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W majowym numerze mie-
sięcznika „Materiały Bu-
dowlane” [1] poruszyłem
temat związany ze szczel-

nością powietrzną uzyskiwaną za po-
mocą materiałów stosowanych jako pa-
roizolacje w zewnętrznych przegrodach
o konstrukcji drewnianej (ściany i da-
chy). Na kilku zdjęciach tam zamiesz-
czonych widać taśmy łączące pasma
warstw paroizolacyjnych. Jest to mate-
riał konieczny do zastosowania z powo-
du wymagania uzyskania szczelności
powietrznej w ścianach i dachach. Ta-
śmy należy stosować zarówno przy
montażu materiałów paroizolacyjnych,
jak i wiatroizolacyjnych. Produkty te są
objęte normami wyrobu, w których
określa się je mianem elastyczne wyro-
by wodochronne [2, 3]. Do tej grupy
należą również wysokoparoprzepusz-
czalne membrany wstępnego krycia
(MWK) [4], które czasami skleja się
za pomocą taśm samoprzylepnych. Na-
tomiast nie ma norm dotyczących ich
stosowania.

Większość taśm jest oferowana jako
materiały dodatkowe (akcesoria) przez
producentów lub dystrybutorów paro-
izolacji i wiatroizolacji. W ten sposób
rynek może czuć się bezpieczny co
do ich jakości, ale w zaleceniach produ-
centów nie ma opcji stosowania taśm
i ich doboru do realizacji wszystkich
możliwych połączeń występujących
na budowach. Istnieje więc pewna luka
informacyjna dotycząca tej coraz waż-
niejszej grupy produktów. Taśmy i kle-
je umożliwiają bowiem uzyskanie
szczelności powietrznej zewnętrznych
przegród budowlanych [5]. Liczba
oferowanych taśm jest ogromna, a to
może spowodować trudności przy wy-
borze i prawidłowym ich stosowaniu.
Taśmy mają trzy podstawowe funkcje:
łączą poszczególne pasma oraz służą
do mocowania lub naprawy elastycz-

nych materiałów wodochronnych. Wie-
le z nich może spełniać wszystkie z tych
funkcji, ale istnieją również takie,
które mają konkretne przeznaczenie.
W związku z tym warto je sklasyfiko-
wać i opisać.

Budowa
Najczęściej taśmy samoprzylepne

stosowane w budownictwie wykonane
są przez naniesienie warstwy klejącej
na nośniki z folii, włóknin i ich lamina-
tów. Laminatami nazywam materiały
powstające przez połączenie kilku cien-
kich warstw, aby uzyskać zamierzone
właściwości, np. do nośnika z włókniny
lub folii doklejona jest tkanina lub siat-
ka. Możliwości jest bardzo dużo. Jako
materiały podstawowe nośników stosuje
się polipropyleny, polietyleny, poliestry
itp. Natomiast warstwy klejące są wyko-
nane głównie na bazie żywic kauczuko-
wych, akrylowych oraz wielu innych,
które często są konglomeratami kilku
składników. Podczas nanoszenia kleju
układane są bardzo cienkie, ale mocne
siatki, szczególnie w przypadku prostych
w budowie nośników foliowych i papie-
rowych. Warto podkreślić, że produkuje
się bardzo dużo taśm na nośnikach z pa-
pieru powleczonego lub nasączanego
tworzywami wygładzającymi i uodpar-
niającymi na działania czynników ze-
wnętrznych (wody, powietrza). Wiele
taśm zawiera warstwę aluminium napy-
lonego na nośnik. Możliwości produk-
cyjnych jest więc bardzo dużo, tym bar-
dziej że wszystkie warstwy mogą być
wykonane w różnych wersjach. Nośni-
kiem może być folia lub włóknina o róż-
nej grubości i gramaturze, a kleje mogą
być mocniejsze lub słabsze i dodatkowo
o różnej gramaturze. Wszystkie te para-
metry mają duże znaczenie praktyczne.
Istnieją również taśmy jednoskładniko-
we, przeznaczone do konkretnego zasto-
sowania. Są nimi taśmy butylowe, któ-
rych używa się do łączenia elastycznych
materiałów wodochronnych z murami,
drewnem i metalem lub do tworzenia po-

włok szczelnych na wodę. Butyl jest wy-
jątkowo przydatny, ponieważ zachowu-
je elastyczność przez wiele lat. Innym
przykładem taśm jednoskładnikowych są
taśmy podwójne, w których warstwa kle-
ju jest osłonięta z dwóch stron. Ich uży-
cie polega na zdjęciu pierwszej osłony
i przyklejeniu taśmy (klej + druga osło-
na) do podłoża w wybranym miejscu,
a potem zdjęciu drugiej osłony i przykle-
jeniu paroizolacji, wiatroizolacji itp.
W ten sposób powstają bardziej mocne
połączenia niż w przypadku taśm jed-
nowarstwowych. W celu równomierne-
go rozłożenia kleju w czasie opisanych
operacji stosuje się siatki wzmacniają-
ce włożone w klej. To daje bardzo do-
bre efekty i ułatwia pracę. Wykorzysta-
nie i dobór odpowiednich cech taśm
wymaga jednak pewnej wiedzy i prak-
tyki. W celu wykonania dobrze działa-
jącej warstwy paroizolacyjnej i wiatro-
izolacyjnej trzeba zastosować kilka
taśm umiejętnie dobranych do rodzaju
łączonych materiałów. W związku
z tym warto poznać podstawowe zasa-
dy łączenia.

Zasady doboru i łączenia
Zasady doboru taśm i ich łączenia

przedstawiono na fotografiach 1 – 6.
1. Najkorzystniej jest stosować ta-

śmy o nośniku wykonanym z tego sa-
mego rodzaju materiałów, jak łączone.
Jeżeli paroizolacja lub wiatroizolacja
(lub MWK) wykonane są z włóknin
znajdujących się na wierzchu, to najle-
piej jest użyć taśm z nośnikiem z włók-
nin. Wtedy elastyczność taśmy będzie
podobna do podłoża, na jaki zostanie
przyklejona.

2. Przy mocowaniu paroizolacji na
sztywnym podłożu, np. na fragmentach
konstrukcji lub sztywnych termoizola-
cjach należy stosować sztywne i mocne
taśmy, aby się nie rozciągały w trakcie
rozwijania z krążka. Natomiast do łą-
czenia elastycznych materiałów wodo-
chronnych nie zaleca się używać taśm
zaciskających się, np. elastycznych

Taśmy samoprzylepne
do elastycznych warstw wodochronnych

mgr inż. Krzysztof Patoka1)

1) Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Materiałów Budowla-
nych; patoka.k54@gmail.com



i mocnych taśm reperacyjnych uniwer-
salnego stosowania (do przewodów sa-
mochodowych, hydrauliki itp.).

3. Do łączenia pasm paroizolacji itp.
na narożnikach, we wnękach itp. naj-
lepiej stosować cienkie taśmy ela-
styczne.

4. Łączenie nacięć lub uszkodzeń ma-
teriałów wodochronnych (ich naprawa)
powinno się odbywać na sztywnym
podłożu. Trzeba coś podkładać pod
uszkodzone miejsca lub stosować wie-
lowarstwowe klejenie krzyżowe.

Odrywanie osłon warstwy klejącej
jest czasochłonne. Czynność tę ułat-
wia specjalny sposób odcinania frag-
mentów pasma taśmy polegający na cię-
ciu w takich sposób, aby nie było całko-
wicie rozdzielone. Pozostawia się małe
połączenie pasma, aby je rozerwać.
Wówczas warstwy taśmy są łatwiejsze
do uchwycenia i oddzielenia od kleju.

Literatra
[1] Patoka Krzysztof. Ocena działania otworów
montażowych w paroizolacjach. Materiały
Budowlane. 2022; 5: 36 – 37.
[2] PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby
wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej
– Definicje i właściwości.

[3] PN-EN13859-2:2014-06Elastycznewyrobywo-
dochronne – Definicje i właściwości wyrobów pod-
kładowych – Część 2: Wyroby podkładowe do ścian.
[4] PN-EN 13859-1 PN-EN 13859-1:2014-06 Ela-
styczne wyroby wodochronne – Definicje i właści-
wości wyrobów podkładowych – Część 1: Wyro-
by podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
[5] Patoka Krzysztof. Przewiew i szczelność na
przenikanie powietrza. Materiały Budowlane.
2021; 6: 34 – 35.

Partner działu: Fakro Sp. z o.o.
www.fakro.pl

Fot. 1. Regulator pary układany między
dwiema warstwami termoizolacji. Moco-
wany jest dwuetapowo: na krokwiach
przykleja się taśmę dwustronnie klejącą
i dokleja do niej regulator. W miejscach
przyklejenia do taśmy regulator pary
został zamocowany ostatecznie za pomo-
cą spinek i wieszaków do profili mocują-
cych płyty g-k. Natomiast do połącze-
nia regulatora ze ścianami użyto taśmy
butylowej. Regulator został dociśnięty
do butylu listwami drewnianymi (foto-
grafia 2)

Fot. 2. Druga wewnętrzna warstwa wełny
mineralnej została ułożona w metalowe
profile mocujące płyty g-k i między nimi.
Pasma regulatora sklejono zbyt sztywną
taśmą jednostronnie klejącą (na nośniku
z grubej folii PE), która na elastycznym
podłożu nie wszędzie się przykleiła. Tu po-
winna być zastosowana taśma z nośnikiem
z włókniny, jak na fotografii 3

Fot. 3. Układanie warstwy regulatora
na ścianach w budynku szkieletowym.
W celu uzyskania szczelności powietrznej
pasma tworzące tę warstwę zostały połą-
czone taśmą o nośniku z włókniny polipro-
pylenowej tego samego typu co w regulato-
rze. Uszczelnienie belek stropowych zosta-
ło wykonane za pomocą taśmy również
z nośnikiem z włókniny, ale dużo mocniej-
szej (grubszej), ponieważ klejenie odbywa-
ło się na sztywnym podłożu z drew-
na (na konstrukcji)

Fot. 4. Wykonanie uszczelnienia belek stro-
powych na połączeniu z regulatorem (frag-
ment konstrukcji z fotografii 3). Widać po-
szczególne cięcia i połączenia pasków ta-
śmy. Warto zwrócić uwagę na nacięcie pa-
ska pionowego nałożonego na krawędzi bel-
ki. Są to czynności bardzo pracochłonne

Fot. 6. Budynek z fotografii 3 – 5. Okna
dachowe zostały uszczelnione powietrznie
po obu stronach: zewnętrznej przez skleje-
nie pasm MWK i wewnętrznej przez skle-
jenie pasm paroizolacji. Dobór taśm odbył
się na tej samej zasadzie, jak na fragmen-
cie pokazanym na fotografii 5. Widać pły-
ty MFP stanowiące poszycie pod termoizo-
lacją nakrokwiową ułożoną z płyt PIR

Fot. 5. Pracochłonne prawidłowo wyko-
nane szczelne połączenia pasm wysokopa-
roprzepuszczalnej membrany użytej
na dachu jako MWK z pasmami tej samej
membrany, ułożonymi na ścianie w funk-
cji wiatroizolacji. Widoczne są dwie ta-
śmy samoprzylepne. Czarna cieńsza
i bardziej elastyczna jest użyta nad ter-
moizolacją i w zagięciach, a niebieska
i grubsza łączy nacięcia MWK (w tej sa-
mej płaszczyźnie) na belce ściany
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