
Nowe taśmy montażowe Interga MS – szybciej
i łatwiej

Prawidłowo przeprowadzony montaż okien to klucz do ich późniejszego
dobrego funkcjonowania. Każdy błąd montażysty może mieć poważne
konsekwencje np. wypaczenie profili, przenikanie zimna i wilgoci... Dlatego
tak ważne jest, aby dokładnie przestrzega zaleceń producenta i sięgać po
sprawdzone materiały np. taśmy do ciepłego montażu Integra MS.

 

W teorii montaż okien jest dość prosty. Polega na obsadzeniu ościeżnicy w odpowiednio
przygotowanym otworze okiennym (koniecznie w warstwie ocieplenia!), jej wypoziomowaniu i
wypionowaniu, zamocowaniu za pomocą dybli lub kotew i zaizolowaniu. Ale jak się często zdarza –
diabeł tkwi w szczegółach – przede wszystkim w staranności wykonawcy i jakości wykorzystywanych
materiałów. Ma to znacznie zwłaszcza podczas stosowania izolacji.

 

- Aby izolacja była skuteczna musi być zachowana jej ciągłość – każde jej przerwanie może
skutkować powstaniem mostka termicznego. Właśnie dlatego okno powinno być zamontowane w
warstwie ocieplenia muru. Zasada stosowania izolacji jest prosta. Od zewnątrz stosujemy izolację
paroprzepuszczalną – tak, by wilgoć mogła odparować. W części środkowej stosujemy termoizolację
– pianę wysokoprężną. A od wewnątrz okna należy zastosować izolację paroszczelną. – wyjaśnia
Artur Głuszcz, dyrektor ds. produkcji firmy MS więcej niż OKNA.

 

Dwa rodzaje taśm

Wspomnianą pianę wysokoprężną uzupełniają wygodne w użyciu taśmy montażowe, które
zabezpieczają wypełnienie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy oknem a murem. Nowe taśmy do swojej
oferty wprowadza właśnie słupski producent stolarki – firma MS więcej niż OKNA.

 

Taśmy montażowe Integra MS dostępne są w najpopularniejszej szerokości 100mm i długości 25m.
Posiadają klej na całej powierzchni, co pozwala na łatwą i trwałą aplikację. Mogą być również
wyposażone w dodatkowy pasek kleju służący do montażu taśmy do krawędzi ramy okiennej lub
futryny drzwiowej. Co ważne przyczepność kleju przeszła pozytywnie testy specjalistów MS więcej
niż OKNA.

 

Taśma zewnętrzna Integra MS (czarna) jest wyjątkowo trwała na działanie promieni UV – 12
miesięcy w klimacie umiarkowanym. Tak wysoki parametr jest rzadko spotykany. Poza tym, pozwala
na montaż nawet zimą – można ją stosować w temperaturze od -10 do +35 stopni Celsjusza. Z kolei
taśma wewnętrzna (czerwona) powleczona jest specjalną włókniną, która zwiększa jej właściwości



izolacyjne. Stanowi skuteczną barierę dla wilgoci, sprzyjającej powstawaniu pleśni i grzybów.

 

Taśmy montażowe Integra MS zapewniają skuteczną izolację paroszczelną (wewnętrzna - czerwona)
i paroprzepuszczalną (zewnętrzna - czarna). Są łatwe w aplikacji i bardzo wytrzymałe.

FOT. MS więcej niż OKNA

 

Krok po kroku

Jak stosować taśmy montażowe, by spełniały swoją rolę? Po przygotowaniu otworu okiennego, należy
starannie przykleić czerwoną taśmę paroszczelną do krawędzi ościeżnicy (dolnej, bocznych i górnej
po stronie wewnętrznej) z zachowaniem kilkucentymetrowych zakładów (tzw. uszy) na narożnikach.
Pozwolą one na późniejsze wyklejenie taśmy na ścianie już po zamontowaniu i uszczelnieniu okna
pianą.

 

W kolejnym etapie należy tak przygotowaną ościeżnicę wstawić do otworu, wypoziomować,
zamocować mechanicznie i wypełnić szczelinę pianą wysokoprężną. W ostatnim etapie należy
przykleić czarną taśmę paroprzepuszczalną po zewnętrznej stronie ram ościeżnicy – zaczynając od
dołu. W narożnikach, taśmy powinny na siebie ściśle zachodzić na długości około 100mm. Połączenia
taśm można dodatkowo wzmocnić klejem i docisnąć gumowym wałeczkiem do ścian. Warto też
pamiętać o zabezpieczeniu od strony wewnętrznej metalowych łączników taśmą paroszczelną.
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KONTAKT

MS więcej niż OKNA Sp. z o.o. 

E-mail: info@ms.pl

WWW: www.ms.pl

Tel: +48 59 841 08 00
Fax: +48 59 841 08 02
Adres:
Portowa 16
76-200 Słupsk

http://www.new.pasywny-budynek.pl/uploaded/Image/news/17992_MS_wiecej_niz_OKNA_montaz.JPG
http://www.new.pasywny-budynek.pl/uploaded/Image/news/17992_MS_wiecej_niz_OKNA_montaz_skrzydel_okiennych.jpg
http://www.new.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2626
http://www.new.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2626
mailto:info@ms.pl
http://www.ms.pl

