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Dach powinien zapobiegać wnikaniu do wnętrza domu wilgoci, ciepła i zimna, a jednocześnie musi zagwarantować 
odprowadzanie na zewnątrz wilgoci powstałej w budynku. IVT oferuje kompletny system produktów zapewniający 
długotrwałe i bezpieczne funkcjonowanie pokrycia dachowego.
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Dlaczego należy uszczelniać kontrłaty?

Mocując kontrłaty i łaty do konstrukcji dachu gwoździami, przebija się także membranę dachową.
Przez powstałą w ten sposób dziurę, do wnętrza przenika wilgoć, która z czasem powoduje degradację 
drewna, a także obniża właściwości termoizolacyjne warstwy ocieplenia. Zastosowanie masy CONNECTO 
AQUA SEAL lub taśm uszczelniających CONNECTO AQUA BAND powoduje zamknięcie powstałych 
nieszczelności, a także wyrównuje ewentualne nierówności konstrukcji drewnianej. Dzięki temu woda 
nie przeniknie pod kontrłatę i pozostanie na membranie, a w efekcie skutecznie zabezpieczy konstrukcję 
dachu i ocieplenie przed wilgocią, wydłużając ich żywotność.

Mocowanie kontrłat 
bez uszczelnienia.

Uszczelnienie kontrłat – wilgoć 
nie przenika.

IVT – System ochrony dachów

Membrany paroprzepuszczalne.

Taśmy naprawcze i klejące.

Masy uszczelniające.

Produkty uszczelniające pod kontrłaty.

Folie paroizolacyjne.
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Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Trójwarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 175 g/m².

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,02 m.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +80ºC.

Długość rolki: 50 m.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 340 N/5 cm. 
Poziomo: 240 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10010100 bez paska klejącego 75 2250

10010200 z paskiem klejącym 75 2250

Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Trójwarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 195 g/m².

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,02 m.

Długość rolki: 50 m.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +80ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 410 N/5 cm.
Poziomo: 300 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10030100 bez paska klejącego 75 1875

10020200 z paskiem klejącym 75 1875

IVT ASTRUM PRO, membrana dachowa 10.03
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IVT ASTRUM CLASSIC, membrana dachowa 10.01
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Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10040100 bez paska klejącego 75 2250

10040200 z paskiem klejącym 75 2250

Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Czterowarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 160 g/m².

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,02 m.

Długość rolki: 50 m.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +80ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 440 N/5 cm.
Poziomo: 420 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Czterowarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 220 g/m².

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,03 m.

Długość rolki: 50 m.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +90ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 530 N/5 cm.
Poziomo: 490 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10050100 bez paska klejącego 75 1500

10050200 z paskiem klejącym 75 1500

40

IVT GALAXY EXTRA, membrana dachowa 10.04

IVT GALAXY SUPER, membrana dachowa 10.05

M
em

b
ra

n
y 

p
ar

o
p

rz
ep

u
sz

cz
al

n
e

Membrany dachowe i produkty uszczelniająceMembrany dachowe i produkty uszczelniające



Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Tkanina poliestrowa 
PES z paroprzepusz
czalną powłoką 
termoplastycznego 
poliuretanu.

Podwójny pasek 
klejący.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 210 g/m².

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność
pary wodnej:
sd = 0,15 m.

Długość rolki: 50 m.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Odporność
temperaturowa:
od 40ºC do +80ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 380 N/5 cm
Poziomo: 420 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 4 miesiące.

Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Tkanina
poliestrowa PES
z paroprzepuszczalną 
powłoką 
termoplastycznego 
poliuretanu.

Podwójny pasek 
klejący.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 270 g/m².

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność
pary wodnej:
sd = 0,15 m.

Długość rolki: 50 m.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Odporność
temperaturowa:
od 40ºC do +100ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 500 N/5 cm.
Poziomo: 500 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 4 miesiące.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10070200 podwójny pasek klejący 75 1500

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10080200 podwójny pasek klejący 75 1500

IVT SPACE SILVER, membrana dachowa 10.07

IVT SPACE GOLD, membrana dachowa 10.08
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Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna 
membrana 
rozdzielająca do 
zastosowań w obszarze 
dachów i fasad 
krytych blachą płaską, 
układaną na rąbek 
stojący.

Materiał:
Membrana: 
polipropylen; siatka 
rozdzielająca: 
polipropylen.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 400 g/m² 
(+/10%).

Odporność na przesiąkanie:
W1, EN 138591 + ANEX D EN 1928.

Reakcja na ogień: E, EN 135012.

Wytrzymałość na rozrywanie:
Pionowo: 310 N/5 cm.
Poziomo: 215 N/5 cm.

Klasa palności: E, EN 13501, EN 
119252.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Szerokość rolki:
membrana: 1,5 m,
siatka rozdzielająca: 1,4 m.

Długość rolki: 25 m.
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Zalety produktu:
• Wysokiej jakości tkana struktura zapewnia 

doskonałe parametry wentylacyjne.

• Wodoodporna warstwa chroni ocieplenie 
dachu przed deszczem, śniegiem, skroplinami 
oraz przed wnikaniem kurzu.

• Siatka rozdzielająca zapewnia doskonałą 
wentylację oraz bezpieczny transfer wilgoci.

• Łatwy i szybki montaż dzięki dużej odporności 
na rozrywanie i rozciąganie.

UWAGA:
• Pomimo wysokiej odporności na przesiąkanie 

i wytrzymałości na zrywanie, AquaProtect 
Metall nie może być traktowana jako ostateczne 
pokrycie dachowe i powinna zostać przykryta 
w możliwie jak najkrótszym czasie.

AQUA-PROTECT METALL, membrana dachowa 10.09

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10090100 bez paska klejącego 37,5 337,5

Siatka rozdzielająca (wysokość 8 mm) 
zapewnia doskonałą wentylację oraz bezpieczny 
transfer wilgoci.
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Zastosowanie:
Trójwymiarowa mata 
rozdzielająca do 
zastosowań w obszarze 
dachów i fasad krytych 
blachą.

Materiał:
Polipropylen.

Możliwość zastosowania na pełnym 
deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 250 g/m² (+/10%).

Produkt nr Wymiary rolki
[m]

Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10100100 1 x 25 25 290

Zalety produktu:
• Jako warstwa separacyjna i drenująca zapewnia 

doskonałą wentylację oraz bezpieczny transfer 
wilgoci.

• Tłumi odgłosy opadów atmosferycznych.

• Łatwy i szybki montaż dzięki dużej odporności 
na rozrywanie i rozciąganie .

• Możliwość stosowania w obszarze dachów 
ocieplonych, nieocieplonych i deskowanych 
oraz w elewacjach metalowych wentylowanych 
i niewentylowanych

IVT-OPLOT, mata wielofunkcyjna 10.10
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Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Trójwarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 130 g/m² 
(+/15).

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,015 (0,01/+0,02) m.

Odporność temperaturowa: od 
40ºC do +120ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 280 N/5 cm.
Poziomo: 190 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Długość rolki: 50 m.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10130100 bez paska klejącego 75 3600

10130200 z paskiem klejącym 75 3600

Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Trójwarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowaniana 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 160 g/m² 
(+/20).

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,015 (0,01/+0,02) m.

Odporność temperaturowa: od 
30ºC do +80ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 350 N/5 cm.
Poziomo: 240 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Długość rolki: 50 m.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10140100 bez paska klejącego 75 3600

10140200 z paskiem klejącym 75 3600

10140300 z podwójnym paskiem 
klejącym 75 3600
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AQUA-CONTROL L, membrana dachowa 10.13

AQUA-CONTROL XL, membrana dachowa 10.14
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Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Trójwarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 180 g/m² 
(+/20).

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,015 (0,01/+0,03) m.

Odporność temperaturowa: od 
30ºC do +80ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 380 N/5 cm.
Poziomo: 270 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Długość rolki: 50 m.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10150100 bez paska klejącego 75 3750

10150200 z paskiem klejącym 75 3750

10150300 z podwójnym paskiem 
klejącym 75 3750

AQUA-CONTROL XXL, membrana dachowa 10.15

Zastosowanie:
Wysokoparo
przepuszczalna, 
wodoodporna 
membrana wstępnego 
krycia do układania 
na deskowaniu 
lub termoizolacji.

Materiał:
Trójwarstwowa 
membrana 
polipropylenowa.

Możliwość zastosowania na 
pełnym deskowaniu: tak.

Masa powierzchniowa: 210 g/m² 
(+/20).

Odporność na przesiąkanie:
klasa W1.

Przepuszczalność pary wodnej:
sd = 0,015 (0,01/+0,02) m.

Odporność temperaturowa: od 
30ºC do +80ºC.

Wytrzymałość na zrywanie:
Pionowo: 400 N/5 cm.
Poziomo: 280 N/5 cm.

Palność: klasa E.

Stabilność UV: 3 miesiące.

Szerokość rolki: 1,5 m.

Długość rolki: 50 m.

Produkt nr Rodzaj
Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

10160100 bez paska klejącego 75 2250

10160200 z paskiem klejącym 75 2250

AQUA-CONTROL 3 XL, membrana dachowa 10.16
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Zastosowanie:
Zabezpieczanie 
termoizolacji przed 
zawilgoceniem 
w konstrukcjach ścian, 
dachów, stropów.

Materiał:
Polietylen + warstwa 
napylonego aluminium, 
zintegrowana siatka 
zbrojeniowa.

Przepuszczalność pary wodnej: sd > 30 m.

Masa powierzchniowa: ALU 90: 90 g/m²,
ALU 140: 140 g/m².

Palność: klasa E.

Wymiar rolki: szerokość 1,5 m; długość 50 m.

Produkt nr Rodzaj Gramatura
[g/m²]

Opakowanie

Rolka [m²] Paleta [m²]

11040100 ALU 90 90 75 1800

11040200 ALU 140 140 75 1800
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Dzięki napylonej warstwie aluminium uzyskuje 
się oszczędności energii, ponieważ refleksyjna 
powierzchnia odbija część promieniowania 
cieplnego.

Odporna na rozrywanie dzięki zastosowanemu 
zbrojeniu.

Wytrzymałość na rozrywanie:
ALU 90: wzdłuż 280 N/5 cm, w poprzek 90 N/5 cm; 
ALU 140: wzdłuż 350 N/5 cm, w poprzek 140 N/5 cm.

Do szczelnego klejenia zakładek folii zaleca się 
stosować taśmę CONNECTO ALUFIX (produkt 
nr 12.18).

Aby w pełni wykorzystać własności odbijania 
promieniowania cieplnego przez folie aluminiowe, 
należy pomiędzy folią a okładziną (np. płyta GK) 
pozostawić szczelinę powietrzną umożliwiającą 
cyrkulację odbitych fal cieplnych.

AQUA STOPPER ALU, aluminiowa paroizolacja 11.04
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Zastosowanie:
Zapobiega przenikaniu 
wilgoci pomiędzy folią 
paroprzepuszczalną, 
a kontrłatą.

Materiał:
1K – substancja klejąca 
polimeryzująca przy 
udziale wilgoci.

Czas przechowywania: 12 miesięcy.

Zużycie: 1 szt. – ok. 100 m kontrłaty.

Produkt nr Masa [g] Opakowanie
Butelka [szt.]

12050100 1000 1

Zastosowanie:
Zapobiega przenikaniu 
wilgoci pomiędzy folią 
paroprzepuszczalną, 
a kontrłatą.

Materiał:
Pianka polichlorek 
winylu.

Kolor: antracyt.

Długość rolki: 20 m.
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Masa uszczelniająca CONNECTO AQUA SEAL stosowana jest 
do uszczelniania przebić folii i membran dachowych przez gwoździe 
i zszywki w miejscach łączenia kontrłat z krokwiami, w celu uzyskania 
optymalnego uszczelnienia przed wnikaniem wilgoci.

Płynna masa elastyczna.

Czas utrwalania powłoki: ok. 12 minut przy temperaturze +20°C 
i wilgotności powietrza 50%, przy grubości 0,5 mm.

Masa ulega spienieniu – po nałożeniu masy na kontrłatę należy 
ją niezwłocznie docisnąć.

W razie potrzeby zastygłą masę CONNECTO AQUA SEAL można usunąć 
tylko mechanicznie.

Przechowywać tylko w oryginalnych pojemnikach.

Warunki przechowywania: temperatura od +15°C do +25°C, 
chronić przed słońcem.

CONNECTO AQUA SEAL, masa uszczelniająca 12.05
pod kontrłaty

CONNECTO AQUA BAND, taśma uszczelniająca 12.06
pod kontrłaty

Produkt nr Szerokość
[mm]

Grubość
[mm]

Karton
[szt.]

12060140 40
3,0

24

12060150 50 18
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Zastosowanie:
Klejenie i naprawa 
folii dachowych 
i paroizolacyjnych.

Materiał:
Obustronnie klejąca, 
wzmacniana włóknem 
szklanym taśma 
akrylowa.

Kolor: bezbarwny.

Grubość: ok. 0,25 mm.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +140ºC.

Produkt nr Wymiar
szer. x dł.

Opakowanie
Karton [szt.]

12120100 20 mm × 50 m 30

Zastosowanie:
Taśma do napraw folii 
oraz uszczelniania 
przejść przez folie 
do stosowania na 
zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń.

Materiał:
Jednostronnie klejąca, 
wzmacniana włóknem 
szklanym taśma 
akrylowa.

Kolor: biała z logo IVT.

Grubość: ok. 0,30 mm.

Temperatura montażu:
od 10ºC do +40ºC.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +100ºC.

Zastosowanie:
Taśma do napraw folii 
oraz uszczelniania 
przejść przez folie.

Materiał:
Jednostronnie klejąca, 
wzmacniana włóknem 
szklanym taśma 
akrylowa.

Kolor: biała z logo IVT.

Grubość: ok. 0,26 mm.

Temperatura montażu:
od +5ºC do +40ºC.

Odporność temperaturowa:
od 30ºC do +100ºC.

Produkt nr Wymiar
szer. x dł.

Opakowanie
Karton [szt.]

12130100 60 mm × 25 m 10

Produkt nr Wymiar
szer. x dł.

Opakowanie
Karton [szt.]

12140100 60 mm × 25 m 10
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CONNECTO REPAIR PLUS, 12.14
taśma jednostronnie klejąca

CONNECTO BULLTOP, taśma obustronnie klejąca 12.12

CONNECTO REPAIR, taśma jednostronnie klejąca 12.13
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Zastosowanie:
Uszczelnianie przejść 
przez folie, do obróbki 
połączeń folii z oknami 
i kominem.

Materiał:  
Plastyczna i klejąca 
masa na bazie butylu.

Grubość: ∅ 10 mm.

Temperatura montażu:
od +5ºC.

Odporność temperaturowa:
krótkotrwale do +80ºC.

Produkt nr Wymiar
szer. x dł.

Opakowanie
Karton [szt.]

12200100 10 mm × 4,5 m 20

Produkt nr
Wymiar Opakowanie

Karton [szt.]Szerokość [mm] Długość [m]

12180500 50
50

96

12180750 75 64

Zastosowanie:
Łączenie, uszczelnianie 
i naprawa folii 
aluminiowych,
montaż systemów 
wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych 
i ciepłowniczych.

Materiał:
Aluminium z akrylową 
warstwą klejącą.

Grubość: 0,05 mm.

Temperatura montażu:
od +5ºC.

Odporność temperaturowa:
krótkotrwale do +80ºC.

Produkt nr Wymiar
szer. x dł.

Opakowanie
Karton [szt.]

12160100 20 mm × 25 m 16

Zastosowanie:
Uszczelnienia przejść 
przez folie, do obróbki 
połączeń folii z oknami 
i kominem.

Materiał:  
Plastyczna i klejąca 
masa na bazie butylu.

Grubość: ok. 1,0 mm.

Temperatura montażu:
od +5ºC do +30ºC.

Odporność temperaturowa:
od 40ºC do +100ºC.
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CONNECTO CORD, sznur uszczelniający 12.20

CONNECTO ALUFIX, taśma jednostronnie klejąca 12.18

CONNECTO BUTYL-BAND, 12.16
butylowa taśma klejąca
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