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Zastosowanie:
Uszczelnienie 
oraz wentylacja 
kalenicy i grzbietu.

Materiał:
Boczne strefy 
– aluminium 
powlekane 
farbami, środkowa 
część – włóknina 
polipropylenowa.

Warstwa klejąca:
Klej butylowy 
o szerokości 15 mm

Plisowanie: ok. 120%.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Powierzchnia wentylacyjna:
150 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

Włóknina polipropylenowa ze stabilizatorami 
odpornymi na promieniowanie UV i zmiany 
temperatury.

Wysokiej jakości warstwa klejąca o szerokości 
15 mm zapewniająca długotrwałe użytkowanie.

Pięć szerokości taśmy umożliwiające 
dopasowanie do różnych rodzajów pokryć 
dachowych z blachodachówki jak i dachówki.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

03021801 czarny

180 50 1200

03021802 ceglasty

03021803 brązowy

03021804 kasztanowy

03021805 antracytowy

03022401 czarny

240 25 800

03022402 ceglasty

03022403 brązowy

03022404 kasztanowy

03022405 antracytowy

03023101 czarny

310 25 800

03023102 ceglasty

03023103 brązowy

03023104 kasztanowy

03023105 antracytowy

03023501 czarny

350 25 600

03023502 ceglasty

03023503 brązowy

03023504 kasztanowy

03023505 antracytowy

03023901 czarny

390 25 600

03023902 ceglasty

03023903 brązowy

03023904 kasztanowy

03023905 antracytowy
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Zastosowanie:
Uszczelnienie 
oraz wentylacja 
kalenicy i grzbietu.

Materiał:
Aluminium 
powlekane 
farbami 
odpornymi na 
promieniowanie 
UV.

Warstwa klejąca:
Butyl o szerokości 
20 mm 
i doskonałych 
parametrach 
klejących.

Plisowanie: ok. 130%.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Powierzchnia wentylacyjna:
180 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

 t ś  e ic

Wysokiej jakości warstwa klejąca
o szerokości 20 mm zapewniająca długotrwałe 
użytkowanie.

Lekka i poręczna rolka zapewnia łatwość 
układania.

Mikrootwory zapewniają wymaganą wentylację 
i bardzo dobre zabezpieczenie przed wodą.

Optymalne plisowanie aluminium ułatwia 
montaż na wszystkich rodzajach pokryć 
dachowych w tym na tzw. wysokiej fali 
dachówki.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

03032401 czarny

240 25 800
03032402 ceglasty

03032403 brązowy

03032405 antracytowy

03033001 czarny

300 25 800

03033002 ceglasty

03033003 brązowy

03033004 kasztanowy

03033005 antracytowy

03033801 czarny

380 25 600
03033802 ceglasty

03033803 brązowy

03033805 antracytowy
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Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

03043001 czarny

300 25 800

03043002 ceglasty

03043003 brązowy

03043004 kasztanowy

03043005 antracytowy

03043501 czarny

350 25 600

03043502 ceglasty

03043503 brązowy

03043504 kasztanowy

03043505 antracytowy
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Zastosowanie:
Uszczelnienie 
oraz wentylacja 
kalenicy i grzbietu.

Materiał:
Boczne strefy 
– aluminium 
powlekane 
farbami, 
środkowa część – 
wysokojakościowe 
EPDM.

Warstwa klejąca:
Klej butylowy 
o szerokości 30 mm.

Plisowanie: 130%.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Powierzchnia wentylacyjna:
270 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

Wysokojakościowe EPDM odporne na 
promieniowanie UV i zmiany temperatury.

Wysokoprzyczepna warstwa klejąca o szerokości 
30 mm zapewniająca długotrwałe użytkowanie.

Dwie szerokości taśmy umożliwiające 
dopasowanie do różnych rodzajów pokryć 
dachowych.

Strefa k
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Zastosowanie:
Uszczelnienie 
oraz wentylacja 
kalenicy i grzbietu.

Materiał:
Boczne strefy 
– aluminium 
powlekane 
farbami, środkowa 
część – siatka 
polietylenowa.

Warstwa klejąca:
Butyl o szerokości 
20 mm 
i doskonałych 
parametrach 
klejących.

Plisowanie: ok. 130%.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Powierzchnia wentylacyjna: 
195 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

03073001 czarny

300 25 800

03073002 ceglasty

03073003 brązowy

03073004 kasztanowy

03073005 antracytowy

03073501 czarny

350 25 600

03073502 ceglasty

03073503 brązowy

03073504 kasztanowy

03073505 antracytowy

Połączenie siatki  polietylenowej i aluminium z 
klejem wysokiej jakości.

Siatka polietylenowa o zróżnicowanej strukturze, 
zagęszczona w miejscach montażu, odporna 
na promieniowanie UV.

Wysokiej jakości warstwa klejąca o szerokości 
20 mm zapewnia długotrwałe użytkowanie.
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Zastosowanie:
Uszczelnienie oraz 
wentylacja kalenicy 
i grzbietu.

Materiał:
Tworzywo sztuczne 
odporne na 
promieniowanie 
UV i czynniki 
atmosferyczne.

Temperatura montażu: bez ograniczeń.

Powierzchnia wentylacyjna: 210 cm²/1 m.

Efektywna długość krycia: 1 m.

Długość elementu: 1,03 m.

Produkt nr Kolor Wysokość
włosia [mm]

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

03092001 czarny

75 20 200
03092002 ceglasty

03092003 brązowy

03092005 antracytowy
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Specjalnie wyprofilowane – stożkowe otwory 
wentylacyjne zapewniają efektywną wentylację 
i zabezpieczenie przed wodą.

Wypustki wzmacniające umożliwiają optymalne
ułożenie gąsiora dachowego.

Najwyższej jakości włosie doskonale dopasowujące 
się do kształtu pokrycia i zabezpieczające przed 
wodą i śniegiem.

Długotrwałe, stabilne funkcjonowanie elementu.

Element wykonany jest z materiału odpornego 
na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.

Doskonała wentylacja kalenicy, przy zachowaniu 
szczelności od zewnętrznej strony dachu.

Bardzo łatwy montaż, niezależny od warunków 
atmosferycznych.
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Zastosowanie:
Mocowanie łaty kalenicowej i grzbietowej

Materiał:
Stal ocynkowana.

Zastosowanie:
Mocowanie łaty kalenicowej i grzbietowej.

Materiał:
Stal ocynkowana.

Produkt nr Szer. uchwytu 
łaty [mm]

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

03104000 40
50 2000

03105000 50

Produkt nr Wymiar [mm]
uchwyt / dł. gwoździa

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

03114210 40 / 210

50 2800

03114230 40 / 230

03114260 40 / 260

03114310 40 / 310

03115210 50 / 210

03115230 50 / 230

03115260 50 / 260

03115310 50 / 310

14
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Pionowe i poziome otwory montażowe 
zapewniają łatwe wypoziomowanie i ustalenie 
wysokości łaty kalenicowej lub grzbietowej.

c ie t  e ic e   

Możliwość montażu w końcowej fazie układania 
pokrycia mocno ułatwia ustalenie odpowiedniej 
wysokości i poziomu łaty kalenicowej 
lub grzbietowej.
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Produkt nr Wymiar [mm]
uchwyt / dł. gwoździa

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

03144210 40 / 210 50 2800

03144260 40 / 260 50 2800

Zastosowanie:
Mocowanie łaty kalenicowej.

Materiał:
Stal ocynkowana.

15
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Mocowanie łaty kalenicowej ze zintegrowanym 
wkrętem ciesielskim.

Prosty i precyzyjny montaż oraz idealne 
wypoziomowanie łaty dzięki zastosowaniu 
optymalnego gwintowania i łba walcowego 
z gniazdem typu TORX.

Duży moment skręcający umożliwia wkręcanie 
bez nawiercania.
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Zastosowanie:
Uszczelnianie 
połączeń dachu 
z kominem 
i dachu ze ścianą.

Materiał:
Aluminium 
powlekane 
farbami z powłoką 
akrylową odporną 
na promienio-
wanie UV, 
część spodnia 
wzmocniona folią 
polietylenową.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej 
szerokości taśmy 
o doskonałych 
parametrach 
klejących.

Rozciągliwość: ok. 60%.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

04023001 czarny

300 5 420
04023002 ceglasty

04023003 brązowy

04023005 antracytowy
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Innowacyjna technologia krepowania aluminium 
zapewnia rozciągliwość nawet 60%.

Dwuczęściowa folia zabezpieczająca umożliwia 
łatwy montaż.

 S  t ś  i

Dzięki dużym rezerwom materiału i krepowaniu 
dużo łatwiejsze staje się uszczelnianie kominów 
oraz miejsc narożnikowych.

Powłoka akrylowa i farby odporne na działanie 
promieniowania UV zapewniają wieloletnią 
żywotność produktu oraz trwałość kolorów.
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Zastosowanie:
Uszczelnianie 
połączeń dachu 
z kominem 
i dachu ze ścianą.

Materiał:
EPDM z wtopioną 
siatką aluminiową.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej 
szerokości taśmy 
o doskonałych 
parametrach 
klejących.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

04033001 czarny

300 5 420
04033002 ceglasty

04033003 brązowy

04033005 antracytowy
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Materiał EPDM

Siatka aluminiowa

Klej butylowy

e  t ś  i

Wytrzymała taśma uszczelniająca z wtopioną 
siatką aluminiową stanowiącą główną 
konstrukcję produktu.

Powierzchnia gładka.
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Zastosowanie:
Uszczelnianie połączeń 
dachu z kominem 
i dachu ze ścianą.

Materiał:
Ołów, zabezpieczony 
cyną, powlekany 
farbami o grubości 
0,5 mm.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej szerokości 
taśmy o doskonałych 
parametrach klejących.

Długość rolki: 5 m.

Temperatura montażu: od +8ºC.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [szt.]

04045301 czarny

300 5 35
04045302 ceglasty

04045303 brązowy

04045305 antracytowy

18

Optymalne klejenie dzięki pewnej warstwie 
klejącej.

ei  S  t ś  i

Obustronne cynowanie zabezpieczające ołów 
przed utlenianiem.

Farby odporne na promieniowanie UV.

Wymagania montażowe:
• Zaleca się wykonywanie wszelkich 

obróbek dekarskich z odcinków taśmy 
nieprzekraczających 1 m długości i łączenia ich 
na zakładkę stojącą.

• Ze względu na ciężar taśma musi być 
mocowana mechanicznie do komina lub ściany.
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Zastosowanie:
Uszczelnianie 
połączeń dachu 
z kominem i dachu 
ze ścianą.

Materiał:
Aluminium powlekane 
farbami odpornymi 
na promieniowanie UV.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej 
szerokości taśmy 
o doskonałych 
parametrach 
klejących.

Temperatura 
montażu: od +5ºC.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

04053001 czarny

300 5 420

04053002 ceglasty

04053003 brązowy

04053004 kasztanowy

04053005 antracytowy

Zastosowanie:
Uszczelnianie 
połączeń dachu 
z kominem i dachu 
ze ścianą.

Materiał:
Aluminium powlekane 
farbami odpornymi na 
promieniowanie UV.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej 
szerokości taśmy 
o doskonałych 
parametrach 
klejących.

Temperatura 
montażu: od +5ºC.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

04073001 czarny

300 5 420

04073002 ceglasty

04073003 brązowy

04073004 kasztanowy

04073005 antracytowy

19
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Zastosowanie:
Uszczelnianie 
połączeń dachu 
z kominem i dachu 
ze ścianą.

Materiał:
Ołów powlekany 
farbami.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej 
szerokości taśmy 
o doskonałych 
parametrach 
klejących.

Temperatura 
montażu: od +5ºC.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

04093001 czarny

300 5 420

04093002 ceglasty

04093003 brązowy

04093004 kasztanowy

04093005 antracytowy
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Zastosowanie:
Uszczelnianie 
połączeń dachu 
z kominem 
i dachu ze ścianą.

Materiał:
Ołów powlekany 
farbami o grubości:
-0,3 mm - STANDARD, 
-0,4 mm - PREMIUM.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej 
szerokości taśmy 
o doskonałych 
parametrach 
klejących.

Temperatura montażu: od +5ºC.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr Kolor
Typ 

Produktu Szerokość
[mm]

Opakowanie

Karton [m] Paleta [m]

04083031 czarny

STANDARD
grubość ołowiu 

0,3 mm
300 5 420

04083032 ceglasty

04083033 brązowy

04083034 kasztanowy

04083035 antracytowy

04083041 czarny

PREMIUM
grubość ołowiu 

0,4 mm
300 5 420

04083042 ceglasty

04083043 brązowy

04083045 antracytowy

e  S   t ś  i  
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Zastosowanie:
Profil wieńczący górną krawędź 
połączenia taśm kominowych ze ścianą 
lub kominem.

Materiał:
Alumnium powlekane farbami 
odpornymi na działanie promieni 
UV.

Długość: 2 m.

Produkt nr Kolor Wysokość
[mm]

Opakowanie 
Karton [szt.]

04108001 czarny

76 10

04108002 ceglasty

04108003 brązowy

04108004 kasztanowy

04108005 antracytowy

21
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Porada:
• Do montażu zaleca się stosować wkręty 

z uszczelnieniem EPDM nierdzewne 
lub miedziowane.
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Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

04122800 bezbarwny
15 630

04122805 antracyt

22
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Zastosowanie:
Uszczelnianie wszelkich 
obróbek blacharskich, 
również na połączeniu 
różnych materiałów 
oraz w środowisku 
wilgotnym i podczas 
opadów.

Materiał:
Trwale plastyczna, 
żywiczna masa 
akrylowa.

Stosować do:
Ceramiki, betonu, 
blachy, bitumu, 
kamienia, 
drewna, tworzyw 
sztucznych.

Temperatura montażu i przechowywania:
od +5ºC do +35ºC.

Odporność temperaturowa po utwardzeniu:
od -20ºC do +90ºC.

Pojemność: 280 ml.

Pozwala na aplikację w środowisku wilgotnym, podczas 
opadów deszczu co umożliwia natychmiastową naprawę 
uszkodzonych czy przeciekających elementów.

Masa trwale plastyczna.

Brak spływalności nawet w wysokich temperaturach.
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Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

04112800 bezbarwny

15 630

04112801 czarny

04112802 ceglasty

04112803 brązowy

04112805 antracytowy

   s c e i c  c  

Zastosowanie:
Uszczelnianie wszelkich 
obróbek blacharskich, 
również na połączeniu 
różnych materiałów.

Materiał:
Jednoskładnikowa 
masa uszczelniająca 
na bazie kauczuku 
syntetycznego.

Stosować do:
Ceramiki, betonu, 
blachy, bitumu, 
kamienia, 
drewna, tworzyw 
sztucznych.

Temperatura montażu i przechowywania:
od +5ºC do +35ºC.

Odporność temperaturowa po utwardzeniu:
od -25ºC do +80ºC.

Pojemność: 280 ml.

Odporny na działanie niskich i wysokich 
temperatur oraz promieniowanie UV.

Po utwardzeniu nadaje się również do 
malowania.



Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

04132801 czarny 15 630

23
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Zastosowanie:
Klejenie wszelkich 
materiałów 
budowlanych: 
ceramiki, betonu, 
blachy powlekanej 
i ocynkowanej, drewna.

Materiał:
Masa na bazie 
polimeru 
hybrydowego 
(poliuretan 
modyfikowany 
silanem).

Stosować do:
Ceramiki, betonu, 
blachy, kamienia, 
drewna, tworzyw 
sztucznych.

Temperatura montażu i przechowywania:
od +5ºC do +35ºC.

Odporność temperaturowa po utwardzeniu:
od -40ºC do +90ºC.

Chwyt początkowy na powierzchni poziomej:
do 1000 kg/m2.

Chwyt początkowy na powierzchni pionowej:
do 200 kg/m2.

Pojemność: 280 ml.

Doskonale przyczepny do wszelkich podłoży 
budowlanych.

Wysoki chwyt początkowy.

Trwałe połączenie całkowicie odporne na zmienne 
warunki atmosferyczne.

Stre
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A

Zastosowanie:
Wykończenia 
narożników w obszarze 
dachów i ścian.

Materiał:
Wysokogatunkowy, 
twardy polichlorek 
winylu, trudno zapalny 
(B1, DIN4102).

Długość profilu: 2,5 m.
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Produkt nr Kolor Wymiar A
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

04141301 czarny

13,6 1004141302 ceglasty

04141303 brązowy

04141701 czarny

17,0 1004141702 ceglasty

04141703 brązowy

r  t
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120

75
10Produkt nr Kolor Wymiary 

[mm]
Opakowanie 

[szt.]

05030101 czarny

120 / 75 / 10 12

05030102 ceglasty

05030103 brązowy

05030104 kasztanowy

05030105 antracytowy

Zastosowanie:
Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:
Wzbogacone 
aluminium, powlekane 
farbami.

Długość: 2 m.

Zastosowanie:
Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:
Polipropylen odporny 
na promieniowanie UV 
i niskie oraz wysokie 
temperatury.

Długość: 1 m.
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Produkt nr Kolor
Wysokość
grzebienia 

[mm]

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

05040501 czarny

55 300 480005040502 ceglasty

05040503 brązowy

s r

r e ie   c  r

Porada:
• Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni 

dachu do rynny.

• Ochrona przed wnikaniem deszczu i śniegu 
pod powierzchnię dachu.

• Łatwość układania, bez konieczności lutowania 
i używania specjalnych narzędzi.

• Wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
oraz na promieniowanie UV.

• Łatwość przechowywania i transportu na dach.

Wycięcia w kształcie litery V ułatwiające montaż.

Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni 
i dużych owadów pod połać dachu.

Elastyczny grzebień doskonale dopasowuje 
się do profilu pokrycia.

Stre
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Zastosowanie:
Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:
Polipropylen odporny 
na promieniowanie UV 
oraz niskie i wysokie 
temperatury.

Wysokość kratki 
wentylacyjnej: 30 mm.

Długość: 1 m.

Zastosowanie:
Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:
Polipropylen odporny na 
promieniowanie UV i niskie oraz 
wysokie temperatury.

Wysokość kratki 
wentylacyjnej: 30 mm.

Długość: 1 m.

Produkt nr Kolor
Wysokość
grzebienia 

[mm]

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

05050101 czarny

85 50 100005050102 ceglasty

05050103 brązowy

Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

05060101 czarny

100 120005060102 ceglasty

05060103 brązowy

26
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Podkładki dystansowo-stabilizacyjne 
umożliwiają łatwiejszy montaż haków 
rynnowych.

Podkładki dystansowo-stabilizacyjne 
umożliwiają łatwiejszy montaż haków 
rynnowych.

Zastępuje dodatkową łatę okapu.

Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni 
i dużych owadów pod połać dachu.

Specjalnie wyprofilowane końce elementu 
zapewniają łatwy i pewny montaż.

Specjalnie wyprofilowane końce elementu 
zapewniają łatwy i pewny montaż.

Zwiększa wydajność
wentylacji połaci dachu

Zwiększa wydajność wentylacji połaci dachu, 
zastępuje dodatkową łatę okapu, 
zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni 
i dużych owadów pod połać dachu.
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Zastosowanie:
Zabezpieczenie 
części okapowej 
dachu.

Materiał:
Polipropylen odporny na 
promieniowanie UV oraz niskie 
i wysokie temperatury.

Wysokość kratki wentylacyjnej: 25 mm.

Długość: 1 m.

Zastosowanie:
Zabezpieczenie części 
okapowej dachu.

Materiał:
Polipropylen odporny na 
promieniowanie UV oraz niskie 
i wysokie temperatury.

Wysokość kratki wentylacyjnej: 25 mm.

Długość: 1 m.

Produkt nr Kolor
Wysokość
grzebienia 

[mm]

Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

05070101 czarny

60 50 105005070102 ceglasty

05070103 brązowy

Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

05080101 czarny

100 150005080102 ceglasty

05080103 brązowy

27
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Zastępuje dodatkową łatę okapu.

Zwiększa wydajność wentylacji połaci dachu.

Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni 
i dużych owadów pod połać dachu.

Zastępuje dodatkową łatę okapu.

Zapewnia wentylację połaci dachu dla pokryć 
dachowych z karpiówki lub łupka.

Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni 
i dużych owadów pod połać dachu.
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Zastosowanie:
Zabezpieczenie części 
okapowej dachu.

Materiał:
Wysokogatunkowy, 
twardy polichlorek 
winylu, odporny 
na uderzenia, trudno 
zapalny (klasa 
palności B1).

Powierzchnia wentylacyjna: ok. 47%.

Długość rolki: 5 m.

Zastosowanie:
Zabezpieczenie części 
okapowej dachu.

Materiał:
Wysokogatunkowy, 
twardy polichlorek 
winylu, odporny 
na uderzenia, trudno 
zapalny (klasa 
palności B1).

Powierzchnia wentylacyjna: ok. 47%.

Długość rolki: 60 m.

Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie
Karton [szt.]

05100801 czarny

80 105100802 ceglasty

05100803 brązowy

05101001 czarny

100 105101002 ceglasty

05101003 brązowy
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Produkt nr Kolor Szerokość
[mm]

Opakowanie
Karton [szt.]

05090501 czarny

50 4805090502 ceglasty

05090503 brązowy

05090801 czarny

80 2405090802 ceglasty

05090803 brązowy

05091001 czarny

100 2405091002 ceglasty

05091003 brązowy

Si t  c r  p

Zapewnia dodatkową wentylację połaci dachu, 
zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni 
i owadów pod połać dachu.

Si t  c r  p  S

Zapewnia wentylację i ochronę połaci dachu, 
szybki i prosty montaż, profil kątowy zapobiega 
możliwości falowania części wentylacyjnej.
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A

B

Zastosowanie:
Zabezpieczenie części 
okapowej dachu, 
wentylacja fasad.

Materiał:
Wysokogatunkowy, 
twardy polichlorek 
winylu, trudno zapalny 
(klasa palności B1).

Powierzchnia wentylacyjna: ok. 47%.

Długość: 2,5 m.
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Produkt nr Kolor Wymiar A
[mm]

Wymiar B
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

05120701 czarny

70 30 1005120702 ceglasty

05120703 brązowy

05120901 czarny

90 30 1005120902 ceglasty

05120903 brązowy

t  pr  e t c

Zapewnia wentylację i ochronę połaci dachu, 
szybki i prosty montaż. Profil kątowy stabilizuje 
i zapobiega możliwości falowania części 
wentylacyjnej.
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Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

06042701 czarny

10 200

06042702 ceglasty

06042703 brązowy

06042704 kasztanowy

06042705 antracytowy

Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

06032001 czarny

10 200

06032002 ceglasty

06032003 brązowy

06032004 kasztanowy

06032005 antracytowy

Zastosowanie:
Odprowadza wodę 
i zapewnia szczelność 
połączenia dwóch 
połaci dachowych.

Materiał:
Aluminium powlekane 
farbami w procesie 
hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa

Szerokość: 0,5 m.

Długość: 2 m.

Zastosowanie:
Odprowadza wodę 
i zapewnia szczelność 
połączenia dwóch 
połaci dachowych.

Materiał:
Aluminium powlekane 
farbami w procesie 
hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa.

Szerokość: 0,5 m.

Długość: 2 m.
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Porada:
• Do montażu stosować klamrę do kosza(produkt nr 06.06) 

oraz klinowe uszczelniacze kosza (produkt nr 06.07) 
lub taśmę rozprężną (produkt nr 06.08).

Porada:
• Do montażu stosować klamrę do kosza(produkt nr 06.06) 

oraz klinowe uszczelniacze kosza (produkt nr 06.07) 
lub taśmę rozprężną (produkt nr 06.08).

s  c  S
pr  p pr ec ie

Profil kosza wyhamowuje pęd wody na dachach 
o dużym kącie nachylenia połaci.

Tłoczenie kosza zapewnia stabilność i eliminuje 
konieczność deskowania pod koszem.

s  c  S
pr  ie

Profil kosza w kształcie litery U umożliwia 
wentylację, co chroni również więźbę dachową.

Tłoczenie kosza zapewnia stabilność i eliminuje 
konieczność deskowania pod koszem.
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Zastosowanie:
Odprowadza wodę 
i zapewnia szczelność 
połączenia dwóch 
połaci dachowych.

Materiał:
Aluminium powlekane 
farbami w procesie 
hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa.

Szerokość: 0,5 m.

Długość: 5 m.

Produkt nr Kolor
Opakowanie

Karton [szt.] Paleta [szt.]

06055001 czarny

2 80
06055002 ceglasty

06055003 brązowy

06055005 antracytowy

Zastosowanie:
Mocowanie kosza 
dachowego.

Materiał:
Utwardzane aluminium 
o grubości 1 mm.

Produkt nr Opakowanie
Karton [szt.]

06061000 50

31

Porada:
• Do montażu stosować klamrę do kosza(produkt nr 06.06) 

oraz klinowe uszczelniacze kosza (produkt nr 06.07) 
lub taśmę rozprężną (produkt nr 06.08).

s  c  S  r ce
pr  p pr ec ie

Rolka 5 m jest praktycznym rozwiązaniem 
eliminuje odpady i ułatwia montaż.

Profil kosza wyhamowuje pęd wody na dachach 
o dużym kącie nachylenia połaci.

Tłoczenie kosza zapewnia stabilność i eliminuje 
konieczność deskowania pod koszem.

r   s

Konstrukcja klamry zapewnia stabilny montaż 
i jednocześnie umożliwia ruchy kosza związane 
ze zmianami temperatury.
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Zastosowanie:
Uszczelnienie 
bocznych połączeń 
kosza dachowego 
z połacią dachu oraz 
inne uniwersalne 
uszczelnienia i fugi.

Materiał:
Estry poliuretanowe, 
impregnowane 
bitumem z warstwą 
klejącą.

Długość rolki: 5 m.

32

Produkt nr Kolor
Wymiary* 

[mm]
wys. × szer.

Opakowanie 
[szt.]

06084001 czarny 40 × 20 15

06085001 czarny 50 × 20 15

ś  r pr

* wymiar wysokości jest wartością po rozprężeniu

Wybór dwóch wersji opakowania 200 szt. oraz 50 szt.

Produkt nr Kolor
Wymiary 

[mm]
wys. × dł.

Opakowanie

Rodzaj / Ilość Paleta [szt.]

06070501 antracytowy 60 × 1000 Karton 50 szt. 2000

06072001 antracytowy 60 × 1000 Folia 200 szt. 2200

Zastosowanie:
Uszczelnienie 
bocznych połączeń 
kosza dachowego 
z połacią dachu.

Materiał:
Pianka poliuretanowa 
z warstwą klejącą.

i  s c e i c  s
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BIRD PROTECT 2
• obszar ochronny o szerokości 
od 10 do 25 cm.

BIRD PROTECT 4
• obszar ochronny o szerokości 
od 10 do 25 cm.

BIRD PROTECT 6
• obszar ochronny o szerokości 
od 16 do 31 cm.

BIRD PROTECT 3
• obszar ochronny o szerokości 
od 12 do 27 cm.

Produkt nr Rodzaj kolców
Opakowanie

[szt.] [m]

07030200 BIRD PROTECT 2 300 150

07030300 BIRD PROTECT 3 120 60

07030400 BIRD PROTECT 4 120 60

07030600 BIRD PROTECT 5 80 40

Zastosowanie:
Zabezpieczenie dachu, 
elewacji, gzymsów 
i parapetów przed 
ptactwem.

Materiał:
Podstawa: 
przezroczysty 
poliwęglan, drut: stal 
nierdzewna ∅1,30 mm.

Sposób montażu: Klejenie lub przykręcanie.

Długość: 50 cm.

  s ste  str s i  pt

Profilowane w kształcie litery V końcówki 
ułatwiają montaż.

Dzięki swojej elastyczności i kompatybilności 
system BIRD PROTECT może być zamontowany 
w różnych miejscach – na parapetach, 
krawędziach, gzymsach, balkonach, rzeźbach 
i innych wystających elementach budynków.
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Produkt nr Kolor
Opakowanie

Paleta [szt.] Paleta [szt.]

07040301 czarny

10 100

07040302 ceglasty

07040303 brązowy

07040304 kasztanowy

07040305 antracytowy

Produkt nr Kolor
Wymiar Opakowanie 

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

07051501
czarny

150

10

2

07053001 300 1

07051505 
antracytowy

150 2

07053005 300 1

Zastosowanie:
Wykonywanie 
małoformatowych 
obróbek dekarskich.

Materiał:
Aluminium pokryte 
farbami poliestrowymi 
w procesie hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa.

Rozmiar arkusza: 1 × 2 m.

Zastosowanie:
Taśma do szybkich 
i pewnych napraw, 
do stosowania 
na różnorodnych 
podłożach.

Materiał:
Klej bitumiczny + folia 
aluminiowa.

Temperatura:  
mięknienia: +90°C; łamliwości: -20°C.

34

UWAGA:
folię polietylenową zabezpieczającą powłokę 
zewnętrzną zerwać niezwłocznie po montażu.

Taśma wielofunkcyjna GRANAT składa się 
z czterech warstw:
• modyfikowanej warstwy bitumicznej,

• syntetycznej folii,

• powierzchni z folii aluminiowej,

• warstw uodporniających taśmę na korozję.
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Zastosowanie:
Uniwersalna farba dekarska. 
Stosować do takich materiałów jak: 
dachówka ceramiczna, betonowa, bitumiczna, 
płyty faliste, aluminium, miedź, ołów, 
powierzchnie ocynkowane, tynk, 
twardy polichlorek winylu.

Temperatura stosowania: od +8ºC.

Temperatura przechowywania: od +5°C.

Na zamówienie możliwość dostawy w większych opakowaniach zbiorczych 
i innych kolorach.

Produkt nr Kolor
Opakowanie

Puszka [l] Karton [szt.]

07060301 czarny

0,75 16
07060302 ceglasty

07060303 brązowy

07060305 antracytowy
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Farba niepłowiejąca, odporna na ciężkie warunki 
atmosferyczne.

Krótki czas schnięcia.

Produkt przyjazny dla środowiska naturalnego.

Podłoże przed malowaniem musi być czyste, suche, 
a także pozbawione tłuszczu i kurzu.

Farbę można stosować w takiej postaci w jakiej została 
wyprodukowana, bądź można ją lekko rozcieńczyć 
wodą.
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