym jest prawo szwajcarskie. Wyłączone zostaje zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów Z dnia 1 kwietnia 1980 roku (Konwencja Wiedeńska). W przypadku konieczności interpretacji, lub sporu,
obowiązują niemieckojęzyczna wersja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

CH-Rorschach, Styczeń 2009

c)Jeżeli następuje opóźnienie w odbiorze, klient jest zobowiązany do zrekompensowania Ampack AG wszelkich szkód wynikłych z tego tytułu.
W takim przypadku Ampack AG ma prawo do zdeponowania zakupionych towarów na koszt i odpowiedzialność klienta lub do wycofania się
z umowy z prawem do rekompensaty za poniesione w wyniku tego straty. W szczególności opóźnienie w odbiorze odnosi się do sytuacji, kiedy
klient bezprawnie odmawia odbioru zakupionych towarów z powodu opóźnień w dostawie.
6. Opakowanie
Opakowania nie będą odbierane.
7. Bezpłatne porady
Wszelkie bezpłatne porady techniczne są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale wyłączają jakiekolwiek zobowiązania przed lub
po zatwierdzeniu zamówienia. Ampack AG nie bierze odpowiedzialności za te porady, w szczególności za poprawność ich treści.
8. Przeniesienie ryzyka i ubezpieczenia
Ryzyko jest przenoszone na klienta najpóźniej w momencie dostawy. Dotyczy to również dostaw częściowych, lub jeśli Ampack AG bierze
odpowiedzialność za inne koszty np. koszty wysyłki lub przewozu i montażu.

® Ampatex, Ampacoll, Ampatop, Ampaphon, Resano, Sisalex oraz Idikell są zastrzeżonymi znakami handlowymi Ampack AG. Zastosowanie

mają Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszelkie informacje przekazywane są na podstawie najnowszej wiedzy technologicznej. Każda następna
wersja lub przedruk zastępuje informacje podane w niniejszej broszurze. Informacje dotyczące aktualnego statusu technologicznego należy
uzyskiwać w momencie składania zamówienia.
© Ampack AG, Rorschach, styczeń 2015

Ampack

9. Miejsce wykonania
Miejscem wykonania wszelkich usług kontraktowych jest Rorschach/Szwajcaria, o ile nie uzgodniono inaczej.
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Matryca adhezyjna
Legenda

Ampatop® Protecta, membrana dachowa

Ampatop® Secura, membrana dachowa

Sisalex® 30, zabezpieczenie przed przeciekaniem

Sisalex® 303, paroizolacja

Sisalex® 500, paroizolacja

Ampatex® DB 2 / DB 90, paroizolacja

Ampatex® Cento / Variano, paroizolacja

Ampatex® Resano®, paroizolacja podczas modernizacji

Sisalex® 514 / 518, bariera paroszczelna

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® XT, 60 mm, slit

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® XT, 75 / 100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® XT, 150 / 200 / 250

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® AT, 50 mm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® INT, 60 mm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® FE, 60 mm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® DT, 20 mm

3

3

3

3

3

3

Do zastosować wewnętrznych
Użyć podkładu
Akcesoria do uszczelnień Ampatop® Seal
patrz instrukcja montażu.

Akrylowe taśmy klejące

Płynny klej

Ampacoll® UV, 60 mm

Ampacoll® Superfix1
Ampacoll® RA1

Ampatop® F black, membrana ścienna

Ampatop® Aero, membrana dachowa

Ampacoll® XT, 60 mm

Do zastosować zewnętrznych

*

Uszczelnienie Ampatop® Seal, zgrzewana membrana dachowa*

Jedna strona materiału musi być otwarta dyfuzyjnie
Folie nie mogą emitować żadnych substancji uwalniających ani smarnych
Wyłącznie jako pomoc podczas montażu
Wyłącznie do połączeń krawędzi

✔

✔
zgrzewalne

1
2
3
4

Klej z np.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

4

✔

4

✔

4

✔

4

✔

4

✔
✔
✔
✔

3
4
4

Ampacoll® RS, 4 mm
Ampacoll® RS, 6 / 10 / 20 mm
Taśmy klejące z kauczuku butylowego

Podkład
Uszczelnienie gwoździ
Taśma uszczelniająca gwoździe
Rękawy

Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® BK 535 / Sillskin

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® F

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® BKF

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® Connecto

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® Airmax

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® ND

✔

✔

✔

Ampacoll® ND.Band

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® ND Duo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ampacoll® Elektro and Install

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Powyższe informacje przedstawiają nasze rekomendacje odnośnie optymalnych metod prowadzenia prac. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki odpowiednich produktów. Ampack z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania. Z naszego doświadczenia rekomendujemy zastosowanie mechanicznych sposobów zabezpieczeń w okolicach połączeń dla bezpieczeństwa. W wielu przypadkach,
ułatwia to nakładanie okładzin wewnętrznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości radzimy zastosować podkład lub przeprowadzić własne testy siły przyczepności. W celu uzyskania odpowiedniej
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✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

2
2

Bezpyłowe cegły oraz porowaty beton

Fugi, zaprawy murarskie, gips itp.Zaprawa, tynk, itp.

Metale (aluminium, stal, itp.)

Komponenty PE (np. elewacje)

Komponenty PVC (np. okna)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

4

✔

4

3

✔

4

✔
✔
✔
✔

2
2
2
2
4
4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Otwory wywietrznikowe i instalacyjne

Gładki, bezpyłowy beton

✔

Kominy, rury wentylacyjne (stalowe)

Sztywna pianka, izolacja ze szkła komórkowego

✔

Rury, przewody elektryczne, kable

Płyty gipsowo-włóknowe

✔

Bitum, piaskowane pasy, pasy EPDM

Gipsowe płyty ścienne

✔

Zaprawa, tynk, itp.

Płyty wiórowo-cementowe

✔

Płyty wiórowe

✔

✔

✔

(200 mm)

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

przyczepności, a przez to utrzymania wiatro- i powietrznoszczelności warstw przez długi okres czasu, powierzchnie klejone muszą być czyste, suche, odtłuszczone i wolne od zanieczyszczeń typu pył lub
kurz. Wystawienie na działanie warunków atmosferycznych lub ciągłej wilgoci może negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić zastosowanie połączeń klejonych.
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Ampack

✔

✔

2

OSB (piaskowane i niepiaskowane)

✔

2

Twarde płyty z włókna drzewnego

✔

Płyty z włókna drzewnego o średniej gęstości/twardości

Folie polietylenowe

✔

Przejścia

Miękkie płyty z włókna drzewnego

Ampatex® LDA 0.02 plus, paroizolacja podczas renowacji

✔

Drewno surowe

Ampatex® SB 130 / Solero, membrana szalunkowa

✔

Drewno, heblowane, suche, bezpyłowe

Sisalex® 871, bariera radonowa

połączeń krawędziowych membran do ... np. materiałów panelowych

Drewno (krokwie, płatwie itp.)

zakładki...

Dla kompletnej ochrony
konstrukcji budynku

Ten dom chroniony jest od ...

Strat ciepła
Warunków pogodowych i wiatru

Kondensacji

Elektro-smogu

Pleśni

Radiacji radonowej

Uszkodzeń konstrukcyjnych

Hałasu

1200EU E3.0HW/1215

... dzięki kompletnej ochronie Ampack – od dachu po piwnicę.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 601 955 537
Tel/Fax (0048) 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
Skrz. poczt. | CH-9401 Rorschach
Telefon +41 (0)71 858 38 00
Faks +41 (0)71 858 38 37
www.ampack.eu

