
Samolepící fólie v systému illbruck i3

M 351E okenní fólie (pouze exteriér)

Okenní fólie Exteriér je určena pro vytvoření hydroizolační vrstvy naVV

exteriérové straně připojovací spáry.

Okenní fólie exteriér VV je určena pro vytvoření

hydroizolační vrstvy na exteriérové straně

připojovací spáry. Nový design fólie a použité

lepidlo i oddělený dvoudílný liner dělají

aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel

na fólii umožňuje aplikaci do všech běžných

tvarů detailů.

Pouze do exteriéru

� Aplikace od +5 °C do +40 °C

Barva

� bílá

Přednosti

� samolepicí po celé ploše

� omítatelná

� skvělá adheze na běžných stavebních površích

Klíčové vlastnosti:
� celoplošná lepicí vrstva (tzv. samolepka)

� extrémní přídržnost na podkladu (akrylový typ lepidla)

� separovaný dvoudílný liner pro snadné odstranění ochranné vrstvy

� kvalitní fleece umožňující kvalitní zapravení pod omítku

� aplikace na všechny běžné podklady

Přínos pro montážníky:
� bezkonkurenčně okenních fóliínejjednodušší montáž

� není nutné penetrovat podklad, lepíte rovnou na zeď

� minimální riziko odtržení fólie od zdiva

� časově nenáročná práce

� minimální riziko záměny fólie díky označení Interiér / Exteriér

� ideální návin 25 m

M 350E okenní fólie (pouze interiér)

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsnéVV

izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry.

Okenní fólie Interiér VV je určena pro vytvoření

vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové

straně připojovací spáry. Nový design fólie

a použité lepidlo i oddělený dvoudílný liner

dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice

lepidel na fólii umožňuje aplikaci do všech

běžných tvarů detailů.

Pouze do interiéru

� Aplikace od +5 °C do +40 °C

Barva

� bílá

Přednosti

� samolepicí po celé ploše

� omítatelná, vzduchotěsná a parobrzdicí
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od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

28,20 Kč 24,82 Kč 23,41 Kč 22,00 Kč -17%

1,130 EUR 0,961 EUR 0,904 EUR 0,848 EUR -17%

35,50 Kč 31,24 Kč 29,47 Kč 27,69 Kč -14%

1,420 EUR 1,207 EUR 1,136 EUR 1,065 EUR -14%

47,50 Kč 41,80 Kč 39,43 Kč 37,05 Kč -13%

1,900 EUR 1,615 EUR 1,520 EUR 1,425 EUR -13%

základní cena

129,00 Kč 113,52 Kč 107,07 Kč 100,62 Kč -4%

5,150 EUR 4,378 EUR 4,120 EUR 3,863 EUR -4%

118,00 Kč 103,84 Kč 97,94 Kč 92,04 Kč -6%

4,720 EUR 4,012 EUR 3,776 EUR 3,540 EUR -6%

133,00 Kč 117,04 Kč 110,39 Kč 103,74 Kč

5,300 EUR 4,505 EUR 4,240 EUR 3,975 EUR

Související produkty

FM350 nízkoexp. PUR pěna (880 ml) 12ks ks

FM343 nízkoexp. PUR pěna (850 ml) 12ks ks

FM355 nízkoexp. PUR pěna (880 ml) 12ks ks

m

ME350 VV140

ME351 VV140
140mm 25m 50m m

ME350 VV100

ME351 VV100
100mm 25m 75m

ME350 VV70

ME351 VV70
70mm 25m 100m m

Mj základní cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

Produkt šíře návin karton

...více na str. D51
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