
Zvládne zatížení až 6 tun
Snese vysoké zatížení, např. pod vchodovými/balkonovými dveřmi.

Prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní

konzolu. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa

Snadno se opracovává
Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat, Snadno opracovatelný (Lze

jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály.

Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti

a zlepšení kvality zpracování.

PURENIT® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou

tavná lepidla, nebo jedno a dvousložková PU lepidla,...

Při namočení nedochází k tloušťkovému bobtnání
Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu.

Ani po 10 dnech ve vodě se struktura materiálu nezmění. Nedochází

prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

Výborně izoluje
Použitím termoprofilu/termopodložky PURENIT zamezíte tvorbě®

rosného bodu, kondenzátu a plísní.

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λ =0,080 W.m .KD
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Unikátní, inovativní a bezpečné řešení stavebních detailů s materiálem PURENIT®

FÓLIE EM 110 Bitumen HDPE

ukázka aplikace

Doplňuje aplikace
PURENIT®

Fólie je určená pro vytvoření vodotěsného,

vzduchotěsného a parotěsného spoje na bu-

dovách, v oblasti fasád, oken a střech. Ma-

teriál je zvláště vhodný pro použití v oblas-

tech s možným mechanickým namáháním

spoje nebo oděrem. Fólie má vynikající přil-

navost na podklady jako jsou beton, zdivo,

dřevo, kovy, plasty a bitumenové pásy.

� Vhodný do exteriéru
� Aplikace od -5 °C do +35 °C.

� Barva: černá

Přednosti
� zpracovatelnost od -5 °C

� separovaný doudílný liner

� jednoduchá, rychlá a levná aplikace

Víte, jak vypadá správně namontované okno?

TAKTO NE TAKTO ANO

PVC okna dle systémů Podkladní profily pro dveře

dřevěná EURO okna
šíře 68, 78, 88, 92cm

s PP hladkým nebo s PIR vložkou
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PURENIT

Výběr podkladních profilů pro jednotlivé typy oken a dveří

Balkonové dveře ve styku s podlahou (průběh teplot v konstrukci)

PURENIT®

PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ
PURENIT® je ideální řešení k přerušení a zmenšení

tepelných mostů ve styku dřevěných a hliníkových výplní

se stavebními otvory a styku obvodového zdiva se

základem v základové spáře.

DETAIL S APLIKACÍ PURENITU
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Aktualizujeme a rozšiřujeme

nabídku Purenit®

z Katalogu str. 121 PURENIT® chytrý materiál
stavíme bez tepelných mostů

80 x 1 25 125 m 29,10 1,160 C � -8%

EAN
šířka x tloušťka

(mm)
metrů
v roli

metrů v
kartonu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko


