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Dobrze zaizolowany dach, z odpowiednim poziomem powietrza i 

wiatroszczelności oraz profesjonalną wentylacją, podnosi i utrzymuje wartość 

Państwa domu. Synwer wywarł w tej dziedzinie znaczący wpływ na rynek 

niemiecki i międzynarodowy i dzisiaj firma z Kolonii jest jednym z wiodących 

producentów. 

Synwer oferuje szeroki wybór membran dachowych otwartych dyfuzyjnie, paroizolacji, technik klejenia, taśm 

uszczelniających do okien oraz akcesoriów do prawidłowej wentylacji.  

Synwer oferuje Państwu jakość z 10 lat doświadczeń w zakresie badań, rozwoju i produkcji i jest gotowy na 

przyszłość z nowymi wizjami i pomysłami.  

Obecnie Synwer produkuje i sprzedaje swoje produkty zgodnie ze wszystkimi kryteriami aktualnych (i przyszłych) 

krajowych i europejskich wytycznych dotyczących oszczędności energii. Synwer, firma odnosząca sukcesy, która 

jest blisko rynku i oczekiwań swoich klientów.

Budowanie dachu, domu, miejsca schronienia to coś więcej niż tylko ochrona przed wiatrem i deszczem: to 

budowanie miejsca, w którym można cieszyć się życiem; miejsca, w którym jest się w domu. Tutaj możecie zostawić 

troski dnia codziennego za sobą i zrelaksować się z najbliższymi. Jednak tej przyjemności powinien towarzyszyć 

najlepszy możliwy komfort życia bez nadmiernych kosztów ogrzewania.  

 Jest to jednak możliwe tylko dzięki szczególnej staranności w projektowaniu i budowie budynku oraz dzięki 

systemom budowlanym, które gwarantują najlepsze parametry elementów budowlanych w dłuższym okresie czasu: 

izolacja, napowietrzanie, odpowietrzanie, wodoszczelność, szczelność powietrzna oraz wiatroszczelność.  

Produkty wybrane podczas montażu elementów budowlanych odgrywają zasadniczą rolę:  im lepsze są ich 

parametry techniczne i trwałość, tym lepiej przyczyniają się do zachowania pozytywnych właściwości elementów 

budowlanych - a tym samym całego budynku - w długim okresie czasu.  

Poszczególne linie produktów zostały opracowane specjalnie w tym celu i mają za zadanie umożliwienie 

projektantom i budowniczym zaprojektowanie i wykonanie budynków o niskim zużyciu energii, wysokim komforcie 

życia oraz stworzenie wszystkich warunków niezbędnych do długotrwałego utrzymania tych właściwości.
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...oznacza pasję, ambicję  
i oszczędność energii! 

 
Od ponad 11 lat Synwer produkuje i sprzedaje innowacyjne materiały, które czynią życie codzienne i 

zawodowe ludzi i firm, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.  

Głównym celem firmy jest oferowanie swoim klientom najwyższej jakości i zaawansowanych rozwiązań w 

zakresie wodoszczelności, szczelności powietrznej i wiatroszczelności.  

Wszystkie produkty firmy Synwer gwarantują perfekcyjny montaż i maksymalne bezpieczeństwo wokół 

zewnętrznej powłoki budynku.

Produkcja membrany Head SL 185 
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 ...oznacza odnowę, a nie zastój  

. . . oznacza innowację  

. . . ponieważ innowacja stanowi decydującą różnicę 

...ponieważ innowacja jest synonimem przyszłości 

. . . ponieważ badania i rozwój torują drogę do przyszłości  
 

 

Synwer  inwestuje w badania i rozwój, w ścisłym kontakcie z klientami i partnerami, wsłuchując się w 

rynek z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów, aby być innowacyjną marką 

specjalistyczną dla projektantów, firm zajmujących się budownictwem drewnianym, stolarzy i dekarzy.  

Naszym celem jest, aby każdego dnia stawać się jeszcze lepszym dla Was.  W ten sposób firma Synwer 

ugruntowała swoją pozycję jednego z wiodących przedsiębiorstw w obszarze szczelności powietrznej i 

wiatroszczelności i jest dziś popularnym partnerem dla stowarzyszeń zawodowych, instytucji 

publicznych a także instytucji certyfikujących w dziedzinie edukacji i szkoleń we wszystkich krajach 

europejskich.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - 

paroizolacje 
System technik klejenia Synergie 

Taśmy klejące z powłoką akrylową 

Taśmy klejące butylowo-kauczukowe 

Kleje płynne 

Taśmy uszczelniające do gwoździ 

Linia Protector 

Linia Superior 

Linia Eurostandard 

Warstwy rozdzielające dla pokryć metalowych 

Membrany fasadowe 

Paroizolacje 

Taśmy okienne do ciepłego montażu RAL 

Taśmy okienne jednostronnie klejące na całej 

powierzchni 

Taśmy okienne ze zintegrowaną taśmą klejącą 

Taśmy kalenicowe i na naroża dachu 

Przyłącza ścienne i kominowe 

Systemy wentylacyjne dla dachu 

Objaśnienie symboli 

Dach/Ściana 
zewnątrz 

Dach zewnątrz 
Ściana 

zewnątrz 
Dach/Ściana 

wewnątrz 
Dach 

wewnątrz 
Szczelność 
powietrzna 

Na- i 
odpowietrzanie 

 

Dyfuzyjnie 
otwarta  

Paroizolacja 
Zmienna 

wartość Sd 
Paroizolacja  Wodo 

szczelność 

Odporna na 
ulewny 
deszcz 

Odporna na 
ekstremalne 

warunki  
 

Odporna na 
starzenie się 

Odporna na 
ścieranie  

Odporna 
mechanicznie 

Bardzo lekka Wysoka 
chłonność 

Mały kąt 
nachylenia 

Zgrzewalna 

 

Fotowoltaika Odporna na 
promieniowanie 

UV 

Odbijająca 
wysoką 

temperaturę  

Odporna na 
ogień  

Izolacja 
akustyczna 

Odporna na 
radon  

Zwiększona 
grubość 

W 100% z 
polipropylenu 
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Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

 

Linia Protector  
 

  

01 Head Protector FH 155 ....................................................................................................  S. 9 

02 Head Protector FH 200 ....................................................................................................  S. 10 

03 Head Protector FH 330 ....................................................................................................  S. 11 

04 USB Protector SILVER 230 .............................................................................................  S. 12 

05 USB Protector GOLD 330................................................................................................  S. 13 

06 USB Weld AS ..................................................................................................................  S. 14 

 
Linia Superior  

 

  

07 Head SL 155 .....................................................................................................................  S. 17 

08 Head SL 185 .....................................................................................................................  S. 18 

09 Head SL 235 .....................................................................................................................  S. 19 

10 Head SL 230 NV Top SK ..................................................................................................  S. 20 

11 USB Vita............................................................................................................................  S. 21 

 
Linia Eurostandard 

 

  

12 Head J 100 Plus ...............................................................................................................  S. 23 

13 Head J 135 Plus ...............................................................................................................  S. 24 

14 Head J 150 Plus ...............................................................................................................  S. 25 

15 Head J 170 Plus ...............................................................................................................  S. 26 

16 Head J 235 NV Top SK ....................................................................................................  S. 27 

 Warstwy rozdzielające dla pokryć 
metalowych 

 

  

17 Head Drenlam U Metall Top SK ......................................................................................  S. 29 

18 Head Drenlam Light .........................................................................................................  S. 30 

19 Head Drenlam Bluetech ..................................................................................................  S. 31 

 
Membrany fasadowe 

 

  

20 Head Protector WD ..........................................................................................................  S. 33 

21 Head Wall 120 ..................................................................................................................  S. 34 

 Paroizolacje  

  

22 Syn Sd Variabel 100 ........................................................................................................  S. 37 

23 Syn Sd Variabel 150 ........................................................................................................  S. 38 

24 Syn Sd 2/100 ....................................................................................................................  S. 39 

25 Syn Sd 20/100 ..................................................................................................................  S. 40 

26 Syn Sd 40/Reflex ..............................................................................................................  S. 41 

27 Syn Sd 1500 .....................................................................................................................  S. 42 



 
 

Nasza gwarancja 

5 lat na dostawę i montaż + 5 lat na wymianę materiału 

5 lat na dostawę i montaż + 5 lat na wymianę materiału 

7,5 lat na dostawę i montaż + 7,5 lat na wymianę materiału 

10 lat na dostawę i montaż + 10 lat na wymianę materiału 

10 lat na dostawę i montaż + 15 lat na wymianę materiału 



 

Linia Protector  

 

 

 

 

 

 

Kiedy teraźniejszość spotyka się z przyszłością! 

 

Energooszczędne budownictwo, komfort mieszkania, doświadczenie, badania i rozwój oraz nowoczesna kultura budowlana mają 

teraz coś wspólnego:  

linię produktów otwartych dyfuzyjnie  Protector - optymalną i trwałą ochronę naszych zewnętrznych powłok budynku.  

 

Konstruktorzy i technicy z Synwer GmbH w Troisdorfie pod Kolonią ręczą za zastosowanie surowców, które są funkcjonalne, 

odporne na starzenie się i warunki atmosferyczne oraz mogą być stosowane już na dachach o niewielkim kącie nachylenia. Kształt 

i nachylenia dachów podlegają ciągłym zmianom i stawiają przed nami coraz to nowe wyzwania. 

 

Otwarta dyfuzyjnie linia Protector idzie z duchem czasu i chroni konstrukcje dachów skośnych, lekko spadzistych oraz wszelkie  

inne formy nowoczesnej konstrukcji dachowej. Ta specjalnie zaprojektowana linia gwarantuje prawidłowe wysuszenie i chroni 

dach przed wiatrem i deszczem przy (prawie) każdym jego nachyleniu. 

Linia Protector - trwałość dzięki następującym cechom: 

 

- A) Zastosowanie wysokiej jakości surowca 

- B) Proces produkcji  

- C) Waga 

- D) Ekstremalna trwałość grup produktów Protector i ich gwarancja. 

 

A) Surowiec: Linia Protector podzielona jest na dwie grupy: 

 

Grupa produktowa Head Protector FH [technologia UV50 PUR/PP]: 

Obie włókniny zewnętrzne lub włóknina górna i dolna, zbudowane są z wysokiej jakości polipropylenu (PP) odpornego 

na promieniowanie UV oraz na ciepło, antypoślizgowego. 

Membrana funkcjonalna otwarta dyfuzyjnie (UV50 PUR) składa się z czystej folii poliuretanowej (PU), która jest 

odporna na ciepło i promieniowanie UV, chroni przed deszczem i jest niezwykle trwała. 

 

Grupa produktowa Head Protector SILVER i GOLD [technologia UV50 PUR/PET]: 

Obie włókniny zewnętrzne lub włóknina górna i dolna, zbudowane są z czystego, wysokiej jakości i dodatkowo 

laminowanego (termobonding) poliestru (PET).  

Stabilizowane termicznie, niezniszczalne i antypoślizgowe włókniny zewnętrzne nadają obu membranom doskonałą 

wytrzymałość i łatwość układania, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pofalowań nawet w ciepłym, letnim słońcu. 

Dzięki temu membrana doskonale leży na każdym dachu, niezależnie od jego kąta nachylenia. 

Membrana funkcjonalna UV50 PUR odpowiada wysoce otwartej dyfuzyjnie i niezniszczalnej membranie funkcjonalnej, 

która jest również stosowana w grupie produktów Head Protector FH, dzięki czemu jest odporna na ciepło i 

promieniowanie UV oraz bezpieczna podczas deszczu. Dzięki zastosowaniu tych wysokiej jakości surowców, 

projektanci, producenci i wreszcie sam klient mogą mieć pewność, że dach również w przyszłości będzie bezpieczny i 

suchy. 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 



 
 

USB Welding Strip 

taśma łącząca w miejscach 

przebicia oraz w przy 

krawędziach, zgrzewalna na 

zimne i ciepłe powietrze. 

 

 

THI Welding Liquid 

rozpuszczalnik 

tetrahydrofuranowy (THI) do 

zgrzewania na zimno folii USB 

Weld AS. 

 

 

Rolka dociskowa  

do dociskania zgrzewu 

jak i do całej techniki 

klejenia. 

Butelka z pędzlem   

praktyczne narzędzie do nakładania 

środka do zgrzewania.  

Akcesoria systemowe do membran zgrzewalnych USB Weld AS (patrz cennik): 

Synergie MULTI easy rip 

do profesjonalnego klejenia 

zakładek i złączeń. 

Synergie Anschlusskleber AK 

uniwersalny klej w kartuszach do 

łączenia membran Head. 

Synergie Coll Flexi CF 

do oklejania  
elementów przebijających 

dach. 

Synergie KONT SK 

Do uszczelniania 

nieuniknionych przebić od 

wkrętów i gwoździ. 

Akcesoria systemowe (patrz B2): 

Linia Protector  Technologia UV50 PUR/PP i UV50 PUR/PET 

B) Proces produkcyjny: w celu połączenia tych wysokiej jakości surowców i zapewnienia ich długotrwałej funkcjonalności, 

konieczny jest bardzo złożony technologicznie i specjalnie opracowany proces produkcyjny (patrz strona 75). Cały ten 

proces, od surowca do gotowego produktu, jest stale monitorowany przez naszych wysoko wykwalifikowanych 

pracowników produkcyjnych, aby zagwarantować Państwu absolutną jakość. 

 

C) Waga: dzięki zastosowaniu różnych grubości i różnych surowców włóknin górnych i dolnych można uzyskać różne 

gramatury. Membrany z grupy produktów Head Protector FH mają masę 155 g/m2, 200 g/m2 oraz 340 g/m2. USB Protector 

SILVER 230 g/m2 oraz USB Protector GOLD 340 g/m2.  Obejmuje to wszystkie wymagania różnych obowiązujących norm 

europejskich w zakresie odporności na rozrywanie i zwiększonej odporności na deszcz. 

 

D) Trwałość i deklaracja gwarancji: dzięki wieloletnim testom na zewnątrz i testom laboratoryjnym w Synwer GmbH 

przekonaliśmy się o wysokiej jakości naszych produktów i możemy Państwa zapewnić, że membrany z linii Protector 

należą do najlepszych na świecie membran o wysokim stopniu otwarcia na dyfuzję. 

Nasza gwarancja na produkty z grupy Head Protector FH wynosi 20 lat a na produkty z grupy USB Protector SILVER i GOLD 

- 25 lat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Przyszłościowa membrana w Europie! 

• Trwałość podczas ekspozycji na działanie 

czynników atmosferycznych do 8 miesięcy  

• Ochrona przed deszczem (TU Berlin) 

• Pod panele fotowoltaiczne 

• Antypoślizgowa oraz odporna na ścieranie  

• Odporna na ciepło i promieniowanie UV 

•  

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej i otwarta 

dyfuzyjnie membrana z lub bez 

zintegrowanej podwójnej taśmy klejącej, 

zapewniająca trwałą, odporną na deszcz i 

wiatroszczelną powłokę zewnętrzną 

budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy  

Folia UV50PUR 

Kolor Niebieski 

Odporność na PTV  TAK 

 

Ciężar powierzchniowy   EN 1849-2 155 g/m2 

Grubość   0,75 mm 

Wartość Sd   EN ISO 12572 0,14 m 

Przepuszczalność pary wodnej  EN ISO 12572 ok. 200 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę  EN 1928 W1  W1 

Maksymalna wytrzymałość na 
rozciąganie MD/CD* 

EN 12311-1 300 / 230 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD*  EN 12311-1 90/100% 

Wydłużenie MD/CD* EN 12310-1 180/210 N 

Klasa ogniowa  EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne   8 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia UV50 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)’* 

Długość (m) Paleta (m2) 

1896.10174 1896.10110 1,5 50 1500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Membrana dla profesjonalisty! 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 8 

miesięcy 

• Ochrona przed zacinającym 

deszczem (TU Berlin) 

• Odporna na ciepło i promieniowanie 

UV 

• Pod panele fotowoltaiczne 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej i 

otwarta dyfuzyjnie membrana z lub bez 

zintegrowanej podwójnej taśmy klejącej, 

zapewniająca trwałą, odporną na deszcz 

i wiatroszczelną powłokę zewnętrzną 

budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia UV50 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polipropylenu 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1774.12427 1774.12429 1,5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UV50 PUR 

Kolor Tytoniowy 

Odporność na PTV TAK 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 200 g/m2 

Grubość  0,95 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,14 m 

Przepuszczalność pary wodnej  EN ISO 12572 ok. 200 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1  W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 390 / 280 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 70 / 90 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD*  EN 12310-1 225/250 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  8 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100 °C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Membrana dachowa dla 

regionów górskich! 

* Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 8 

miesięcy 

* Ochrona przed zacinającym deszczem 

(TU Berlin) 

* Przepuszczalność pary wodnej  

* Odporna na ciepło i promieniowanie UV 

* Pod panele fotowoltaiczne  

*  

Opis produktu: 

Zgrzewalna na klej, niezwykle 

wytrzymała membrana z lub bez 

zintegrowanej podwójnej taśmy 

klejącej, zapewniająca trwałą, odporną 

na deszcz i wiatroszczelną powłokę 

zewnętrzną budynku.   

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UV50 PUR 

Kolor Czarny 

Odporność na PTV TAK 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 340 g/m2 

Grubość  1,4 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,14 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 200 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 440 / 380 N50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 50 / 60 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 390 / 430 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  8 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia UV50 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1801.10712 1801.10735 1,5 40 1200 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Najlepsza wydajność i prawie 
nieograniczona trwałość! 
• Trwałość podczas ekspozycji na 
działanie czynników atmosferycznych do 12 
miesięcy 
• Ochrona przed zacinającym deszczem 
(TU Berlin) 
• Odporna na ciepło i promieniowanie UV 
• Do stosowania w ekstremalnych 
warunkach pogodowych  
• Bardzo dobra wytrzymałość 
mechaniczna  
•  

Opis produktu: 
Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej i 
otwarta dyfuzyjnie membrana 
dachowa z lub bez zintegrowanej 
podwójnej taśmy klejącej, 
zapewniająca trwałą, odporną na 
deszcz i wiatroszczelną powłokę 
zewnętrzną budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilnego na 
promieniowanie UV polietylenu 

Folia UV50 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polietylenu 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1445.10535 1445.10011 1,5 40 1200 
 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UV50 PUR 

Kolor Czerwień łososiowa 

Odporność na PTV TAK 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 230 g/m2 

Grubość  0,7 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,14 m 

Przepuszczalność pary wodnej  EN ISO 12572 ok. 200 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 450/430N50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 35/40 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 230 / 220 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  12 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100 °C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Najlepsza z najlepszych! 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 12 

miesięcy 

• Ochrona przed zacinającym deszczem 

(TU Berlin) 

• Odporna na ciepło i promieniowanie UV 

• Idealna płaskość i bardzo łatwy montaż  

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej, 

wyjątkowo odporna na rozrywanie, 

membrana dachowa z lub bez 

zintegrowanej podwójnej taśmy 

klejącej, zapewniająca trwałą, odporną 

na deszcz i wiatroszczelną powłokę 

zewnętrzną budynku.  

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Skład: 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UV50 PUR 

Kolor Czerwień łososiowa 

Odporność na PTV TAK 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 340 g/m2 

Grubość  0,85 mm 

Wartość Sd EN ISO 12S72 0,14 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12S72 ok. 200 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 680/610N50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 40 / 45 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 400 / 400 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  12 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia UV50 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polietylenu 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1444.10535 1444.10011 1,5 40 1200 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Najlepsze uszczelnienie w 

miejscach układania na 

zakładkę!  

• Zgrzewalna gorącym 

powietrzem lub na klej  

• Nachylenie dachu od 5°  

• Odporna na ciepło i promieniowanie UV  

• Pod panele fotowoltaiczne 

 

Opis produktu: 

Membrana dachowa zgrzewalna na 

gorące powietrze lub środek 

zgrzewający, do zwiększonych i 

nadzwyczajnych obciążeń. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Membrany  

zgrzewalne 

Zgrzewalna okleina z poliuretanu  

włókniny poliestrowe  

Zgrzewalna okleina z poliuretanu 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1898.11794 - 1.5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał PU.PET.PU 

Folia Obustronnie folia poliuretanowa  

Kolor szary 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 345 g/m2 

Grubość  0,9 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,3 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 115 g/m™ h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 350 / 430 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 45 / 50 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 280/250 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+90°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 



 

 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia Superior  

Head SL 155 - Head SL 185 - Head SL 230 - Head SL 235 NV Top SK - USB Vita 

 

Od ponad dziesięcioleci najlepiej sprzedające się w Europie dyfuzyjnie otwarte membrany. 

 

Linia Superior różni się dzisiaj od tradycyjnych standardowych produktów następująco: 

- A) zastosowaniem wysokiej jakości surowca 

- B) procesem produkcji (otwartość dyfuzyjna, wodoszczelność - odporność na zacinający deszcz i rozerwanie)  

- C) wagą 

- D) trwałością i gwarancją 

 

A) Surowiec: cztery membrany należące do linii Superior sprawdzają się na rynku europejskim od ponad 20 lat! 

Od kilku lat, metoda budowy i sama kultura budowlana ulegają dużym zmianom. Oznacza to, że dachy w Europie stają 

się coraz bardziej płaskie i techniczne, a zatem należy również do tego dostosować odpowiedni surowiec. 

 

Najnowszy stan techniki wymaga dla linii Superior obróbki następujących surowców: 

- górna włóknina: wysokiej jakości polipropylen Spinnvlies, odporny na promieniowanie UV i ciepło, a także 

antypoślizgowy (dopasowany kolorystycznie) 

- membrana funkcyjna technologia UV10 Bikom: folia funkcyjna monolityczna, otwarta dyfuzyjnie, ciemnoszara, odporna 

na zacinający deszcz, jak również na promieniowanie UV i ciepło, o gramaturze 28 g/m2 .  

- dolna włóknina: wysokiej jakości, odporny na promieniowanie UV i ciepło, szary polipropylen Spinnvlies lub Nadelvlies  

 

B) Proces produkcyjny: kompleksowe procesy produkcyjne są obsługiwane przez specjalnie stworzone, własne 

urządzenie (urządzenie jumbo), przy czym różne surowce obrabia się za pomocą jednego rodzaju "zgrzewania 

klejowego". Surowiec nie jest podgrzewany i dlatego zachowuje doskonałe początkowe właściwości techniczne 

(wodoszczelność, otwartość dyfuzyjną, odporność na rozrywanie i trwałość wszystkich czterech poniższych produktów). 

 

C) Waga: dzięki zastosowaniu różnych grubości górnej i dolnej włókniny można uzyskać różne gramatury. Cztery 

standardowe produkty z linii Superior mają masę zaczynając od Head SL 155 -  155 g/m2, 185 g/m2, 235 g/m2, jak 

również Head SL 230 NVTop SK - 230 g/m2. 

 

D) Trwałość i deklaracja gwarancji: stosując wysokiej jakości surowce i profesjonalne układanie na dachach lub ścianach, 

oczywiście z zalecanymi przez nas taśmami klejącymi jak również dachowymi systemami wentylacyjnymi, udzielamy 

gwarancji na linię Superior przez okres 15 lat (patrz deklaracja gwarancji) 

 

            Akcesoria systemowe (patrz B2): 

    

  Synergie MULTI easy rip Synergie Anschlusskleber AK 
 
 

 

Synergie Coll Flexi CF Synergie KONT SK 

   do profesjonalnego klejenia 
zakładek i złączeń. 

uniwersalny klej w kartuszach do 
łączenia membran Head. 

do oklejania elementów 
przebijających dach. 

do uszczelniania 
nieuniknionych przebić od 

wkrętów i gwoździ. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Membrana na dach i ścianę! 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 6 

miesięcy 

• Ochrona przed zacinającym deszczem 

(TU Berlin) 

• Nadaje się do stosowania na dachach i 

ścianach 

• Otwarta dyfuzyjnie, wiatroszczelna  

• Odporna na olej do pił łańcuchowych  

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewana na klej, 

otwarta dyfuzyjnie membrana z lub 

bez zintegrowanej podwójnej taśmy 

klejącej, zapewniająca trwałą, odporną 

na deszcz i wiatroszczelną powłokę 

zewnętrzną budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.   

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UV10 Bikom 

Kolor Niebieski 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy   EN 1849-2 155 g/m2 

Grubość  0,75 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,07 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 500 g/m2/24 h 

Test na ulewny deszcz  TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 290/225N50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 65 / 90 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 170/200 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  6 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia Bikom UV10 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP SK Szerokość (m)** Długość (m) Paleta (m2) 

1606.10055 1606.10104 1,5 50 1500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Od ponad 20 lat na rynku! 
• Trwałość podczas ekspozycji na 
działanie czynników atmosferycznych do 6 
miesięcy 
• Odporna na zacinający deszcz (TU 
Berlin) 
• Antypoślizgowa i odporna na 
ścieranie 
• Odporna na ciepło i promieniowanie 
UV 
• Doskonały stosunek ceny do 
wydajności 

 
Opis produktu: 
Trójwarstwowa, zgrzewana na klej, 
otwarta dyfuzyjnie membrana z lub bez 
zintegrowanej podwójnej taśmy klejącej, 
zapewniająca trwałą, odporną na 
deszcz i wiatroszczelną powłokę 
zewnętrzną budynku. 

Klasyfikacja: 

Właściwości: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produktnie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia Bikom UV10 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1083.10134 1083.10204 1,5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UVIOBikom 

Kolor Zielony 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 185 g/m2 

Grubość  0,89 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,07 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 500 g/m2,''24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 350 / 260 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 80 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 200/240 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  6 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Najpopularniejsza membrana 

wśród dekarzy profesjonalistów! 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 6 

miesięcy 

• Ochrona przed zacinającym deszczem 

(TU Berlin) 

• Odporna na ciepło i promieniowanie UV 

• Odporna na rozrywanie  

• Bardzo łatwy montaż  

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej i 

otwarta dyfuzyjnie membrana z lub 

bez zintegrowanej podwójnej taśmy 

klejącej, zapewniająca trwałą, odporną 

na deszcz i wiatroszczelną powłokę 

zewnętrzną budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Nażyczenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produktnie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Skład: 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UV10 Bikom 

Kolor Bordowy 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 235 g/m2 

Grubość  1,05 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,07 m 

Przepuszczalność pary wodnej  EN ISO 12572 ok. 500 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 420/310N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 50 / 60 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 270 / 330 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  6 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia Bikom UV10 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1053.10154 1053.10148 1,5 40 1200 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Membrana o wyjątkowej odporności na 

rozrywanie i specjalnej, zatrzymującej 

wilgoć tylnej stronie!  

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 6 

miesięcy 

• Do układania pod wielkoformatowymi 

pokryciami dachowymi 

• Odporna na ciepło i promieniowanie UV 

• Odporna na zacinający deszcz  

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej, 

wyjątkowo odporna na rozerwanie 

membrana ze zintegrowaną 

dwustronną taśmą klejącą, 

zapewniająca trwałe zabezpieczenie 

przed deszczem. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Skład: 

Warstwa ochronna z wodoodpornej, stabilizowanej na 
promieniowanie UV włókniny 

Folia Bikom UV10 PUR, monolityczna, elastyczna 

Warstwa ochronna z igłowej włókniny  

Wbudowana akrylowa taśma klejąca z okładziną silikonową  
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

 1994 1.5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał kompozyt polipropylenowy 

Folia UVIOBikom 

Kolor szary 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 235 g/m2 

Grubość  1,23 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,07 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 500 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 740 / 700 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 320/350 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  6 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Bardzo trudno zapalna membrana! 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 9 

miesięcy 

• Odporna na ciepło i promieniowanie UV 

• Nadaje się do stosowania na dachach i 

ścianach 

• Klasa ogniowa B  

• Odporna na rozrywanie 

 

Opis produktu: 

Dwuwarstwowa, powlekana, otwarta 

dyfuzyjnie membrana z lub bez 

zintegrowanej podwójnej taśmy klejącej, 

zapewniająca trwałą, odporną na deszcz i 

wiatroszczelną powłokę zewnętrzną 

budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

membrana z 

poliakrylanu 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami..  

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał Akryl-polietylen  

Folia - 

Kolor Perłowo szary  

Odporność na PTV TAK 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 270 g/m2 

Grubość  0,50 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz TU Berlin zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 320 / 200 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 30 / 35 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 130/140 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 B-S1, d0 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  9 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 
 

okładzina z poliakrylanu stabilna na działanie 
promieniowania UV  

włókniny poliestrowe 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m) 

Długość 
(m) 

Paleta (m2) 

 1897.11874 1.5 50 1500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria systemowe (patrz B2): 

    

Synergie FLEX Synergie Anschlusskleber AK Synergie Coll Flexi CF Synergie KONT SK 

do profesjonalnego klejenia 

zakładek. 

uniwersalny klej w kartuszach do 

łączenia membran Head. 

do oklejania elementów 

przebijających dach. 

do uszczelniania nieuniknionych 

przebić od wkrętów i gwoździ. 

 

 
  

Head J100 Plus - Head J135 Plus - Head J150 Plus - Head J 170 Plus - Head J 235 NV Top SK 

 

Linia Eurostandard: w tym przypadku chodzi o dyfuzyjnie otwarte membrany, wykonane z trójwarstwowego kompozytu 

polipropylenowego. Jak sama nazwa wskazuje, są to standardowe produkty, które od lat są stosowane na rynku europejskim. 

Następujące cechy produktów naszej linii Eurostandard zmniejszają, a nawet zapobiegają ryzyku możliwych szkód budowlanych:  

- A) Surowiec 

- B) Proces produkcyjny  

- C) Waga 

A) Surowiec:   dyfuzyjnie otwarte membrany składają się z czystych, odpornych na promieniowanie UV i wysoką temperaturę 

oraz antypoślizgowych włóknin polipropylenowych, które służą do ochrony wysokiej jakości, jasnoszarej, mikroporowatej 

membrany funkcyjnej. 

B) Proces produkcyjny: w celu połączenia tych wysokiej jakości surowców i zapewnienia ich długotrwałej funkcjonalności, 

konieczny jest bardzo złożony technologicznie i specjalnie opracowany proces produkcyjny.  

Cały proces produkcji, od surowca do gotowego produktu, jest stale monitorowany przez naszych wysoko 

wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych, aby zagwarantować Państwu absolutną jakość. 

C) Waga: dzięki zastosowaniu różnych grubości i różnych surowców włóknin górnych i dolnych można uzyskać różne 

gramatury. Membrany z linii produktów Eurostandard mają wagę 100 g/m2, 135 g/m2, 155 g/m2, 170 g/m2 i 230 g/m2. Dzięki 

tym właściwościom, osiąga się wszelkie wymagania najróżniejszych obowiązujących norm europejskich w zakresie 

odporności na rozrywanie i odporności dachów na deszcz. 

Gwarancja: dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włóknin polipropylenowych jak i polipropylenowych membran funkcyjnych, 

linia Eurostandard objęta jest 10-letnią gwarancją. 

Nasz dział techniczny wyraźnie zaznacza, że membrany linii Eurostandard jak to również opisane jest w karcie danych 

technicznych, muszą być zawsze jak najszybciej zabezpieczone twardym pokryciem. 

 

Linia Eurostandard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI W 

SKRÓCIE: 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 3 

miesięcy 

• Wiatroszczelność 

• Nadruk wspomagający cięcie  

• Antypoślizgowa  

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, termołączona, otwarta 

dyfuzyjnie membrana z lub bez 

zintegrowanej dwustronnej taśmy 

klejącej, odpowiednia dla 

wiatroszczelnej powłoki zewnętrznej 

budynku.  

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.   

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP.PP 

Folia  Folia z polipropylenu z mikroporami 

Kolor szary 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 100 g/m2 

Grubość  0,58 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 210/130 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 65/ 120 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 110/140 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia z polipropylenu z mikroporami 

Warstwa ochronna z polipropylenu 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1147.10057 - 1,5 50 2250 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI W 

SKRÓCIE: 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 3 

miesięcy 

• Odporna na zacinający deszcz i 

wiatroszczelna  

• Antypoślizgowa i odporna na 

ścieranie  

• Nadruk wspomagający cięcie 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, termołączona, otwarta 

dyfuzyjnie membrana z lub bez 

zintegrowanej dwustronnej taśmy 

klejącej dla wiatroszczelnej zewnętrznej 

powłoki budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Skład: 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia z polipropylenu z mikroporami 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1055.10057 1055.10031 1,5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP.PP 

Folia Folia z polipropylenu z mikroporami 

Kolor szary 

Odporność na PFV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 130 g/m2 

Grubość  0,68 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 285 /180 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 85/115% 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 160/190N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI W 

SKRÓCIE: 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 3 

miesięcy 

• Odporna na zacinający deszcz i 

wiatroszczelna 

• Antypoślizgowa i odporna na ścieranie 

• Nadruk wspomagający cięcie 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, termołączona, otwarta 

dyfuzyjnie membrana z lub bez 

zintegrowanej dwustronnej taśmy 

klejącej dla wiatroszczelnej zewnętrznej 

powłoki budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP.PP 

Folia Folia z polipropylenu z mikroporami 

Kolor szary 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 150 g/m2 

Grubość  0,73 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 300 / 225 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 210/280 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na promieniowanie 
UV polipropylenu 

Folia z polipropylenu z mikroporami 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1020.10057 1020.10031 1,5 50 1500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

W SKRÓCIE: 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 3 

miesięcy 

• Powietrznie szczelna membrana 

renowacyjna  

• Odporna na zacinający deszcz  

• Odporna na rozrywanie 

• Antypoślizgowa i odporna na ścieranie 

• Nadruk wspomagający cięcie 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, termołączona, 

otwarta dyfuzyjnie membrana 

renowacyjna z lub bez zintegrowanej 

dwustronnej taśmy klejącej dla 

szczelnej powietrznie powłoki 

zewnętrznej budynku. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na promieniowanie UV 
polipropylenu 

Folia z polipropylenu z mikroporami 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m3) 

1171.10057 1171.10031 1.5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP.PP 

Folia Folia z polipropylenu z mikroporami 

Kolor szary 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 170 g/m3 

Grubość  0,75 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 350/230 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 70/100 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 210/290 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesiące 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI W 

SKRÓCIE: 

• Trwałość podczas ekspozycji na 

działanie czynników atmosferycznych do 3 

miesięcy 

• Wyjątkowo odporna na rozerwanie i 

przebicie 

• Do układania pod wielkoformatowymi 

pokryciami dachowymi  

• Odporna na zacinający deszcz i 

wiatroszczelna 

• Optymalna folia do renowacji 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewana na klej, 

wyjątkowo odporna na rozrywanie 

membrana, ze zintegrowaną 

dwustronną taśmą klejącą. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z za leceniami. 

 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP.PP 

Folia Folia z polipropylenu z mikroporami 

Kolor szary 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 235 g/m2 

Grubość  1,23 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 740 / 700 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 320 / 350 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 
 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 

Folia z polipropylenu z mikroporami 

włókniny igłowe z polipropylenu  

Wbudowana akrylowa taśma klejąca z okładziną silikonową 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość 
(m) 

Paleta (m2) 

 1146 1.5 50 1500 
 



 

Warstwy rozdzielające dla pokryć metalowych 
 

 

 

Head Drenlam U Metall Top SK (otwarta dyfuzyjnie i strukturalna warstwa rozdzielająca z wbudowaną podwójną taśmą klejącą) - 

Head Drenlam Light (strukturalna warstwa rozdzielająca do niewentylowanych i wentylowanych dachów skośnych) - Head 

Drenlam Bluetech (ekstremalnie strukturalna warstwa rozdzielająca do niewentylowanych i wentylowanych dachów skośnych) 

 

Strukturalne warstwy rozdzielające Synwer zapewniają sprawne odprowadzanie zbierającej się wody kondensacyjnej pomiędzy 

metalowym pokryciem dachowym a otwartą dyfuzyjnie membraną. Takie "przewietrzanie"gwarantuje tym samym wysychanie i 

znacznie redukuje efekt "bębnienia" kropel deszczu i gradu.  

Warstwa oddzielająca ma również za zadanie oddzielić metalowe pokrycie od elementów konstrukcyjnych, zapobiegając w ten 

sposób uszkodzeniom spowodowanym korozją. 

 

Wybór surowca do produkcji warstw rozdzielających: 

 

Head Drenlam U Metall Top SK - Head Drenlam Light 

Powlekany, nieregularnie splątany materiał Head Drenlam U Metall Top SK i Head Drenlam Light składa się z wysokich na 8 

milimetrów monowłókien z polipropylenu wypełnionych sadzą techniczną i stabilnych na UV. 

 

Head Drenlam Bluetech 

Do produkcji trójwymiarowego, nieregularnie splątanego materiału Head Drenlam Bluetech, używane są tylko czyste materiały 

pierwotne bez dodatku materiałów z recyklingu. 

Gwarantuje to szczególnie wysoką wytrzymałość na ściskanie monowłókien o wysokości 15 mm, a także doskonałą ochronę przed 

promieniowaniem UV. Dzięki swoim doskonałym właściwościom technicznym i mechanicznym oraz 15 mm odległości pomiędzy 

pokryciem dachowym a konstrukcją nośną, Drenlam Bluetech jest uważany za jedną z najlepszych warstw rozdzielających dla 

metalowych pokryć dachowych. 

 

Specjalna wysokość Drenlam Bluetech zapewnia optymalną cyrkulację powietrza i drenaż pomiędzy konstrukcją nośną a 

pokryciem dachowym. W ten sposób występująca wilgoć i woda kondensacyjna, są doskonale odprowadzane. 

Drenlam Bluetech może być układany pod dowolnym pokryciem metalowym a dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie, 

zapewnia niezawodną ochronę przed odkształceniem się pokrycia metalowego. 

 

 

A) Wysokość materiału  15 mm = 90 % większy przekrój wentylacyjny niż w przypadku konwencjonalnych 

materiałów 

B) Wysoka wytrzymałość na ściskanie = ochrona przed deformacją 

C) Lepsza ochrona przed białą korozją 

D) Bez dodatku materiałów pochodzących z recyklingu 

E) Całkowicie nadaje się do recyklingu po demontażu = przyjazny dla środowiska.



 

Head Drenlam U Metall Top SK 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

dyfuzyjnie otwarta, 

strukturyzowana 

warstwa rozdzielająca  

• Odporna na zacinający deszcz 

• 8 mm materiał z monowłókna PP 

• Zintegrowane paski samoprzylepne 

• Redukcja hałasu bębnienia 

spowodowanego deszczem i 

gradem 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjnie, 

strukturalna warstwa rozdzielająca ze 

zintegrowaną podwójną taśmą 

przylepną dla dachów skośnych z 

pokryciem metalowym.  

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał Polipropylen 3 warstwy + polipropylen z 
udziałem sadzy technicznej  

Folia Folia z polipropylenu z mikroporami  

Kolor Czarny 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 450 g/m2 

Grubość  8,00 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 300 / 225 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 210 / 280 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 

 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Trójwymiarowa siatka polipropylenowa z sadzą techniczną 

Wodoodporna warstwa ochronna stabilna na działanie promieni UV  

Folia z polipropylenu z mikroporami 

Warstwa ochronna z polipropylenu i 

wbudowana akrylowa taśma klejąca z okładziną silikonową  

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

- 1319.10049 1.5 24 288 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta produktu 

 

Materiał polipropylen z udziałem sadzy technicznej  

Folia - 

Kolor Czarny 

Odporność na PTV NIE 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 350 g/m2 

Grubość EN 9863-1 8 mm 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572  

Test na zacinający deszcz  - 

Odporność na wodę EN 1928 - 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* EN 12311-1 - 

udział pustych przestrzeni   min. 95 % 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 - 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 - 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°/+90°C 

Head Drenlam Light 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Łatwa i szybka do ułożenia warstwa 

rozdzielająca z drenażem dla dachów 

skośnych! 

• Dźwiękochłonność  

• Umożliwia odprowadzanie wody 

kondensacyjnej 

• Zmniejsza hałas powodowany przez 

deszcz/gradobicie 

• Doskonały stosunek ceny do 

wydajności 

 

Opis produktu: 

Trójwymiarowy, nieregularnie splątany 

materiał do  

dachów spadzistych z metalowym 

pokryciem. 

Właściwości: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Skład: 

 
Trójwymiarowa siatka polipropylenowa z sadzą techniczną 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1742.12286  1.25 28 280 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Head Drenlam Bluetech 

Najlepsza warstwa 

rozdzielająca z drenażem 

wszech czasów, do wykładania 

na każdą membranę  

• Bardzo dobra izolacja akustyczna 

• Doskonałe odprowadzanie wody 

kondensacyjnej - h 15 mm 

• Niezawodnie zapobiega białej korozji 

• Stabilność formy zapobiega tworzeniu 

się wgnieceń i wypukłości 

 

Opis produktu: 

Trójwymiarowy, czysty, niebieski, 

odporny na promieniowanie UV, 

splątany materiał PP -  odpowiednia 

do każdego pokrycia metalowego. 

Właściwości: 

Skład: 

Trójwymiarowy, nieregularnie splątany materiał z polipropylenu 
z neutralną przedmieszką  

 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 
Materiał Polipropylen z neutralną przedmieszką  

Folia - 

Kolor Niebieski 

Odporność na PTV TAK 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 450 g/m2 

Grubość EN 9863-1 14 mm 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 - 

Test na zacinający deszcz  - 

Odporność na wodę EN 1928 - 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 - 

udział pustych przestrzeni  min. 95 % 

 średnica nici   0,4 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN ISO 10319 1,80 / 0,50 kN/m 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°C / +90°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Ważne: Aby zapewnić właściwą instalację, przymocowanie musi nastąpić ,,wysokimi klamrami (h=38mm) 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

2105 - 1,25 20 200 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria systemowe (patrz B2): 

    

Synergie Fassaden Tape FT (A) Synergie MULTI easy rip (B) Synergie Anschlusskleber AK Synergie KONT DSK 

do profesjonalnego łączenia 

zakładek membrany   

Head Protector WD 

do profesjonalnego łączenia 

zakładek membrany   

Head Wall 120 

uniwersalny klej w kartuszach do 

łączenia membran Head. 

do uszczelniania nieuniknionych 

przebić od wkrętów i gwoździ. 

    

Membrany fasadowe 

Head Protector WD – Head Wall 120 

 

Wiatroszczelna i przeciwdeszczowa membrana fasadowa do trwałej ochrony powłok zewnętrznych budynku. 

Wiatroizolacja chroni izolację fasady przed zimnym i gorącym powietrzem z zewnątrz, aby nie mogło ono przedostać się do izolacji 

termicznej. 

 

Dlatego membrana fasadowa musi być zawsze umieszczona na zewnątrz lub nad izolacją termiczną. Dzielimy je na: 

- A) wielowarstwowa, odporna na promieniowanie UV, otwarta na dyfuzję membrana elewacyjna do stosowania przy 

elewacji prefabrykowanej z otwartymi połączeniami. 

- B) trójwarstwowe, otwarte dyfuzyjnie, uszczelnienie przeciwwiatrowe do stosowania z wentylowaną od tyłu, zamkniętą 

fasadą. 

 

Surowiec 

A) W celu osiągnięcia długotrwałej stabilności na promieniowanie UV stosuje się czysty poliuretan i łączy się go ze 

stabilizowaną na promieniowanie UV i odporną na wysoką temperaturę włókniną PET-Spinnvlies. 

B) Trójwarstwowe uszczelnienie wiatrowe składa się z dwóch odpornych na promieniowanie UV i wysoką temperaturę 

włóknin PP-Spinnvliesen, które chronią wysokiej jakości, jasnoszarą membranę funkcyjną. 

 

Proces produkcyjny 

A) Stabilna na promieniowanie UV funkcyjna membrana PUR jest powleczona wysokiej jakości włókninami typu 

Spinnvliesen. 

B) Ze względu na niewielką wagę, trójwarstwowe i dyfuzyjnie otwarte uszczelnienia wiatrowe są kalandrowane i 

termołączone. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Membrana fasadowa odporna 

na promieniowanie UV z 

otwartymi połączeniami! 

• Odporna na promieniowanie UV z 

podłużnymi połączeniami o szerokości 

do 30 mm  

• Otwarta dyfuzyjnie, a jednocześnie 

wiatroszczelna  

• Do 3 m szerokości 

• Ponad 5.000 godzin ekspozycji na 

promieniowanie UV 

Opis produktu: 

Dwuwarstwowe, odporne na 

rozrywanie uszczelnienie 

wiatroszczelne z powłoką 

poliuretanową, odporne na 

promieniowanie UV, do fasad z 

otwartymi połączeniami poziomymi  

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

1 MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał PUR.PP/poliuretan.polipropylen 

Folia UV50PUR 

Kolor Czarny 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 160 g/m2 

Grubość  0,50 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,14 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 200 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 230 / 210 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 245 / 225 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne stabilna (łączenia max.30mm - max.40 %)  

Temperatura  -40°/+100°C 
 

Powłoka poliuretanowa stabilna na działanie promieni UV 

Polipropylenowe włókniny nośne  

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Artykuł TOP 

SK 
Szerokość 

(m)** 
Długość (m) Paleta (m2) 

1279.10670 1 279.10757 1.5 50 1500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Lekka, wiatroszczelna membrana 

fasadowa! 

• Odporność na wysokie temperatury 

• Odporność na promieniowanie UV do 3 

miesięcy 

• Na życzenie dostępne również w 

gramaturach 80 i 100 g/m2  

• Do 3 m szerokości 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjnie, 

wiatroszczelna membrana fasadowa 

z/bez zintegrowanej podwójnej taśmy 

klejącej. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m  

 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu 
Folia z polipropylenu z mikroporami 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki    

 
Artykuł Artykuł TOP SK Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1602.10057 1602.10031 1.5 50 2250 

 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP.PP 

Folia Folia z polipropylenu z mikroporami 

Kolor Szary 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 120 g/m2 

Grubość  0,65 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,02 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1000 g/m2/24 h 

Test na zacinający deszcz  zaliczony 

Odporność na wodę EN 1928 W1 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 260/ 160 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 80 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 120 / 150 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 
 

Head Wall 120 



 

 

Hygrotherm Europe 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Hygrotherm Europe jest zaawansowanym narzędziem wsparcia 

technicznego, niezbędnym dla projektanta (technika lub 

specjalisty) przy ocenie ryzyka związanego z kondensacją 

powierzchniową czy też międzywarstwową.  

Wynikiem obliczeń jest raport, poparty wykresami, który symuluje 

zachowanie się konstrukcji pod względem termicznym i 

wilgotnościowym w celu rozwiązania ewentualnych problemów.  

Ponadto, przedstawione są rozwiązania produktowe zgodne z 

warunkami przetargowymi, w celu osiągnięcia jak najlepszej 

sytuacji wyjściowej. 

Hygrotherm Europe korzysta z oprogramowania Wufi® 

(opracowanego przez Instytut Fraunhofer IBP) do 

przeprowadzania symulacji termicznych i wilgotnościowych w 

zakresie dynamicznym zgodnie z normą EN 15026. Jest ono 

niezbędne również do stałej oceny wilgotności i temperatury 

w miejscu budowy.  Dzięki wsparciu oprogramowania 

Meteonorm (baza danych zawierająca informacje 

meteorologiczne takie jak: globalne promieniowanie, 

temperatura, wilgotność, opady, prędkość wiatru jak i jego 

kierunek oraz czas trwania promieniowania słonecznego) 

Hygrotherm Europe może być stosowany na całym świecie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Akcesoria systemowe (patrz B2): 

    

Synergie MULTI easy rip Synergie MEMBRAN 60 Synergie Anschlusskleber AK Synergie KONT SK 

 

do profesjonalnego klejenia 

zakładek i złączeń. 

 

do profesjonalnego klejenia 

zakładek w pomieszczeniach 

wewnętrznych.  

 

 

uniwersalny klej w kartuszach do 

łączenia membran Head. 

 

do uszczelniania nieuniknionych 

przebić od wkrętów i gwoździ. 

    

Paroizolacje  

Syn Sd Variabel 100 - Syn Sd Variabel 150 - Syn Sd 2/100 - Syn Sd 20/100 - Syn Sd 100/200 - Syn Sd 40/ Reflex - Syn Sd 

1500 

 

Warstwa szczelna powietrznie znajduje się po wewnętrznej stronie powłoki zewnętrznej budynku. Tutaj należy zapobiegać 

wydostawaniu się ciepłego i wilgotnego powietrza z wewnątrz do izolacji, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom 

spowodowanym kondensacją pary wodnej. Gęstość powietrza jest regulowana przez normę DIN 4108 część 7 i część 11.   W 

zależności od konstrukcji i użytych materiałów możliwe jest przykładowo połączenie funkcji paroizolacyjnych jak również gęstości 

powietrza w jednej warstwie.  

Produkujemy paroizolacje dla całej powłoki budynku od wewnątrz, a także warianty do zastosowania przy izolacji nadkrokwiowej w 

dachach skośnych.  

W zależności od wymagań, Synwer oferuje paroizolacje o stałej wartości Sd wynoszącej 2 m, 10 m, 20 i 40 m. Jeśli budynek ma być 

paroszczelny (np. duże kuchnie, baseny), dostępna jest również membrana o długości 1500 m. Natomiast przy renowacji starych 

budynków, coraz częściej stosowane są tzw."inteligentne paroizolacje" o zmiennej wartości Sd (od 0,2 do 20 m). 

W ten sposób otrzymujemy doskonałą, kontrolowaną pod względem dyfuzji pary wodnej powłokę budynku. 

  

Czy to odblaskowe, translucentne, ciężkie, lekkie, o wymiarach od 1,0 m do 3,20 m szerokości, wszystko może być 

wyprodukowane. Ułatwiamy w ten sposób pracę instalatorowi i zmniejszamy ilość odpadów:  

- A) Surowiec 

- B) Proces produkcyjny 

- C) Waga 

A) Surowiec: surowce składają się z szerokiej gamy wysokiej jakości składników w celu zapewnienia odpowiednich 

gwarancji. 

 

B) Proces produkcyjny: w celu połączenia tych wysokiej jakości surowców i zapewnienia ich długotrwałej funkcjonalności, 

konieczny jest bardzo złożony technologicznie i specjalnie opracowany proces produkcyjny.  

Nasi najlepiej wyszkoleni specjaliści dbają o ten proces począwszy od urządzeń odwijających, aż do późniejszego 

długotrwałego wykańczania najróżniejszych warstw.   Kontrolują oni każde ustawienie, każdy proces i najmniejsze 

szczegóły przez całą dobę, aby zagwarantować trwałą jakość produktu końcowego. 

 

C) Waga: niska waga warstw paroizolacyjnych wewnątrz, jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym proste, szybkie i 

profesjonalne uzyskanie szczelności powietrznej.  Jednocześnie wymagana jest odpowiednia wytrzymałość na 

rozrywanie, sztywność i rozciągliwość, aby wytrzymać wdmuchiwanie izolacji. 

Na zewnątrz ciężar powinien być odpowiednio większy, aby nadać paroizolacji niezbędną "rustykalność", aby można było 

po niej chodzić i była odporna mechanicznie. 



 

 

Syn Sd Variabel 100 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Lekka, stabilna wymiarowo, zmienna 

wilgotnościowo paroizolacja!  

 

• Stabilność wymiarowa - dzięki temu 

bardzo łatwy montaż  

• Łatwość i doskonałość łączenia  

• Do 3 m szerokości 

• Wysoka zdolność wysychania  

• Wartość Sd od 0,2 do 20 m  

 

Opis produktu: 

Dwuwarstwowa, zmienna 

wilgotnościowo, wysokowydajna 

membrana, jak również uszczelnienie 

powietrzne.  Nadaje się do renowacji 

dachu również od zewnątrz. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  
 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 
Materiał PET.PA 

Folia PA 

Kolor Biały 

Odporność na PTV - 

 
Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 100 g/m2 

Grubość  0,30 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,2 - 20 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 100-1 g/m2/24 h 

Wodoszczelność EN 13984 zaliczony 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 290 / 270 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 40 / 40 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 55 / 60 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°C/+100°C 
 

Funkcyjna folia poliakrylowa 

Warstwa nośna polietylenowa  

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1223.10065 - 1.5 50 2250 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn Sd Variabel 150 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Innowacyjna paroizolacja o zmiennej 

wilgotności!  

• Specjalna do dachów płaskich  

• Duża wytrzymałość na rozrywanie: 

idealna do izolacji wdmuchiwanych - 

ściana/dach  

• Ze specjalną włókniną na tylnej stronie 

• Wysoka zdolność wysychania 

 

Opis produktu: 

Trójwarstwowa, zgrzewalna na klej, 

zmienna wilgotnościowo, 

wysokowydajna membrana jak 

również uszczelnienie powietrzne do 

ścian, dachów skośnych i płaskich. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Warstwa nośna polietylenowa 

Funkcyjna folia poliakrylowa 

Warstwa ochronna z poliKpropylenu 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

2103.10168  1.5 50 2250 
 

Karta produktu 

 
Materiał polietylen, poliakryl, polipropylen 

Folia PA 

Kolor Biały 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 150 g/m3 

Grubość  0,78 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 0,2 - 20 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 100-1 g/m2/24 h 

Wodoszczelność EN 13984 zaliczony 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 430/ 170 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 25/110% 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 125/200N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn Sd 2/100 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Translucentna paroizolacja o 

wartości Sd równej 2m!  

• Szczelna powietrznie  

• Nadruk wspomagający montaż i cięcie  

• Wysoka zdolność wysychania  

• Bardzo łatwy montaż 

 

Opis produktu: 

Dwuwarstwowa, zgrzewalna na klej,  

paroizolacja i uszczelnienie 

powietrzne do układania na dachu i 

ścianach wewnątrz pomieszczeń. 

Właściwości: 
Klasyfikacja: 

Skład: 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP 

Folia PP 

Kolor Biały 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 100 g/m2 

Grubość  0,57 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 ok. 2 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 15 g/m2/24 h 

Wodoszczelność EN 13984 zaliczony 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 210/160 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 120/140N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  2 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu  

Funkcyjna folia polipropylenowa, lekko otwarta dyfuzyjnie  

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1180.10168  1.5 50 2250 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn Sd 20/100 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Translucentna paroizolacja dla 

regionów górskich!  

• Szczelna powietrznie 

• Wartość Sd 20m 

• Bardzo łatwy montaż 

• Doskonały stosunek ceny do 

wydajności 

 

Opis produktu: 

Dwuwarstwowa, zgrzewalna na klej, 

paroizolacja i uszczelnienie powietrzne 

o wartości Sd 20  

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

Warstwa ochronna z wodoodpornego, stabilizowanego na 
promieniowanie UV polipropylenu  

Funkcyjna folia polipropylenowa, lekko otwarta dyfuzyjnie  

 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość 
(m)** 

Długość (m) Paleta (m2) 

1474.10168  1.5 50 2250 
 

Karta produktu 

 

Materiał PP. PP 

Folia PP 

Kolor Biały 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 100 g/m2 

Grubość  0,42 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 ok. 20 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 1,5 g/m2/24 h 

Wodoszczelność EN 13984 zaliczony 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 170/110 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 70 / 70 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 90/100N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  2 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokości 3m 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn Sd 40/Reflex 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Paroizolacja odbijająca ciepło!  

• Szczelna powietrznie 

• Chroni przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym  

• Aluminiowana powierzchnia  

•  Oszczędność energii  

• Obniżenie kosztów  

Opis produktu: 

Wielowarstwowa, wysoko połyskowa 

paroizolacja na dach i ścianę. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Karta produktu 

 

Materiał PP.PP. PP 

Folia PP 

Kolor Alu 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 130 g/m2 

Grubość  0,65 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 ok. 40 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 0,75 g/m2/24 h 

Wodoszczelność EN 13984 zaliczony 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 220/ 190 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 80 / 80 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 210 / 230 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  1 miesięcy 

Temperatura  -40°/+100°C 

 
*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

 Folia aluminiowa 

 Folia polietylenowa  

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1 183.10021  1.5 50 1500 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn Sd 1500 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Pięciowarstwowa blokada powietrza, 

pary wodnej i imisji!  

• Blokada radonowa  

• Blokada pary wodnej  

• Blokada powietrza  

• Wartość Sd >1 500m 

• Bardzo łatwy montaż 

 

Opis produktu: 

 Pięciowarstwowa, odporna na 

rozrywanie, uniwersalna (dachowa, 

podłogowa, ścienna) blokada pary 

wodnej i imisji.  Chroni przed radonem i 

wilgocią. 

Właściwości: 

Klasyfikacja: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Warstwa ochronna z polipropylenu 

Folia polietylenowa 

Folia aluminiowa 

Folia polietylenowa 

Warstwa ochronna z polipropylenu 

 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Artykuł TOP 
SK 

Szerokość (m) Długość (m) Paleta (m2) 

1440.10168  1.5 50 1500 
 

Karta produktu 

 

Materiał polipropylen, polietylen, aluminium, 
polietylen, polipropylen  

Folia - 

Kolor Biały 

Odporność na PTV - 

 

Ciężar powierzchniowy EN 1849-2 130 g/m2 

Grubość  0,45 mm 

Wartość Sd EN ISO 12572 ok. 3000 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 12572 ok. 0,02 g/m2/24 h 

dyfuzja, gaz, radon  ISO 11665-10 1,64 x 10-14m2s-1 

Wodoszczelność EN 13984 zaliczony 

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 
MD/CD* 

EN 12311-1 200 / 130 N/50 mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 60 / 45 % 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12310-1 75 / 90 N 

Klasa ogniowa EN 13501-1 E 

Ekspozycja na warunki atmosferyczne  3 miesiące 

Temperatura  -40°/+100°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIZACJA 

Spersonalizujcie swoją 

membranę/paroizolację 

Spersonalizujcie swoją 

membranę/paroizolację 
Spersonalizujcie swoją 

membranę/paroizolację 

*Dopłata za kolor 

Dyfuzyjnie otwarte membrany dachowe - paroizolacje 

Linia Protector  Linia Superior / Paraizolacje Linia Eurostandard 

Szablon do personalizacji membran: 

Tworzenie marki klienta aż po dach 

Zamówcie Państwo swoje osobiste  ((kolorowe i 
drukowane z Państwa logo) membrany i przyciągnijcie 
tym samym uwagę: 
 
Duża skuteczność reklamy przy niewielkim nakładzie. 
Nadajcie swojemu miejscu budowy szczególny charakter i  
zapewnijcie sobie podwójny sukces. 
Dzięki temu, mogą Państwo skutecznie i ekonomicznie 
zaprezentować swoją firmę na placu budowy przez cały okres 
realizacji inwestycji. 

A tak to działa:  

Wyślijcie Państwo swoje logo z żądanym tekstem w formie 

pliku do lokalnego przedstawiciela handlowego.  Ten 

przekazuje go bezpośrednio do drukarni.  W zależności od 

nakładu pracy, na jedno zamówienie jest to tylko 

jednorazowy koszt kliszy.  Minimalna ilość zamówienia dla 

produktów z asortymentu standardowego wynosi 4. 500 

m2, dla specjalnych kolorów i wariantów materiałowych 

ilość ta wynosi 9. 000 m2. 

Czarny 

 

Beżowy 

 

Jasno zielony* 

 

Szary 

 

Ciemno zielony* 

 

Jasno niebieski* 

 

Ciemno niebieski* 

 

Żółty* 

 

Czerwony*  

 



 

Technika klejenia 
 

 

 

Synergie MULTI easy rip – Synergie FLEX - Synergie Fassaden Tape FT – Synergie Membran 60 – Synergie Coll Flexi  CF – 

Synergie BOLD SB – Anschlusskleber AK – Synergie Sprühprimer SP – Synergie KONT SK – Synergie KONT DSK 

 

Ze względu na wykorzystywanie poddaszy jako przestrzeni mieszkalnej, jak również na coraz częstsze  wykorzystywanie 

konstrukcji drewnianych w obszarze dachu i ścian, wymagania dotyczące powłok zewnętrznych budynków ciągu ostatnich 

dziesięcioleci stale rosły. 

 

A) Znaczenie szczelności powietrznej i wiatroszczelności każdej powłoki zewnętrznej budynku: Rozporządzenie w 

sprawie oszczędzania energii (EnEv) wymaga powłoki zewnętrznej budynku trwale nieprzepuszczającej powietrze. 

Konstrukcje szczelne powietrznie powinny umożliwiać kontrolowany transport wilgoci przez istniejącą konstrukcję. 

Oznacza to, że latem ciepło powinno być powoli odprowadzane przez konstrukcję, a zimą wilgoć z pomieszczeń 

mieszkalnych powinna być odprowadzana na zewnątrz. 

Ta nieprzepuszczalność powietrza w przypadku konstrukcji drewnianych osiągana jest głównie przez folie, gdzie zakładki, 

połączenia z bryłą budynku i wszelkiego rodzaju przebicia powłoki są trwale klejone lub uszczelniane . To właśnie w tym 

obszarze znajdują zastosowanie nasze taśmy klejące i uszczelniacze z grupy Synergie, opracowane specjalnie dla tych 

zastosowań. 

 

B) Surowiec: Nasze taśmy klejące i uszczelniacze Synergie są produkowane w Niemczech w oparciu o surowce przyjazne 

dla środowiska.  Nie zawierają one rozpuszczalników, chloru, formaldehydu, metali ciężkich lub innych trujących 

substancji.  

Stosowane folie nośne są wykonane z czystych surowców i w zależności od zastosowania, np. w przypadku taśm 

Synergie Fassaden Tape są wysoce stabilne na promieniowanie UV.  Oczywiście, taśmy klejące i uszczelniacze Synergie 

są odporne na zimno i ciepło i w zależności od produktu mogą być przetwarzane w temperaturze od -10°C . Są one 

również niewrażliwe na wilgoć i mają doskonałą odporność na starzenie. 

 

C) Trwałości i deklaracja gwarancji: Na nasze produkty powietrzno- i wiatroszczelne Synergie udzielamy gwarancji do 30 

lat. 

 

D) Marka klienta i życzenia specjalne: Na życzenie klienta możemy wyprodukować Państwa własną, spersonalizowaną 

taśmę przylepną lub uszczelniacz na bazie produktów Synergie. 

Możliwe są również wymiary specjalne i okładziny dzielone.



 

 

System technik klejenia Synergie 

01 Synergie MULTI easy rip ................................................................................................  S. 46 

02 Synergie FLEX .................................................................................................................  S. 47 

03 Synergie Fassaden Tape FT ..........................................................................................  S. 48 

04 Synergie Membran 60 .....................................................................................................  S. 49 

05 Synergie Coll Flexi  CF ...................................................................................................  S. 50 

06 Synergie BOLD SB ..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 51 

 

 

 

 

07 Anschlusskleber AK .......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 52 

 

 

 

 

08 Synergie Sprühprimer SP ..............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 53 

 

 

 

 

09 Synergie KONT SK ..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 54 

 

 

 

 

10 Synergie KONT DSK .......................................................................................................  
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Objaśnienie symboli 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dach/Ściana 
zewnątrz 

Dach/Ściana 
wewnątrz/ 
zewnątrz 

Ściana 
zewnątrz 

Dach/Ściana 
wewnątrz 

Szczelność na 
wiatr/ powietrze 

Szczelność 
powietrzna 

Wiatro 
szczelność 

 

 

Odporność na 
starzenie się 

Odporność 
mechaniczna 

Wysoka 
elastyczność 

Wysoka przyczepność 
początkowa 

Szczelność  
na wodę 

Odporność na  
promieniowanie UV 

 

Odrywanie ręką 
Do stosowania 

na tynki 
Dzielona 
okładzina 

Szybki 
montaż 

Uszczelnienie 
gwoździ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Uniwersalna i ręcznie odrywalna 

specjalna taśma klejąca! 

• Wielofunkcyjna 

• Bardzo odporna na starzenie 

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  

• Łatwy i szybki montaż  

 

Opis produktu: 

Uniwersalna, akrylowa taśma 

samoprzylepna do uszczelniania przed 

wodą, powietrzem, wiatrem i hałasem.  

Testowana zgodnie z normą DIN 

4108-11. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Ręcznie odrywany polietylen 

Klej akrylowy wzmocniony szytą siatką 

Papier powlekany silikonem 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1992.12632 60 25 10 60 
 

Karta produktu 

 

Klej dyspersyjny   na bazie poliakrylanów  

System nośny   folia LDPE 70 µm  

Tkanina wzmacniająca   TAK 

Warstwa ochronna   TAK 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DIN EN 1942 0,24 / 0,28 mm 

Wartość Sd  ok. 7 m 

Odporność na rozrywanie  DINEN 14410 ≥25 N/25mm; ≥50% 

Odporność na wodę kondensacyjną   bardzo wysoka 

Odporność na starzenie   bardzo wysoka 

Przyczepność początkowa (przylepność)   doskonała 

Temperatura robocza   
+5°C zalecana  

(możliwa od -10°C)  
Odporność na temperaturę   -30°C/+100°C 

Miejsce przechowywania   
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV  

Czas przechowywania   max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania   +18°C / +25°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie FLEX 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Taśma klejąca do stosowania na 

zewnątrz!  

* Wysokoefektywny klej działający na 

docisk  

• Łatwy i szybki montaż 

* Wyjątkowa siła klejenia  

• Doskonały stosunek ceny do 

wydajności 

 

Opis produktu: 

Od lat stosowana, wzmocniona 

akrylowa taśma klejąca do uszczelnień 

przed wodą, wiatrem i hałasem. 

Testowana zgodnie z normą DIN 

4108-11. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

System technik klejenia Synergie 

Karta produktu 

 

Klej dyspersyjny  na bazie poliakrylanów 

System nośny  folia LDPE 70 µm 

Tkanina wzmacniająca  TAK 

Warstwa ochronna  TAK 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DIN EN 1942 0,25/0,27 mm 

Wartość Sd  ok. 24 m 

wytrzymałość na rozerwanie z wydłużeniem 
po rozerwaniu  

DIN EN 14410 ≥25 N/25mm; 100% 

Odporność na wodę kondensacyjną  wysoka 

Odporność na starzenie  bardzo wysoka 

Przyczepność początkowa (przylepność)  wysoka 

Temperatura robocza   
+5°C zalecana 

(możliwa od -10°C) 
Odporność na temperaturę  -30°C / +100°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C / +25°C 
 

polietylen odporny na wysokie temperatury  

Klej akrylowy wzmocniony szytą siatką 

Papier powlekany silikonem 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1164.11987 60 25 10 60 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Fassaden Tape FT 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Taśma klejąca odporna na 

promieniowanie UV!  

• Wysokoefektywny klej działający na 

docisk 

• Odporna na wilgoć  

• Stabilna na promieniowanie UV do 

30mm przekroju poprzecznego 

fasady wentylowanej  

• Bardzo długa żywotność  

 

Opis produktu: 

Akrylowa taśma klejąca odporna na 

promieniowanie UV do uszczelniania 

przed wiatrem i wodą na membranie 

fasadowej 

Właściwości: 

*okładzina ponacinana  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

polietylen stabilizowany na promienie UV  

Klej akrylowy wzmocniony szytą siatką 

Papier powlekany silikonem 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Szerokość (mm) Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1388.191 60 25 10 60 

1388.51 100* 25 6 60 

1388.52 150* 25 4 60 
 

Karta produktu 

 

Klej dyspersyjny  na bazie poliakrylanów 

System nośny  folia LDPE 70 µm 

Tkanina wzmacniająca  TAK 

Warstwa ochronna  TAK 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DIN EN 1942 0,30 / 0,33 mm 

Wartość Sd  ok. 16 m 

Odporność na rozrywanie DINEN 14410 ≥25 N/25mm; 300% 

Odporność na wodę kondensacyjną  wysoka 

Odporność na starzenie  bardzo wysoka 

Przyczepność początkowa (przylepność)  doskonała 

Temperatura robocza  
+5°C zalecana 

(możliwa od -10°C) 
Odporność na temperaturę  -30°C/+100°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C / +25°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Membran DB 

Właściwości: 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Najlepsza wydajność i długa trwałość! 

• Odrywalna ręką 

• Wyjątkowa siła klejenia 

• Łatwy i szybki montaż 

• Uniwersalne zastosowanie wewnątrz 

pomieszczeń  

 

Opis produktu: 

Jednostronna taśma klejąca na 

nośniku papierowym do klejenia 

warstw paroizolacyjnych jak również 

na styku płyt drewnianych wewnątrz 

pomieszczeń. 

System technik klejenia Synergie 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Karta produktu 

   
Klej dyspersyjny  na bazie poliakrylanów 

System nośny  Mocny papier zafoliowany 
polietylenem  

Tkanina wzmacniająca  NIE 

Warstwa ochronna  TAK 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DIN EN 1942 0,30/0,36 mm 

Wartość Sd  ok. 6 m 

wytrzymałość na rozerwanie z wydłużeniem 
po rozerwaniu 

DIN EN 14410 ≥150 N/25mm; 3-5% 

Odporność na wodę kondensacyjną  wysoka 

Odporność na starzenie  bardzo wysoka 

Przyczepność początkowa (przylepność)  doskonała 

Temperatura robocza   
+5°C zalecana 

(możliwa od -10°C) 
Odporność na temperaturę  -30°C/+100°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C/+25“C 
 

Papier z polietylenem (papier woskowany)  

klej akrylowy  

Papier powlekany silikonem 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1165.12606 60 40 10 60 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Coll Flexi CF 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Bardzo elastyczna taśma klejąca 

butylowa! 

• Może być formowana ręcznie 

• 300% rozciągliwa - trwale elastyczna 

• Brak utraty elastyczności 

• Z nacięciami liniowymi okładziny 

 

Opis produktu: 

Taśma uszczelniająca i łącząca o 

szerokości 100 mm nadaje się do 

uszczelniania wszelkich przebić na 

powłoce budynku, zarówno wewnątrz 

jak i na zewnątrz. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

bardzo elastyczna folia LDPE 

klej butylowy  

okładzina silikonowa 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1899.13292 100 15 4 42 
 

Karta produktu 

 

Klej  butylowy 

System nośny  bardzo elastyczna folia 
LDPE  

Tkanina wzmacniająca  NIE 

Warstwa ochronna  TAK 

Emisja Emicode®  bardzo niska emisja  

Grubość  1,50 mm 

Wartość p DIN EN ISO 12572 766000 

Waga DIN EN ISO 10563 ok. 1,4 g/cm3 

Odporność na promieniowanie UV (system 
nośny)  

 3 miesięcy 

Wydłużenie (folia)   maks. 300%  

Twardość (Shore 00) DIN 53505 ok. 40 

Odporność na ściskanie  DTU 39.4 >0,04 N/mm2 

Zawartość części stałych  DIN 10563 >99% 

Temperatura robocza   +5°C / +30°C 

Odporność na temperaturę  -40°C / +90°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 24 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C / +25°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie BOLD SB 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Dwustronnie wzmocniona taśma do 

użytku wewnątrz! 

• Rolka taśmy o grubości 10 mm 

• Wyrównuje nierówności podłoża 

• Trwale elastyczna  

 

Opis produktu: 

Obustronnie wzmocniona akrylowa 

taśma klejąca do klejenia połączeń na 

krawędziach wszelkiego rodzaju folii 

na drewnie, betonie, metalu i murze. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

System technik klejenia Synergie 

Karta produktu 

 

Klej dyspersyjny  na bazie poliakrylanów 

System nośny  Materiał poliestrowy  

Tkanina wzmacniająca  TAK 

Warstwa ochronna  TAK 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DIN EN 1942 1,50/2,00 mm 

siła klejenia  DIN EN 1939 *25 N/25mm 

Odporność na wodę kondensacyjną  wysoka 

Odporność na starzenie  wysoka 

Przyczepność początkowa (przylepność)  wysoka 

Temperatura robocza  
+5°C zalecana (możliwa od 

-10°C)  

Odporność na temperaturę  -30°C / +80°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C / +25°C 
 

Klej akrylowy wzmocniony poliestrem  

okładzina silikonowa 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1900.13295 10 12 10 100 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Anschlusskleber AK 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Trwałe elastyczne połączenie 

klejowe! 

• Nadaje się do stosowania wewnątrz i 

na zewnątrz 

• Może być stosowany nawet na 

wilgotnych podłożach  

• Bezpieczny i łatwy w stosowaniu  

• Klei większości podłoży  

 

Opis produktu: 

Klej płynny, został opracowany 

specjalnie do wykonywania wszystkich 

prac związanych z klejeniem i 

uszczelnianiem membran Head i Syn 

DB. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł zawartość 
(ml)  

forma 
dostawy  

opak. szt. Paleta 
(opak.) 

1179.0 310 kartusz 20 60 

1652.0 600 torba zgrzewana 
z rekawów  

12 45 
 

Karta produktu 

 

Klej  na bazie poliakrylanów 

Emisja Emicode® bardzo niska emisja 

gęstość (przy 20°C)  EN 542 ok. 1,4 g/cm3 

lepkość (przy 20°C)   Średnio lepka pasta  

ilość nakładana (0,5 mm)   ok. 16 m 

Temperatura robocza  od +5°C 

Odporność na temperaturę  -30°C / +60°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +15°C / +25°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Doskonałe gruntowanie w trudnych 

warunkach! 

• Bardzo silna samoprzylepność 

• Szybkie schnięcie i krótki czas 

odparowania 

• Wysoka odporność na starzenie 

• Dysza obrotowa ułatwiająca aplikację 

 

Opis produktu: 

Podkład stosuje się do zagruntowania 

luźnych, chłonnych, włóknistych, 

porowatych lub zapiaszczonych 

powierzchni. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

System technik klejenia Synergie 

Karta produktu 

 

Surowiec bazowy   kauczuk syntetyczny 

Kolor  bezbarwny 

Wydajność (na szer. 60 mm)   
ok. 30 - 70 m, w zależności 

od powierzchni 

Czas schnięcia (zależny od materiału)   5 - 15 min. 

Temperatura robocza  -10°C / +30°C 

Odporność na temperaturę  -20°C / +80°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C / +25°C 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł zawartość (ml) forma dostawy opak. szt. Paleta (opak.) 

1664.0 500 Dose 12 70 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Kont SK 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Żółta, jednostronna, samoprzylepna 

taśma uszczelniająca do gwoździ! 

• Szczelność na deszcz zacinający do 

600 Pa 

• Łatwe stosowanie bez folii ochronnej 

• Dostępna w dwóch szerokościach 

• Brak wchłaniania wody 

 

Opis produktu: 

Taśma uszczelniająca do gwoździ 

służy do ochrony przed wnikaniem 

wilgoci pod łatę wentylacyjną 

(kontrłatę). 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

pianka polietylenowa 

klej akrylowy 

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1799.0 50 30 6 36 

1803.0 60 30 5 36 
 

Karta produktu 

 

System nośny  pianka polietylenowa 

klej  
klej topliwy z kauczuku 

syntetycznego  

Warstwa ochronna  NIE 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DIN EN 1942 3,00 mm 

gęstość  25 kg/m3 

Odporność na łuszczenie  DIN 1939 a10 N/25 mm  rozpad piany  

Odporność na łuszczenie  DIN EN 1943 1000 g/625 mm2 

Odporność na wodę kondensacyjną  wysoka 

Odporność na starzenie  ograniczony  

Przyczepność początkowa (przylepność)  ograniczony 

Temperatura robocza  +10°C / +30°C 

Odporność na temperaturę  -30°C / +80°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C/+25°C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Kont DSK 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Żółta dwustronna taśma 

uszczelniająca do gwoździ! 

• Szczelność na deszcz zacinający  do 

1950 Pa 

• Dwustronnie klejąca 

• Dostępna w dwóch szerokościach 

• Brak wchłaniania wody 

 

Opis produktu: 

Obustronnie klejąca taśma 

uszczelniająca do gwoździ służy do 

zabezpieczenia przed ewentualnym 

wnikaniem wilgoci pod łatę 

wentylacyjną (kontrłatę). 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

System technik klejenia Synergie 

Karta produktu 

 

System nośny  pianka polietylenowa 

klej dyspersyjny   na bazie poliakrylanów 

Warstwa ochronna  TAK 

Rozpuszczalniki i środki zmiękczające  NIE 

Grubość DINEN 1942 3,00 mm 

gęstość  25 kg/m3 

Odporność na łuszczenie DIN 1939 ^5 N/25 mm rozpad piany  

Odporność na łuszczenie DIN EN 1943 500 g/625 mm2 

Odporność na wodę kondensacyjną  ograniczony 

Odporność na starzenie  wysoka 

Przyczepność początkowa (przylepność)  wysoka 

Temperatura robocza  +10°C / +30°C 

Odporność na temperaturę  -30°C / +95°C 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

Temperatura przechowywania  +18°C / +25°C 
 

klej akrylowy 

pianka polietylenowa 

klej akrylowy 

okładzina syntetyczna  

 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm) 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1666.0 50 30 6 36 

1686.0 60 30 5 36 
 



 

Taśmy okienne 
 

 

 

Synergie Duo Variabel Easy - Synergie Duo Variabel Easy + - Synergie Fl-D Easy - Synergie Fl-D Easy + - Synergie FA-D 

Easy - Synergie FA-D Easy + - Synergie Fl-D - Synergie FA-D 

 

Do ciepłego montażu szczelnego powietrznie i wiatroszczelnego zgodnie z RAL i DIN 4108-7 

 

Przy montażu okien wymagana jest duża ostrożność . Wypełnienie szczeliny między oknem a murem pianką i tynkiem nie 

wystarcza, aby stworzyć szczelność powietrzną i wiatroszczelność, ponieważ sama pianka nie tworzy warstwy nieprzepuszczającej 

powietrza. Dzięki taśmom łączącym do okien Synergie można szybko i łatwo wykonać połączenia powietrzno-  i wiatroszczelne. 

 

Materiał nośny: 

 

Okienne taśmy łączące Synergie składają się z wysoce odpornych na rozrywanie i elastycznych kombinacji włókniny i folii, które 

mogą być mocowane do ramy okiennej za pomocą akrylowej lub butylowej taśmy klejącej lub za pomocą pełnopowierzchniowej 

powłoki klejącej, za pomocą której można uzyskać bezpośrednie połączenie z murem. 

 

Do produkcji w pełni powlekanych taśmach okiennych Synergie, stosujemy bezrozpuszczalnikowy, czysty klej poliakrylowy zgodny 

z najnowszym stanem techniki. Warstwa kleju pokryta jest folią odporną na rozrywanie, która w przypadku pełnopowierzchniowej 

powłoki klejącej jest kilkakrotnie dzielona w zależności od szerokości taśmy, co umożliwia łatwe jej odklejanie i przyklejanie taśmy 

okiennej. 

 

Taki rodzaj kleju został opracowany specjalnie dla taśm okiennych Synergie. W wymagających sytuacjach i warunkach montażu, 

bardzo wysoka odporność kleju na starzenie, deszcz i temperaturę jest szczególnie ważna. 

 

Specjalny skład kleju poliakrylowego, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wytycznych dotyczących obróbki, umożliwia 

uzyskanie trwałego połączenia nawet w niskich temperaturach od minus 10 °C na tworzywach sztucznych, drewnie, aluminium i 

murze o różnych podłożach tynkowych. 

 

Dla najróżniejszych wymagań fizyki budowli, produkujemy specjalne taśmy okienne o różnych wartościach Sd od zmiennych do 

paroszczelnych, klejących na całej powierzchni, z jednym lub kilkoma paskami kleju butylowego. Również produkcja specjalnych 

szerokości do 1. 000 mm jest możliwa, jak również obustronne odklejanie palcami (wystająca okładzina), które wykonujemy na 

życzenie klienta. 

 

Nasze listwy okienne Synergie są zgodne z normami RAL i DIN 4108-7.



 

 

 

Taśmy okienne do ciepłego montażu RAL 

01 Synergie Duo Variabel Easy ..........................................................................................  S. 58 

02 Synergie Duo Variabel Easy + .......................................................................................  S. 59 

03 Synergie Fl-D Easy .........................................................................................................  S. 60 

04 Synergie Fl-D Easy + ......................................................................................................  S. 61 

05 Synergie FA-D Easy ........................................................................................................  S. 62 

06 Synergie FA-D Easy + .....................................................................................................  

 

S. 63 

 
06 Synergie Fl-D ...................................................................................................................  S. 64 

06 Synergie FA-D .................................................................................................................  S. 65 

 

 

 

Objaśnienie symboli 

Dach/Ściana 
zewnątrz 

Dach/Ściana 
wewnątrz/ 
zewnątrz 

Dach/Ściana 
wewnątrz 

Szczelność na 
wiatr/powietrze 

Szczelność 
powietrzna 

Wiatro 
szczelność 

 

Dyfuzyjnie 
otwarta 

Paroizolacja 
Zmienna 

wartość Sd 

Może być 
stosowana na 

tynki 

Dzielona 
okładzina 

Szybki montaż 

 



 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Zmienna wartość Sd od 0,5 - 20 m 

• Dwa zastosowania:  wewnątrz i na 

zewnątrz, duża zdolność wydłużania  

• Klej odporny na wilgoć  

• Z okładziną odklejaną palcami  

 

Opis produktu: 

Produkt może być stosowany wewnątrz 

i na zewnątrz.  Wysoka rozciągliwość 

dzięki unikalnemu połączeniu włókniny 

z folią oraz dzielona warstwa folii 

pokrywającej klej pozwalają na łatwą 

obróbkę. 

Właściwości: 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1728.10874 50 25 8 72 

1728.10180 75 25 5 72 

1728.10061 100 25 4 72 

1728.10182 150 25 2 72 

1728.10033 200 25 2 72 

1728.10222 250 25 1 72 

 

Wielowarstwowe włókniny PET.PA 

Klej akrylowy z okładziną dzieloną do  
odklejania palcami  

 

Karta produktu 

 

Masa całkowita  EN 1849-2 400 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk  EN 1849-2 210 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,63 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 25/ 135 % 

Maks. dopuszczalne odkształcenie   5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 s0,1 

Szczelność na deszcz zacinający EN 1027 >600 Pa 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12S72 0,5 - 20 m 

Klasa ogniowa EN ISO 11925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  6 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°C/+80°C 

Temperatura robocza  -107+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu  

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

 *MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm und 400 mm  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Synergie DUO Variabel Easy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie DUO Variabel Easy + 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Zmienna wartość Sd od 0,5 - 20 m 

• Dwa zastosowania: wewnątrz i na 

zewnątrz, duża zdolność wydłużania 

• Klej odporny na wilgoć  

• Dodatkowe paski klejące po stronie 

włókniny  

• Z okładziną odklejaną palcami 

 

Opis produktu: 

Produkt może być stosowany wewnątrz 

i na zewnątrz. Wysoka rozciągliwość 

dzięki unikalnemu połączeniu włókniny z 

folią oraz dzielona warstwa folii 

pokrywającej klej pozwalają na łatwą 

obróbkę. 

Właściwości: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm und 400 mm  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  Taśmy okienne do ciepłego montażu RAL 

 

 
Paski kleju akrylowego szerokości 23 mm z okładziną silikonową  

Wielowarstwowe włókniny PET.PA 

Klej akrylowy z okładziną dzieloną do  odklejania palcami 

 

Skład: 

Karta produktu 

 

Masa całkowita EN 1849-2 400 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 210 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,63 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 25/ 135 % 

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 a„S0,1 

Szczelność na deszcz zacinający EN 1027 >600 Pa 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12572 0,5 - 20 m 

Klasa ogniowa EN ISO 1 1925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  6 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°/+80°C 

Temperatura robocza  -10°/+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1728.12377 50 25 8 72 

1728.10287 75 25 5 72 

1728.10289 100 25 4 72 

1728.10291 150 25 2 72 

1728.10293 200 25 2 72 

1728.10674 250 25 1 72 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie FI-D Easy 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Wartość Sd 40 m 

• Taśma klejąca do zastosowań 

wewnętrznych  

• Pełnopowierzchniowa powłoka klejąca  

 

Opis produktu: 

Pełnopowierzchniowa taśma klejąca 

do zastosowań wewnętrznych.   Ze 

względu na rozciągliwość folii, ruchy 

konstrukcji budynku są pochłaniane. 

Dzięki pełnopowierzchniowej powłoce 

klejowej nie jest wymagany dodatkowy 

klej. 

Właściwości: 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) Opakowanie 
(szt.) 

Paleta (opak.) 

9999.10198 50 25 8 72 

9999.10025 75 25 5 72 

9999.10027 100 25 4 72 

9999.10029 150 25 2 72 

9999.10090 200 25 2 72 

9999.10466 250 25 1 72 
 

Włókniny PES.PE 

Klej akrylowy z dzieloną okładziną silikonową  
 

Karta produktu 

 

Masa całkowita EN 1849-2 420 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 240 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,49 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 25/ 135 % 

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 aW<>,1 

Szczelność na deszcz zacinający EN 1027 - 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12572 40 m 

Klasa ogniowa EN ISO 1 1925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  3 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°/+80°C 

Temperatura robocza  -57+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

 *MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm und 400 mm  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Fl-D Easy + 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Wartość Sd od 40 m 

• Taśma klejąca do zastosowań 

wewnętrznych 

• Pełnopowierzchniowa powłoka klejąca 

• Dodatkowe paski klejące do montażu na 

ramie  

montaż na ramach 

 

Opis produktu: 

Pełnopowierzchniowa taśma klejąca 

do zastosowań wewnętrznych. Ze 

względu na rozciągliwość folii, ruchy 

konstrukcji budynku są pochłaniane. 

Ze względu na rozciągliwość folii, 

ruchy konstrukcji budynku są 

pochłaniane. 

Właściwości: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm. 350 mm oraz 400 mm  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  Taśmy okienne do ciepłego montażu RAL 

Paski kleju akrylowego szerokości 23 mm z okładziną 
silikonową 

Włókniny PES.PE 

Klej akrylowy z dzieloną okładziną silikonową 
 

Karta produktu 

 

Masa całkowita EN 1849-2 420 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 240 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,49 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 25/135% 

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 *0,1 

Szczelność na deszcz zacinający EN 1027 - 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12S72 40 m 

Klasa ogniowa EN ISO 11925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  3 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°C/+80°C 

Temperatura robocza  -57+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

9999.10650 50 40 8 72 

9999.10545 75 40 5 72 

9999.10255 100 40 4 72 

9999.10648 150 40 2 72 

9999.10078 200 40 2 72 

9999.10652 250 40 1 72 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie FA-D Easy 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Wartość Sd 0,08 m 

• Taśma klejąca do zastosowań 

zewnętrznych 

• Pełnopowierzchniowa powłoka 

klejąca 

 

Opis produktu: 

Pełnopowierzchniowa taśma klejąca 

do zastosowań zewnętrznych. Ze 

względu na rozciągliwość folii, ruchy 

konstrukcji budynku są pochłaniane. 

Ze względu na rozciągliwość folii, 

ruchy konstrukcji budynku są 

pochłaniane. 

Właściwości: 

Skład: 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) Opakowanie 
(szt.) 

Paleta (opak.) 

9960.10198 50 40 8 72 

9960.10025 75 40 5 72 

9960.10027 100 40 4 72 

9960.10029 150 40 2 72 

9960.10090 200 40 2 72 

9960.8477 250 40 1 72 
 

Włókniny PES.PP 

Klej akrylowy z dzieloną okładziną 
silikonową 

 

Karta produktu 

 

Masa całkowita EN 1849-2 400 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 210 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,62 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 290 / 31 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 19/130% 

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 a
n ~o, 1 

Szczelność na deszcz zacinający EN 1027 - 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12572 0,08 m 

Klasa ogniowa EN ISO 11925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  3 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°C/+80°C 

Temperatura robocza  -57+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

 *MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm und 400 mm 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie FA-D Easy + 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Wartość Sd 0,08 m 

• Taśma klejąca do zastosowań 

zewnętrznych  

• Pełna powierzchniowa powłoka klejąca  

• Dodatkowe paski klejące do montażu 

na ramie  

 

Opis produktu: 

Taśma klejąca na całej powierzchni do 

zastosowań zewnętrznych. Ze 

względu na rozciągliwość folii, ruchy 

konstrukcji budynku są pochłaniane. 

Ze względu na klejenie na całej 

powierzchni, dodatkowy klej nie jest 

wymagany 

Właściwości: 

Skład: 

Taśmy okienne do ciepłego montażu RAL 

Paski kleju akrylowego szerokości 23 mm z okładziną silikonową 

Włókniny PES.PP 

Klej akrylowy z dzieloną okładziną silikonową 
 

Karta produktu 

 

Masa całkowita EN 1849-2 400 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 210 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,62 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 290 / 31 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 19/130% 

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 *0,1 

Szczelność na deszcz EN 1027 - 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12S72 0,08 m 

Klasa ogniowa EN ISO 11925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  3 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°C/+80°C 

Temperatura robocza  -57+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 

 *MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm i 400 mm  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

9960.10650 50 40 8 72 

9960.10545 75 40 5 72 

9960.10255 100 40 4 72 

9960.10648 150 40 2 72 

9960.10078 200 40 2 72 

9960.10652 250 40 2 72 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie Fl-D 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Wartość Sd 40 m 

• Uniwersalna taśma do zastosowań 

wewnętrznych  

• Może być obustronnie tynkowana i 

malowana  

 

Opis produktu: 

Uniwersalna taśma do zastosowań 

wewnętrznych.  Ze względu na 

rozciągliwość folii, ruchy konstrukcji 

budynku są pochłaniane. Może być 

obustronnie tynkowana i malowana Z 

jednej strony paski klejące do 

mocowania do ramy. 

Właściwości: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm und 400 mm 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1067.10650 50 30 8 72 

1067.10545 75 30 5 72 

1067.10255 100 30 4 72 

1067.10648 150 30 2 72 

1067.10078 200 30 2 72 

1067.10652 250 30 1 72 
 

Włókniny PES.PE 

Paski kleju akrylowego szerokości 23 mm z okładziną 
polipropylenową 

 

Skład: 

Karta produktu 

 

waga włókniny  EN 1849-2 160 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 230 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,49 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 25/ 135 % 

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5% 

Szczelna powietrznie EN 1026 a„S0,1 

Szczelność na deszcz EN 1027 - 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 
Wartość Sd EN 1931/EN 12572 40 m 

Klasa ogniowa EN ISO 1 1925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  3 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°/+80°C 

Temperatura robocza  -5°/+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergie FA-D 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

• Wartość Sd 0,04 m 

• Uniwersalna taśma do zastosowań 

zewnętrznych. 

• Może być obustronnie tynkowana i 

malowana 

 

Opis produktu: 

Uniwersalna taśma do zastosowań 

zewnętrznych Ze względu na 

rozciągliwość folii, ruchy konstrukcji 

budynku są pochłaniane. Może być 

obustronnie tynkowana i malowana Z 

jednej strony paski klejące do 

mocowania do ramy. 

Właściwości: 

Skład: 

*MD = wzdłuż, CD = w poprzek 

** Na życzenie dostępne również w szerokościach: 300 mm, 350 mm i 400 mm  

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  Taśmy okienne do ciepłego montażu RAL 

Włókniny PES.PP 

Paski kleju akrylowego szerokości 23 mm z okładziną 
polipropylenową 

 

Karta produktu 

 

waga włókniny EN 1849-2 130 g/m2 

Masa kleju wrażliwego na nacisk EN 1849-2 230 g/m2 

Grubość EN 1849-2 0,37 mm 

Odporność na rozerwanie MD/CD* EN 12311-1 290 / 31 N/50mm 

Wydłużenie MD/CD* EN 12311-1 1 9 / 1 3 0 %  

Maks. dopuszczalne odkształcenie  5 %  

Szczelna powietrznie EN 1026 a„S0,1 

Szczelność na deszcz EN 1027 - 

Odporność na wodę EN 13984/EN 1928 W1 (słup wody >2000 mm) 

Wartość Sd EN 1931/EN 12572 0,04 m 

Klasa ogniowa EN ISO 1 1925-2 E 

Odporność na promieniowanie UV  3 miesięcy 

Odporność na temperaturę  -40°/+80°C 

Temperatura robocza  -5°/+40°C 

Miejsce przechowywania  
suche i ciepłe w 

oryginalnym opakowaniu 

Czas przechowywania  max. 12 miesięcy 
 

Artykuł i jednostki 

 

Artykuł Szerokość 
(mm)** 

Długość (m) opak. szt. Paleta (opak.) 

1066.10650 50 30 8 72 

1066.10545 75 30 5 72 

1066.10255 100 30 4 72 

1066.10648 150 30 2 72 

1066.10078 200 30 2 72 

1066.10652 250 30 1 72 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemy wentylacyjne / przyłącza ścienne i kominowe 

First AirRoll - First ClassicRoll - Basic Roll - First MetallRoll - FlexRoll Aluminium - FlexRoll Blei - FlexRoll Vitare 

 

Aby zagwarantować trwałość dachu skośnego, musi on być wentylowany zgodnie z normą DIN 4108-3. Wysokość wolnego 

przekroju poprzecznego wentylacji w obszarze dachu musi wynosić co najmniej 2 cm i musi rozciągać się na całą powierzchnię 

dachu, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Sama cyrkulacja powietrza wspomaga całą konstrukcję nośną w wysychaniu 

pojawiającej się wilgoci, która dyfunduje na zewnątrz przez otwarte dyfuzyjnie membrany, jak również w przypadku wnikania wody 

deszczowej lub śniegu przez niejednorodne pokrycie dachowe. 

 

Norma DIN 4108-3 mówi: 

- Przekrój wentylacyjny w obszarze okapu/rynny: 2‰ (dwa promile) przynależnej do tego powierzchni dachu, ale nie mniej niż 200 

cm2  na metr bieżący w obszarze okapu/rynny. 

- Pod pokryciem dachowym: co najmniej 2 cm wolnego przekroju wentylacyjnego na całej powierzchni dachu. 

- Przekrój wentylacyjny w obszarze naroża dachu i kalenicy : co najmniej 200 cm2 na metr bieżący długości naroża dachu i kalenicy. 

 

A) Surowiec: Cztery taśmy kalenicowe i do naroży firmy Synwer różnią się od siebie składem, wykonaniem i doborem 

surowca.  

                            - First Air Roll oraz First Classic Roll różnią się wykonaniem i opakowaniem, ale użyty surowiec jest taki sam.  

                            - Basic Roll różni się znacznie w każdym obszarze: zastosowanie surowców,  skład, wykonanie i opakowanie.  

                            - W przypadku First Metall Roll, użyty surowiec składa się w całości z aluminium. 

 

B) Proces produkcyjny: aby w sposób profesjonalny różne wkłady surowcowe, jak również dostosowane do tego 

wykonania wybrać i poskładać, potrzeba prototypowych urządzeń stworzonych przez naszych techników. Na 

urządzeniach tych, nasi najlepiej wyszkoleni pracownicy produkują taśmy kalenicowe i taśmy do naroży dachowych oraz 

przyłącza kominowe. 

 

 

Akcesoria systemowe do montażu taśm kalenicowych i do naroży firmy Synwer oraz akcesoria w obszarze okapu/rynny (patrz cennik  

20/21) 

Uniwersalne podpory do łat 

kalenicowych 

Grzebień wentylacyjny 

rynnowy  

Grzebień z nakładką 

wentylacyjną 

Siatka ochronna przed 

ptakami 
i łat naroży dachowych, które 

dopasowują się  

 do każdej konstrukcji dachu. 

chroni dach przed 

wtargnięciem  

 ptaków i gryzoni. 

chroni dach przed wtargnięciem  

 ptaków i gryzoni. 

 chroni otwory 

wentylacyjne w obszarach 

okapu/rynien  

 

 

 

 

 

Akcesoria systemowe do przyłączy ściennych i kominowych (patrz cennik 20/21): 

 

Podkład w sprayu Synergie Spray 

Primer SP 

do zanieczyszczonych i innych 

powierzchni. 

 

Rolka dociskowa 

do przyłączy ściennych i 

kominowych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemy wentylacyjne dla dachu 

 Systemy wentylacyjne dla dachu  

  

01 First AirRoll ................................................................................................................................................................  S. 68 

02 First ClassicRoll .....................................................................................................................................................  S. 69 

03 Basic Roll ....................................................................................................................................................................  S. 70 

04 First MetallRoll .........................................................................................................................................................  S. 71 

 Przyłącza ścienne i kominowe  

  

05 FlexRoll Aluminium ..............................................................................................................................................  S. 72 

06 FlexRoll Blei ..............................................................................................................................................................  S. 73 

07 FlexRoll Vitare ..........................................................................................................................................................  S. 74 

 

Objaśnienie symboli 

Odporny 
mechanicznie 

Różne  
rozmiary 

Wysoka 
początkowa  
siła klejenia 

Wodo 
szczelność 

 

Zasklepiony 
brzeg 

Silny wiatr Szybki montaż 
Odporność na 

promieniowanie 
UV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Najlepiej sprzedająca się taśma 

kalenicowa i na naroża dachowe w 

Europie - ORYGINALNA! 

• Szczególnie wysoka plisa 

• Przepuszczalność powietrza 290 cm2 i 

jednocześnie wodoodporność 

• 120 g/m butylu na stronę 

• Połączenie z podwójnym szwem 

• Paski do zszywania - idealne układanie 

 

Opis produktu: 

oryginalna taśma kalenicowa i do 

naroży dachowych dla profesjonalnie 

wentylowanego dachu pokrytego 

dachówką - Made in Germany. 

Właściwości: 

Specjalne kolory na zamówienie 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Skład: 

Barwiona folia aluminiowa  

2 x szycie 

Tkanina polipropylenowa odporna na promieniowanie 
UV   

Paski zszywane  

Klej butylowy 

Okładzina silikonowa 
 

Karta produktu 

 
Materiał  barwiona folia aluminiowa  

Aluminium z zaginanymi krawędziami   TAK 

Grubość aluminium   0,15 mm 

Długość rolki   5,00 m 

Tkanina polipropylen     odporny na 
promieniowanie UV 

Paski zszywane  polipropylenowe włókniny 
Spinn  

Połączenie materiałów  klejenie i 2x szycie  

Nałożenie butylu   120 g/m 

Przepuszczalność powietrza  ISO 9237 1319,1 l/dm2 Min (±10%) 

Stabilność na promieniowanie UV  stabilna 

Odporność na starzenie  >10 lat (niezależnie od 
promieniowania)  

Odporność na temperaturę  -30°C/+70°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Współczynnik plisowania   1,45% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max. +30°C 

 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Kolor* Szerokość 

(mm) 
opak. szt. Paleta (opak.) 

1274.0 Czerwony 310 2 60 

1151.0 Czerwony 370 2 60 

1150.0 Antracyt 310 2 60 

1333.0 Antracyt 370 2 60 

1275.0 Brązowy 310 2 60 

1334.0 Brązowy 370 2 60 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Taśma kalenicowa i na naroża 

dachu dla każdego! 

• Dwuwarstwowy kompozyt z 

włókniny akrylowej przepuszczający 

powietrze 

• Stabilny na promieniowanie UV, 

wodoodporny i chroniący przed 

śniegiem  

• Paski aluminiowe z zaginanymi 

krawędziami 

• Dostępny w 3 kolorach i szerokościach 

• Bardzo dobry stosunek ceny do 

wydajności 

 

Opis produktu: 

Taśma kalenicowa i na naroża dachu 

do wentylacji dachu krytego dachówką 

- Made in Germany. 

Właściwości: 

*Sonderfarben auf Anfrage 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Systemy wentylacyjne dla dachu 

Skład: 

Karta produktu 

 
Materiał  barwiona folia aluminiowa 

Aluminium z zaginanymi krawędziami  TAK 

Grubość aluminium  0,12 mm 

Długość rolki  5,00 m 

Tkanina polipropylen  kompozyt z włókniny 
akrylowej  

Paski zszywane  NIE 

Połączenie materiałów  klejenie i 1x szycie 

Nałożenie butylu  90 g/m 

Przepuszczalność powietrza ISO 9237 1200 l/dm2 Min (200 Pa) 

Stabilność na promieniowanie UV  stabilna 

Odporność na starzenie  >10 lat (niezależnie od 
promieniowania) 

Odporność na temperaturę  -30°C/+90°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Współczynnik plisowania  1,35% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max. +30°C 

 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Kolor* Szerokość 

(mm) 
opak. szt. Paleta (opak.) 

1153.0 Czerwony 310 4 30 

1352.0 Czerwony 370 4 30 

1272.0 Antracyt 310 4 30 

1154.0 Antracyt 370 4 30 

1273.0 Brązowy 310 4 30 

1353.0 Brązowy 370 4 30 
 

Barwiona folia aluminiowa 

1 x szycie 

Wielowarstwowa tkanina z polipropylenu  

Klej butylowy 

Okładzina silikonowa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Taśma kalenicowa i do naroży dachu 

do minimalnie wyprofilowanych 

dachówek !  

• Łatwy 

• Szybki montaż 

• Niedroga 

 

Opis produktu: 

Taśma kalenicowa i na naroża dachu do 

wentylacji dachu krytego dachówką 

Właściwości: 

*Specjalne kolory na zamówienie 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Barwione aluminium 

1 x szycie 

Włókniny polipropylenowe stabilne na temperaturę i promienie 
UV 

Klej butylowy 

Okładzina silikonowa 

 

Skład: 

Karta produktu 

 
Materiał  lakierowane aluminium  

Aluminium z zaginanymi krawędziami  NIE 

Grubość aluminium  0,12 mm 

długość rolek  5,00 m 

włóknina środkowa  kompozyt z termo 
stabilnego polipropylenu 

Paski zszywane  NIE 

Połączenie materiałów  klejenie i 1x szycie 

Nałożenie butylu   60 g/m 

Przepuszczalność powietrza ISO 9237 1200 l/dm2 Min (200 Pa) 

Odporność na starzenie  >5 lat (niezależnie od 
promieniowania) 

Odporność na temperaturę  -30°C/+90°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Współczynnik plisowania  1,20% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max. +30°C 

 

Artykuł i jednostki 
 

Artykuł Kolor* Szerokość 
(mm) 

opak. szt. Paleta (opak.) 

1270.0 Czerwony 310 4 36 

1157.0 Czerwony 370 4 36 

1156.0 Antracyt 310 4 36 

1294.0 Antracyt 370 4 36 

1271.0 Brązowy 310 4 36 

1292.0 Brązowy 370 4 36 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Niezniszczalna taśma kalenicowa i 

do 

 

 naroży dachu!  

• Pełne aluminium z bardzo dużymi 

możliwościami formowania 

• Przepuszczająca powietrze, a 

jednocześnie wodoodporna 

• Szybki i łatwy montaż 

• Z zaginanymi krawędziami 

zewnętrznymi 

Opis produktu: 

Taśma kalenicowa i do naroży dachu 

wykonana z aluminium  

 

do profesjonalnie wentylowanego 

dachu pokrytego dachówką  - Made in 

Germany. 

Właściwości: 

Systemy wentylacyjne dla dachu 

Karta produktu 

 
Materiał  barwiona folia aluminiowa 

Aluminium z zaginanymi krawędziami  NIE 

Grubość aluminium  0,15 mm 

Długość rolki  5,00 m 

Nałożenie butylu  90 g/m 

Przepuszczalność powietrza DIN 4108-3 >90 cm2/m 

Stabilność na promieniowanie UV  stabilna 

Odporność na starzenie  zaliczony 

Odporność na temperaturę  -30°C/+90°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Współczynnik plisowania  1,20% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max. +30°C 

 

Artykuł i jednostki 
 

Artykuł Kolor Szerokość 
(mm) 

opak. szt. Paleta (opak.) 

1158.0 Czerwony 320 4 30 

1159.0 Czerwony 370 4 30 

1335.0 Antracyt 320 4 30 

1337.0 Antracyt 370 4 30 

1336.0 Brązowy 320 4 30 

1338.0 Brązowy 370 4 30 

 
Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Barwione  aluminium 

Klej butylowy 

Okładzina silikonowa 

 

Skład: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Elastyczne, w pełni samoprzylepne 

przyłącze ścienne i kominowe 

wykonane z aluminium!  

• Możliwość formowania poprzez 

innowacyjne tłoczenie  

• Samoprzylepne 

• Szybki i łatwy montaż 

• Doskonały stosunek ceny do 

wydajności 

 

Opis produktu: 

Taśma łącząca do powierzchni 

ściennych i kominowych. 

Właściwości: 

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  

Skład: 

Barwione  aluminium 

Klej butylowy 

Okładzina silikonowa 
 

Karta produktu 

 
Materiał  aluminium 

Aluminium z zaginanymi krawędziami  NIE 

Grubość aluminium  0,15 mm 

Długość rolki  5,00 m 

Nałożenie butylu  1,5 mm 

Stabilność na promieniowanie UV  stabilna 

Odporność na starzenie   zaliczony 

Odporność na temperaturę  -30°C/+80°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Współczynnik plisowania  1,30% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max, +30°C 

 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Kolor Szerokość 

(mm) 
opak. szt. Paleta (opak.) 

1126.0 Czerwony 300 1 48 

1124.0 Antracyt 300 1 48 

1127.0 Brązowy 300 1 48 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlexRoll Blei 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Elastyczne, w pełni samoprzylepne 

przyłącze 

 

 ścienne i kominowe wykonane z 

ołowiu  

lakierowanego proszkowo!  

• Bardzo wysoka formowalność 

• Samoprzylepne 

• Zgodne z ochroną środowiska 

• Z okładziną dzieloną 

 

Opis produktu 

Taśma łącząca do powierzchni ściennych 

i kominowych. 

Właściwości: 

Firma Synwer  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności,jeśli  produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami. 

Systemy wentylacyjne dla dachu 

Skład: 

Karta produktu 

 
Materiał  ołów 

ołów zagięty   NIE 

grubość ołowiu   0,20 mm 

Długość rolki  5,00 m 

Nałożenie butylu  1,5 mm 

Stabilność na promieniowanie UV  stabilna 

Odporność na starzenie  zaliczony 

Odporność na temperaturę  -30°C/+80°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Współczynnik plisowania  1,30% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max. +30°C 

 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Kolor Szerokość 

(mm) 
opak. szt. Paleta (opak.) 

1242.0 Czerwony 300 1 48 

1243.0 Czarny 300 1 48 

1269.0 Brązowy 300 1 48 
 

Ołów 

Klej butylowy 

Okładzina silikonowa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlexRoll Vitare 

ZALETY W 

SKRÓCIE: 

Niezwykle stabilne wymiarowo i 

odporne na promieniowanie UV 

obrzeże/obszycie ścian i kominów 

wykonane z kompozytu PCV i siatki 

aluminiowej!  

• Doskonała formowalność na zimno 

• Uniwersalne zastosowanie 

• Bardzo łatwy montaż 

• Samoprzylepne 

 

Opis produktu: 

Uniwersalne zastosowanie na 

obrzeżach ścian i kominów. 

Właściwości: 

Skład: 

Kauczuk butylowy (PIBI) 

Klej butylowy wzmocniony siatką 
aluminiową 

Okładzina silikonowa 
 

Karta produktu 

 
Materiał  kauczuk butylowy (PIBI)  

wzmocnienie PIBI  siatka aluminiowa  

łączna grubość   3 mm 

Długość rolki  5 m 

Nałożenie butylu  1,5 mm 

Stabilność na promieniowanie UV  stabilna 

Odporność na starzenie  trwały 

Odporność na temperaturę  -30°C/+80°C 

Temperatura robocza  +5°C/+40°C 

Wydłużenie   35% 

Miejsce przechowywania  
suche i zadaszone, 

zabezpieczone przed 
promieniowaniem UV 

Temperatura przechowywania  max, +30°C 

 

Artykuł i jednostki 

 
Artykuł Kolor Szerokość 

(mm) 
opak. szt. Paleta (opak.) 

1707.0 Czerwony 300 1 72 

1708.0 Czarny 300 1 72 

1709.0 Brązowy 300 1 72 
 



 

Nasza produkcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgrzewanie klejowe - oklejanie - klejenie - cięcie - drukowanie - przewijanie - konfekcjonowanie 

 

Od połowy lat 90-tych większość naszych pracowników zajmuje się produkcją i rozwojem systemów uszczelniających przed 

powietrzem, wiatrem i wodą. 

 

Zgrzewanie klejowe 

Na podstawie zgromadzonej  w tym czasie wiedzy i jej analizie, podjęto decyzję o budowie linii produkcyjnej specjalnie 

dostosowanej do wymagań stosowanych włóknin i folii. 

 Linia ten jest dziś sercem naszej produkcji, wytwarzana jest na niej większość naszych produktów.  

Technologia zgrzewania z udziałem kleju, która była rewolucyjna podczas budowy zakładu i jest rewolucyjna do dziś, jest 

doskonałym wskaźnikiem trwałości naszych produktów. Poszczególne warstwy membran i paroizolacji są łączone ze sobą za 

pomocą "zgrzewania klejowego" bez uszkodzeń wywołanych przez temperaturę i ciśnienie. Dzięki pokryciu membrany 

funkcjonalnej specjalnym klejem poliuretanowym osiągnięto to, że poszczególne warstwy mogą poruszać się prawie bez 

naprężeń nawet w przypadku silnych zmian temperatury, co pozwala uniknąć rozerwania membrany funkcyjnej, jak to ma 

miejsce w przypadku tradycyjnych produktów. 

 

Oklejanie 

Do nakładania powłok klejowych, do dyspozycji jest urządzenie oklejające. Kleje nakładane są na laminat za pomocą rolek 

nakładających lub metodą proszkową. 

 

Drukowanie 

Większość produkowanych wyrobów jest nadrukowywana na maszynie fleksograficznej zgodnie z życzeniami klienta.  Wybór 

i regulacja odpowiednich klisz drukarskich są decydujące dla uzyskania perfekcyjnej jakości druku. Drukowanie odbywa się 

oczywiście przy użyciu farb wodorozcieńczalnych.  

 

Cięcie, przewijanie i konfekcjonowanie 

Rolki są konfekcjonowane na specjalnych maszynach nawijających, gdzie również nakładane są liniowo paski klejące oraz 

umieszczane są etykiety klienta. Następnie rolka jest owijana jeszcze folią ochronną. Mamy również do dyspozycji inne 

urządzenia do cięcia i konfekcjonowania, skonstruowane specjalnie zgodnie z naszymi wymaganiami.  Tutaj mogą być 

nacinane okładziny lub produkowane taśmy foliowe do łatwego odklejania palcami. 

 

Zapewnienie jakości 

Wszystkie procesy produkcyjne są monitorowane i sprawdzane przez nasz własny dział zapewnienia jakości.  System 

ścisłego monitoringu gwarantuje maksymalną jakość produktu = bezpieczeństwo dla klientów. Własne laboratorium jest 

wyposażone we wszystkie urządzenia badawcze niezbędne przy produkcji wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE.  

Tutaj następuje kontrola towarów przychodzących oraz wychodzących jak również całościowy nadzór produkcyjny zgodnie z 

wytycznymi dla produkcji materiałów budowlanych. 

W czasie corocznemu audytu, nasza produkcja jest sprawdzana przez certyfikowany instytut w ramach dobrowolnego 

monitoringu produkcji.

Firma Synwer GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami.  



 

Zapewnienie jakości Drukowanie 

Cięcie 



 

Oklejanie 

Zgrzewanie klejowe 



 

Produkcja taśm 
uszczelniających 

Produkcja taśm klejących 



 

 

Produkcja taśm 
kalenicowych 

Produkcja folii 



 

Ogólne warunki handlowe Synwer Group GmbH, stan na  styczeń 2020 r.

 
I. I. Postanowienia ogólne/zakres obowiązywania 

1. Nasze poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie wyłącznie do spółek, osób prawnych 

prawa publicznego i funduszy specjalnych prawa publicznego. 

2. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między klientem a nami. Mają one 

również zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostały one ponownie 

wyraźnie uzgodnione. Nasze Ogólne Warunki Handlowe uznaje się za przyjęte najpóźniej w momencie przyjęcia 

lub otrzymania usługi. Odmienne warunki handlowe Zamawiającego, które nie zostały przez nas wyraźnie 

uznane, nie są dla nas wiążące, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się im wyraźnie. Poniższe warunki obowiązują 

również wtedy, gdy realizujemy zlecenie klienta bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od nich 

warunkach klienta. 

3. Zmiany w zakresie dostaw i usług, cen i terminów dostaw obowiązują tylko z naszym pisemnym 

potwierdzeniem. Wszystkie wcześniejsze ustalenia nie zawarte w potwierdzeniu zamówienia są nieważne. 

Dodatkowe uzgodnienia wymagają naszej pisemnej zgody. 

II. Zawarcie umowy 

1. Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące, chyba że wyraźnie zaznaczyliśmy je jako wiążące. Mają one 

maksymalną ważność 90 dni. Umowy realizowane są wyłącznie przez nasze pisemne potwierdzenie zamówienia 

lub przez wykonanie zlecenia. 

2. Zamówienie klienta, które ma być zakwalifikowane jako oferta zawarcia umowy, możemy przyjąć ciągu 

dwóch tygodni poprzez wysłanie potwierdzenie zamówienia. 

3. Techniczne i wykonawcze odchylenia od opisów i informacji zawartych w broszurach, ofertach i 

dokumentach pisemnych, jak również zmiany w wykonaniu, konstrukcji i materiałach wynikające z  postępu 

technicznego są zastrzeżone, bez możliwości uzyskania przez klienta jakichkolwiek praw z tego tytułu. Informacje 

o naszych produktach (dane techniczne, wymiary, itp. ) są tylko orientacyjne i przybliżone; nie stanowią 

gwarantowanej jakości, chyba że gwarancja została udzielona wyraźnie i na piśmie. 

4. Zastrzegamy sobie nasze prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej do 

wszystkich próbek, rysunków, obliczeń i innych dokumentów - również w formie elektronicznej. Nie mogą być one 

udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody i muszą być niezwłocznie zwrócone na żądanie. 

III. Warunki płatności 

1. W przypadku braku specjalnych uzgodnień, cena ustalona w umowie jest ceną całkowitą. W przypadku braku 

specjalnych uzgodnień, cena ustalona w umowie jest ceną całkowitą. Opiera się ona na kosztach materiałów, 

wynagrodzeniach itp. obowiązujących w momencie zawierania umowy. Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a 

dostawą upływa okres dłuższy niż cztery miesiące i jeżeli obowiązujące ceny naszych dostawców lub inne koszty 

wynikające z naszych usług ulegną znacznej zmianie, jesteśmy uprawnieni i zobowiązani do niezwłocznego 

odpowiedniego dostosowania uzgodnionego wynagrodzenia według słusznej wyceny.  Dotyczy to również 

sytuacji, gdy klient wpłacił już zaliczkę.  Podwyżki jednego elementu kosztowego mogą być wykorzystane do 

podniesienia cen tylko w takim zakresie, w jakim nie są one kompensowane przez spadające koszty w innych 

obszarach. W przypadku obniżki kosztów, ceny należy obniżyć w takim stopniu, aby te redukcje kosztów nie 

zostały w pełni lub częściowo skompensowane przez wzrosty w innych obszarach.  Dokonane przez nas ustalenie 

ceny, zgodnie z § 315 akapitem. 3 S. 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego jest wiążące tylko wtedy, gdy jest 

uzasadnione. 3 S. 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego jest wiążące tylko wtedy, gdy jest uzasadnione. 

2. Do cen doliczany jest podatek VAT w odpowiedniej ustawowej wysokości. Wszelkie urzędowe opłaty za 

sprawdzenie i zatwierdzenie ponosi zamawiający. 

3. Potrącenie skonta jest dopuszczalne tylko w przypadku specjalnej pisemnej umowy pomiędzy nami a 

Zamawiającym.  Wynagrodzenie jest płatne bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu faktury przez klienta, chyba 

że w potwierdzeniu zamówienia podany jest inny termin płatności.  Płatność jest uważana za dokonaną tylko 

wtedy, gdy możemy dysponować daną kwotą. W przypadku płatności czekiem, płatność uznaje się za dokonaną 

dopiero w momencie realizacji czeku w prawidłowym toku postępowania. 

4. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie o zapłatę jest zagrożone z powodu braku 

możliwości zapłaty ze strony klienta, przysługują nam prawa wynikające z § 321 BGB (Niemieckiego Kodeksu 

Cywilnego), również w odniesieniu do wszystkich innych zaległych świadczeń wynikających ze stosunków 

handlowych z klientem.  Jeżeli klient nie spełni świadczenia lub nie złoży zabezpieczenia w odpowiednim terminie, 

jesteśmy również uprawnieni do wysuwania wszelkich roszczeń, które nie uległy przedawnieniu z tytułu bieżących 

stosunków handlowych.  

5. W przypadku zaległości nabywcy w zapłacie stosuje się przepisy ustawowe. 

6. W przypadku opisanym w punkcie 4 i 5 możemy zażądać przedpłaty za zaległe dostawy. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia/kompensacji tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne pochodzą z tego 

samego stosunku umownego lub gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, uznane przez nas 

lub są bezsporne.  Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie 

wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. 

IV. Zastrzeżenie własności 

1. Dostarczony towar (towar zastrzeżony) pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszystkich 

przysługujących nam obecnie lub w przyszłości roszczeń, łącznie ze wszystkimi wierzytelnościami z tytułu salda 

rachunku bieżącego Zamawiającego.  Jeżeli Zamawiającynie ureguluje należnego świadczenia  (np. płatność) lub 

ureguluje niezgodnie z umową, mamy prawo po wyznaczeniu rozsądnego terminu, do odstąpienia od umowy i  

odbioru zastrzeżonego towaru. Odebranie przez nas towaru zastrzeżonego stanowi odstąpienie od umowy. 

Zajęcie przez nas towaru zastrzeżonego stanowi odstąpienie od umowy. Jesteśmy uprawnieni do korzystania z 

towarów zastrzeżonych po ich odebraniu z powrotem.   Po potrąceniu odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów 

zwrotu, przychody z ponownego spieniężenia zostaną skompensowane z kwotami należnymi nam od klienta.  

 

2. Zamawiający jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem objętym zastrzeżeniem  własności 

i odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od kradzieży, stłuczenia, pożaru, wody i innych szkód na 

wartość nowego towaru.  Zamawiający, niniejszym ceduje na nas wszystkie roszczenia wobec towarzystwa 

ubezpieczeniowego, a my przyjmujemy tę cesję.  Prace konserwacyjne i kontrolne, które są niezbędne, muszą 

być wykonywane przez Zamawiającego w odpowiednim czasie i na jego koszt.  

3. Zamawiający jest uprawniony do sprzedaży i/lub używania towaru zastrzeżonego w ramach zwykłej 

działalności gospodarczej, o ile nie zalega z zapłatą.  Zastawianie lub przewłaszczanie na zabezpieczenia jest 

niedozwolone.  W ramach zabezpieczenia, Zamawiający niniejszym ceduje na nas w całości wszelkie roszczenia 

wynikające z odsprzedaży lub z innych przyczyn prawnych (ubezpieczenie, czynność niedozwolona) w 

odniesieniu do towaru zastrzeżonego (łącznie ze wszystkimi roszczeniami z rachunku bieżącego); my, niniejszym 

przyjmujemy tę cesję.  

My, do odwołania upoważniamy klienta do przyjęcia we własnym imieniu, na swoje konto  naszych, scedowanych 

nam należności.  Upoważnienie do przyjęcia tych należności może zostać odwołane w każdej chwili, jeśli klient nie 

wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.  Zamawiający nie jest również uprawniony do 

cedowania tej wierzytelności, w celu jej ściągnięcia w drodze faktoringu, chyba że jednocześnie zostanie 

ustanowiony obowiązek faktora do dokonania zapłaty w wysokości wierzytelności bezpośrednio na naszą rzecz, 

dopóki mamy jeszcze roszczenia wobec Zamawiającego. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z tytułu 

opóźnień, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, są wykluczone. 

4. Przetwarzanie lub przekształcanie towarów zastrzeżonych przez klienta odbywa się w każdym przypadku za 

naszą zgodą.  Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, 

nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (końcowa kwota faktury 

łącznie z podatkiem VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie ich przetwarzania.  Do 

przetwarzania powstałego nowego produktu odnosi się to samo co do towaru zastrzeżonego.  W przypadku nie 

dającego się rozdzielić, zmieszania towaru zastrzeżonego z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, 

nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (końcowa kwota faktury 

łącznie z podatkiem VAT) do innych zmieszanych przedmiotów w momencie zmieszania. Jeśli w wyniku 

zmieszania, rzecz klienta ma być uważany za rzecz główną, klient i my zgadzamy się, że klient przekaże nam 

proporcjonalną współwłasność tej rzeczy; niniejszym przyjmujemy to przekazanie.  Naszą powstałą w ten sposób 

wyłączną własność lub współwłasność przedmiotu, Zamawiający przechowuje dla nas.  

5. W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności woli jego zajęcia, 

Zamawiający wskaże na naszą własność i poinformuje nas niezwłocznie, abyśmy mogli egzekwować nasze 

prawa własności.  O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam poniesionych w związku z tym kosztów 

sądowych lub pozasądowych, Zamawiający jest za nie odpowiedzialny. 

6.  Jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do 

zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza wysokość zabezpieczanych roszczeń o więcej niż 10%, 

przy czym wybór zabezpieczenia do zwolnienia zależy od naszego uznania.  Wartością towaru zastrzeżonego jest 

kwota netto faktury za dostarczony przez nas towar pomniejszona o rabat zabezpieczający w wysokości 1/3. 

V. Dostawa 

1. Podany przez nas termin dostawy rozpoczyna się dopiero po należytym wypełnieniu przez klienta wszystkich 

ciążących na nim zobowiązań, takich jak przedłożenie wszelkich niezbędnych urzędowych zezwoleń lub wpłata 

zaliczki.  

2. Nasz termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli nasz produkt opuścił fabrykę do końca tego terminu lub 

jeśli zgłosiliśmy gotowość do wysyłki.  O ile ma nastąpić odbiór towaru, decydujący jest termin odbioru; nie dotyczy 

to uzasadnionej odmowy odbioru.  

3. Jeśli nie będziemy w stanie wykonać zamówienia na czas, natychmiast poinformujemy  o tym klienta. 

4. Jeżeli nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie, np. w przypadku niedoboru energii, trudności z 

importem, zakłóceń w eksploatacji i ruchu, akcji protestacyjnych, siły wyższej lub opóźnień ze strony naszych 

dostawców, okres realizacji zostanie odpowiednio przedłużony.  Jeśli nie będziemy w stanie wykonać świadczenia 

nawet po odpowiednim przedłużeniu, zarówno Zamawiający, jak i my będziemy mieli prawo do odstąpienia od 

umowy.  Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z tytułu opóźnień, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, 

są wykluczone.  

5. Jeżeli na skutek opóźnienia w dostawie, za które odpowiadamy, Zamawiający zaprzestaje swojego udziału 

w dalszej realizacji umowy, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi.  Jednakże w 

przypadku szkód materialnych i majątkowych spowodowanych nieumyślnie, nasza odpowiedzialność ogranicza 

się do przewidywalnych, typowo występujących szkód.  Wina naszych przedstawicieli lub osób, którym 

powierzyliśmy wykonanie zobowiązania jest po naszej stronie. 

6. Ponosimy odpowiedzialność wobec Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawowymi również w przypadku 

zwłoki w dostawie, jeżeli jest ona spowodowana naszym umyślnym lub wynikającym z rażącego zaniedbania 

naruszeniem umowy, przy czym wina naszych przedstawicieli lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie 

zobowiązania, jest po naszej stronie.   Nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych, zwykle 

występujących szkód, jeżeli opóźnienie w dostawie nie jest spowodowane umyślnym naruszeniem umowy.W 

przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze towaru, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za 

powstałą szkodę oraz za wszelkie dodatkowe koszty. 

7. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie, za które ponosimy odpowiedzialność, wynika z zawinionego 

naruszenia istotnego zobowiązania zawartego w umowie, przy czym winy naszych przedstawicieli lub osób, 

którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania są po naszej stronie, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z 

przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku odpowiedzialność za naprawienie szkody jest 

ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody.  

8. Jeżeli ponosimy odpowiedzialność za opóźnienie, klient może odstąpić od umowy zgodnie z przepisami 

ustawowymi, jeżeli wcześniej wyznaczył nam bezskutecznie rozsądny termin dodatkowy.  Jeżeli w wyniku zwłoki 

nabywca poniesie szkodę, jest on uprawniony do żądania zryczałtowanego odszkodowania.  Za każdy pełny 

tydzień opóźnienia wynosi ono 0,5%, ale łącznie nie więcej niż 5% wartości tej części usługi, która w wyniku 

opóźnienia nie może być zrealizowana w uzgodnionym terminie lub zgodnie z umową.



 

 

9. Dalsza odpowiedzialność za zwłokę w dostawie, za którą jesteśmy odpowiedzialni, jest wykluczona. To 

ograniczenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania, jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa lub jeżeli powyższe odszkodowanie ryczałtowe (punkt 8) nie jest 

wystarczające do pokrycia przewidywalnej, typowej dla umowy szkody.  Dalsze roszczenia prawne i prawa 

Zamawiającego, które przysługują mu oprócz roszczenia odszkodowawczego z tytułu opóźnienia dostawy, za 

które odpowiadamy, pozostają nienaruszone.  

10. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania częściowych dostaw i częściowych świadczeń w każdym czasie, o 

ile jest to uzasadnione dla klienta.  

11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze towaru, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania 

za powstałą szkodę oraz za wszelkie dodatkowe koszty.  To samo dotyczy przypadku, gdy klient w sposób 

zawiniony naruszy swoje zobowiązania we współpracy.  W przypadku wystąpieniem opóźnienia odbioru lub 

płatności, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na klienta.  

12. Załadunek i wysyłka odbywają się bez ubezpieczenia na ryzyko klienta.  Na życzenie i koszt 

zamawiającego ubezpieczymy dostawę z ubezpieczeniem transportowym.  Dołożymy wszelkich starań, aby 

uwzględnić życzenia i interesy Zamawiającego w odniesieniu do sposobu i trasy wysyłki; ewentualne dodatkowe 

koszty powstałe w wyniku tego - również w przypadku uzgodnionej dostawy franco - ponosi klient. 

13. Nie przyjmujemy z powrotem opakowań transportowych i wszystkich innych opakowań zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie opakowań, z wyjątkiem palet.  Klient jest odpowiedzialny za usunięcie opakowania  
na własny koszt.  

14. Jeżeli wysyłka opóźni się na życzenie lub z winy klienta, składujemy towar na koszt i ryzyko klienta. W tym 

przypadku, zgłoszenie gotowości do wysyłki jest równoważne z wysyłką.  

VI. Przeniesienie ryzyka 

1. Ryzyko zostaje przeniesione na klienta z chwilą opuszczenia naszego zakładu lub magazynu przez towary. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy my przejmujemy dalsze usługi, takie jak w szczególności koszty wysyłki lub 

dostawy. O ile ma nastąpić odbiór przez klienta, ryzyko przechodzi z chwilą odbioru. W przypadku dostaw 

częściowych dotyczy to dostarczanej części. 

2. Jeśli wysyłka lub odbiór jest opóźniony lub nie odbywa się z powodu okoliczności, za które odpowiada klient, 

ryzyko przechodzi na klienta, gdy tylko poinformujemy go, że towar jest gotowy do wysyłki lub odbioru. 

3. Na życzenie klienta ubezpieczymy przesyłkę na jego koszt od kradzieży, uszkodzenia, szkód 

transportowych, pożaru i uszkodzenia od wody. 

VII. Gwarancja 

1. Roszczenie z tytułu wad przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy wypełni on w odpowiednim czasie swoje 

obowiązki sprawdzenia towaru i zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 Kodeksu Handlowego.  

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z następujących przyczyn: nieodpowiednie lub 

nieprawidłowe użytkowanie, wadliwy montaż przez klienta lub osoby trzecie, niestosowanie się do naszych 

instrukcji montażu, naturalne zużycie, wadliwe lub niedbałe obchodzenie się, w szczególności nadmierne 

obciążenie, wadliwe prace budowlane, wpływy chemiczne, elektroniczne lub elektryczne, o ile nie wynikają one z 

naszej winy, 

3. Jeśli wady materiałowe zostaną wykryte dopiero podczas obróbki, reklamacje mogą być uwzględnione tylko 

wtedy, gdy obróbka tych wadliwych elementów zostanie natychmiast wstrzymana, 

4. W przypadku uzasadnionego, terminowego zgłoszenia wad, możemy wg naszego wyboru, początkowo 

zdecydować się na usunięcie wady lub dostarczenie elementu wolnego od wad (w drugiej kolejności). 

5. Jeżeli dostawa zastępcza nie uda się lub zostanie odrzucona, klient może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić 

od umowy po ustaleniu i bezskutecznym upływie rozsądnego terminu, pod warunkiem, że wada nie jest 

nieznaczna lub że towar został już sprzedany, przetworzony lub przeprojektowany.  

6. Klient jest uprawniony do żądania odszkodowania zgodnie z postanowieniami punktu VIII.  

7. Koszty związane z dostawą zastępczą przejmujemy tylko wtedy, gdy są one uzasadnione w danym, 

konkretnym przypadku, w odpowiedniej wysokości do zrekompensowania wadliwej dostawy.  

8. Nie będziemy zwracać żadnych wydatków spowodowanych przewiezieniem towaru w inne miejsce niż 

miejsce wykonania umowy, chyba że byłoby to zgodne z jego przewidzianym w umowie przeznaczeniem. 

9. Roszczenia klienta z tytułu wad materiałowych przedawniają się po upływie roku od daty dostawy do klienta, 

chyba że ma miejsce przypadek z § 438 ust. 1. nr 2 Kodeksu Cywilnego lub § 634a ust. 1 nr 2 Kodeksu Cywilnego. 

10. W przypadku dostawy zastępczej, termin przedawnienia nie rozpoczyna się od nowa. 

11. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na roszczenia klienta wynikające z umyślnego lub rażąco 

niedbałego naruszenia obowiązków z naszej strony, świadomego ukrywania wad fizycznych  lub przejęcia przez 

nas gwarancji, jak również na prawa regresu klienta zgodnie z § 478 Kodeksu Cywilnego, o ile nie wykraczają one 

poza ustawowe roszczenia z tytułu wad fizycznych rzeczy. 

12. W przypadku działania siły wyższej jesteśmy zwolnieni z obowiązku wykonania. Roszczenia o 

odszkodowanie są w tym zakresie wykluczone. 

VIII. Odpowiedzialność  

1. Niezależnie od ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszym punkcie, ponosimy 

odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawowymi za: - uszczerbek na życiu, ciele i zdrowiu wynikający z 

niedbałego lub umyślnego naruszenia obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, 

którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, - szkody spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli 

prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, w wyniku umyślnego lub rażącego 

niedbalstwa, - szkody objęte odpowiedzialnością zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt,  

- za wady świadomie ukryte, 

- za wypełnienie warunków gwarancji. 

2. W przypadku szkód rzeczowych i majątkowych niezamierzonych , my i osoby, którym powierzyliśmy 

wykonanie zobowiązania, ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania 

umownego, tzn. w przypadku naruszenia zobowiązania umownego, którego wypełnienie umożliwia przede 

wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego 

wypełnieniu klient polega i ma prawo polegać. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona do wysokości szkody 

przewidywalnej i typowej dla umowy w momencie jej zawarcia. 

3. Za szkody, które wynikają z braku gwarantowanej jakości lub trwałości, ale nie występują bezpośrednio na 

towarze, odpowiadamy tylko wtedy, gdy ryzyko takiej szkody jest oczywiście objęte gwarancją jakości i trwałości. 

4. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego 

roszczenia. O ile nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej 

odpowiedzialności naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzono 

wykonanie zobowiązania. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Miejscem wykonania umowy i właściwy sąd dla dostaw i płatności (łącznie z czynnościami dotyczącymi 

czeków i weksli), jak również do rozstrzygania wszelkich sporów między nami a Zamawiającym, wynikających z 

umów zawartych między nami a Zamawiającym, jest siedziba naszej firmy. Jesteśmy jednak uprawnieni do 

pozwania klienta również w jego miejscu zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Stosunki między stronami umowy podlegają wyłącznie prawu obowiązującemu w Republice Federalnej 

Niemiec. 

3. Przechowujemy dane naszych klientów w ramach naszych wzajemnych stosunków handlowych zgodnie z 
ustawą federalną o  
ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

KOSZTY TRANSPORTU 

KOSZTY TRANSPORTU DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

Warunki transportu dla krajów Unii Europejskiej będę uzgadniane na bieżąco.  

KOSZRT TRANSPORTU DO KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ  

Warunki transportu dla krajów spoza Unii Europejskiej będę uzgadniane na bieżąco. 


