
TP652 illmod Trio+
Páska splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár, navíc
se jedná o bez emisí. Multifunk ní těsnicí páska ur enáč č"zelený produkt"

zejména pro utěsnění okenních spár v prostředí:
� pasivní a nízkoenergetická výstavba
� běžná výstavba

� rekonstrukce
� zateplení spár

Přednosti

� komplexní utěsnění spár
� aplikační teplota bez omezení
� využitelnost pro velké rozpětí spár
� rychlá instalace nezávislá na teplotě
� ideální pro dilatační spáry

Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3:

� : - těsnění je UVPasivní/nízkoenergetické domy
stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vysoce vzduchotěsné
(třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.

� : - těsnění je UVBěžná nová výstavba/rekonstrukce
stabilní, vodotěsné do 600 PA vzduchotěsné (třída 4 dle
DIN EN 12 207), tepelně izolující.

� : - těsnění slouží jako trvale dilatujícíZateplení spár
tepelná izolace spáry

video

interiér
světle šedá

Systém pro předsazenou montáž oken
První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém 1: předsazení 35mm Systém 2: předsazení 90mm Systém 3: předsazení 120 - 200mm

PR011 je tvořen recyklovanou tuhou pěnou. Díky
svým rozměrům se hodí k umístění okna napůl do
zdiva a napůl do úrovně tepelné izolace.

Inovativní nosný profil
illbruck PR007, určený pro
předsazenou montáž oken, je
vyroben z mechanicky vysoce
pevného a odolného
materiálu. PR008 je tepelně
izolační profil. Je velmi snadno
opracovatelný a lehký.

Tento rám ve tvaru L  z recyklované tuhé pěny se
hodí pro předsazení až do 200 mm. Úhelník existuje
ve čtyřech stupních. Noha rámu (plocha, která do-
léhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí
tím ideální pákové poměry. Izolační blok PR012,
speciálně vyvinutý pro připojení na následné zdivo,
zvyšuje tepelnou izolaci.
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již zavedené profily v systému č.2 (str. 117 Katalog 2013/14)
rozšiřujeme o předsazení 35 (č.1), respektive 120 - 200mm (č.3)

Jedna páska - 3v1, celoroční aplikace

exteriér
vodotěsný, difúzně otevřený,
odolávající povětrnosti

3v1

funkční úsek
tepelná a zvuková izolace

interiér
vzduchotěsný, těsnější než zvenku

exteriér
černá

umístění pásky

více o systémech 1, 2, 3 na v sekci „ ”.www.okentes.cz/sk Prezentace výrobků

třída hořlavosti: B2 (normálně hořlavý)

Součinitel prostupu tepla
hloubka okna 60 mm:
hloubka okna 70 mm:
hloubka okna 80 mm:

0,8 W/(m2 . K)
0,7 W/(m2 . K)
0,6 W/(m2 . K)

těsnost proti přívalovému dešti: 600Pa

tepelná odolnost: -30°C až +80°C

aplikační teplota: bez omezení

31Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

TP652 (S) 58 / 6-22 8m 32m m 105,00 4,200 C � -16%

TP652 (M) 58 / 8-33 6m 24m m 133,00 5,300 C � -17%

TP652 (L) 58 / 10-45 5m 20m m 160,00 6,400 C � -17%

TP652 (S) 66 / 6-22 8m 32m m 116,00 4,640 C � -16%

TP652 (M) 66 / 8-33 6m 24m m 148,00 5,900 C � -16%

TP652 (L) 66 / 10-45 5m 20m m 178,00 7,100 C � -16%

TP652 (XL) 66 / 15-66 3m 12m m 270,00 10,800 C � -17%

TP652 (S) 77 / 6-22 8m 24m m 138,00 5,500 C � -16%

TP652 (M) 77 / 8-33 6m 18m m 184,00 7,350 C � -16%

TP652 (L) 77 / 10-45 5m 15m m 217,00 8,700 C � -16%

TP652 (XL) 77 / 15-66 3m 9m m 330,00 13,200 C � -16%

TP652 (S) 88 / 6-22 8m 24m m 146,00 5,850 C � -16%

TP652 (M) 88 / 8-33 6m 18m m 195,00 7,800 C � -16%

TP652 (L) 88 / 10-45 5m 15m m 232,00 9,300 C � -17%

TP652 (XL) 88 / 15-66 3m 9m m 416,00 16,600 C � -7%

Cena EUR
pro Slovensko

EANtyp (velikost)
šíře rámu/
určeno pro
spáru (mm)

délka role
(m) v

kartonu
Mj
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P 008 1400R zateplovací profil pro předsazená okna mm

, bez možnosti další slevypevná cena

359 14,- ,400,300 Kč/ks ,080 €/ks251 10
PR007 nosný profil pro předsazená okna 1400mm

-30%

56 2,- ,24039 1,20 Kč/ks ,568 €/ks


