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l oszczędność energii cieplnej

l zapobieganie powstawaniu zagrzybień 

i alergii

l zapobieganie powstawaniu mostków ter-

micznych

l minimalizacja pęknięć tynku

l łatwy i szybki montaż

l lepsza izolacja termiczna i akustyczna

n cHarakteryStyka

Zasada działania systemu: prosty, trwały 

i skuteczny sposób połączenia stolarki okien-

nej z murem polegający na aktywnym współ-

działaniu trzech kluczowych stref izolacyjnych

l Strefa Zewnętrzna – stanowi zewnętrzną 

warstwę izolacyjną odprowadzającą wilgoć na 

zewnątrz budynku

l Strefa Środkowa – daje trwałe i stabilne 

połączenie z murem stanowiące izolację ter-

miczną i akustyczną

l Strefa Wewnętrzna – zapewnia szczelne 

połączenie od strony wewnętrznej

Elementy systemu: taśmy uszczelniające – 

specjalnie dedykowane do INTERCHEMALL 

WINDOW PROFESSIONAL SYSTEM

l Taśmy OUTWINDOW (paroprzepuszczalne) 

do izolacji Strefy Zewnętrznej – stanowią 

zewnętrzną ochronę środkowej warstwy izola-

cyjnej, chronią ją przed wpływem czynników 

atmosferycznych (np. opadami atmosferyczny-

mi), przy jednoczesnym umożliwieniu przeni-

kania wilgoci z wnętrza budynku na zewnątrz, 

dostępne w różnych rodzajach

l Taśmy INWINDOW (paroizolacyjne) do izo-

lacji Strefy Wewnętrznej – stanowią ochronę 

środkowej warstwy izolacyjnej, uniemożliwia-

jąc przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci 

z wnętrza budynku

l Taśma WINDOW BUTYL (taśma butylowa 

dwustronnie klejąca, uniwersalna) do izolacji 

Strefy Wewnętrznej i Zewnętrznej – do wzmac-

niania uszczelnień miejsc o dużych nierówno-

ściach (tynk, zaprawa murarska)

l Taśmy PURS (pełna gama zastosowań 

w katalogu PURS) – taśmy rozprężne do izola-

cji Strefy Zewnętrznej

Wybrane parametry techniczne taśm:
l Taśma OutWindow Standard (nośnik – nie-

bieska folia paroprzepuszczalna 135 g/m2 + 

warstwa samoprzylepna): szer. [mm]: 70, 100, 

120, 150, dł. [m]: 25, siła klejenia do stali (90°): 

≥ 15 N/cm

l Taśma InWindow Standard (nośnik – srebrna 

folia paroizolacyjna 85 g/m2 + warstwa samo-

przylepna): szer. [mm]: 70 mm, 100, 120, 150, 

dł. [m]: 25, siła klejenia do stali (90°): ≥ 15 N/cm

l Taśma Window Butyl: szer. [mm]: 18, dł. [m]: 

60 m, siła klejenia do stali stal (90°): ≥ 15 N/cm

l Taśma PURS (nośnik – szara elastyczna pianka 

poliuretanowa impregnowana zawiesiną akrylu 

+ warstwa samoprzylepna), szer. [mm]: od 5 do 

1000, dł. [m]: 12,5; 8; 5,6; 4; siła klejenia (180°): 10 

N/25 mm po 20 min, 12 N/25 mm po 24 h

n informacje dodatkowe

Pozostała oferta: taśmy dachowe , profile 

dachowe, kliny, maty do wygłuszeń, formaty 

samoprzylepne, transfery klejowe, itp. 

Więcej informacji na www.interchemall.pl 
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Taśma paroprzepuszczalna
Interchemall OutWindow 
(zewnętrzna, niebieska)

Taśma rozprężna
Interchemall PURS 
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Taśma paroizolacyjna
Interchemall IntWindow 
(wewnętrzna, srebrna)

1. 
WARSTWA 

ZEWNĘTRZNA

2. 
WARSTWA 

ŚRODKOWA

3. 
WARSTWA 

WEWNĘTRZNA
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INTERCHEMALL WINDOW PROFESSIONAL SYSTEM
System Ciepłego montażu stolarki otworowej

Taśma OutWindow Standard

Taśma PURS

Taśma InWindow Standard

Taśma Window BUTYL


