
illmod Trio FBA

Bitumen HDPE

illmod Max

Okenní fólie Interiér

Komplexně těsnicí páska, určená pro spáry pod okny,

tedy mezi rámem okna a parapetem.

Produkt umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním

profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip

„uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro velmi

rychlou a spolehlivou izolaci spár při montáži oken a dveří.

Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně

tepelně izoluje.

Přednosti:

� instalace nezávislá na počasí a teplotě

� ideální pro dilatační spáry

� trvale UV stabilní

Fólie je určená pro vytvoření vodotěsného, vzducho-

těsného a parotěsného spoje na budovách, v oblasti

fasád, oken a střech.

Fólie je určená pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného

a parotěsného spoje na budovách, v oblasti fasád, oken

a střech. Materiál je zvláště vhodný pro použití v oblastech

s možným mechanickým namáháním spoje nebo oděrem.

Fólie má vynikající přilnavost na podklady jako jsou beton,

zdivo, dřevo, kovy, plasty a bitumenové pásy.

Přednosti:

� zpracovatelnost od -5 °C

� separovaný doudílný liner

� jednoduchá, rychlá a levná aplikace

Tepelně izolační, vodotěsná a UV stabilní komprimační

páska, která umožňuje utěsnění spár od 5 mm do 24

mm pouze pomocí dvou velikostí pásky.

Páska je vynikající tepelný izolant, je vodotěsná a povětrnosti

odolná. Vhodná do exteriéru. Aplikační teplota bez omezení.

Přednosti:

� pouze 2 rozměry pásek

� pro spáry 5 až 15 mm nebo 10 – 24 mm

� aplikace možná za jakýchkoliv teplot

� povětrnosti a UV odolný

� vysoce šetrný vůči uživateli a životnímu prostředí

Celoplošně lepicí okenní fólie s vysoce lepivým

lepidlem, které přilne na celou řadu běžných podkladů

bez nutnosti používat impregnaci.

Okenní fólie Interiér VV je určena pro vytvoření vzduchotěsné

izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Nový

design fólie a použité lepidlo i oddělený doudílný liner dělají

aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel na fólii

umožňuje aplikaci do všech běžných tvarů detailů.

Přednosti:

� samolepicí po celé ploše

� omítatelná

� vzduchotěsná a parobrzdicí

hloubka x šířka (mm)
pracovní rozsah těsněné

spáry (mm)1)
m v návinu

/ ks v kartónu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

15/ 5-15 5-15 4,5/20 m 26,40 1,020 B

25/ 10-24 10-24 5/12 m 73,50 2,850 B

hloubka x šířka (mm)
pracovní rozsah

těsněné spáry (mm)1) m v návinu Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

35/5-10 10 m 46,60 1,810 C

40/5-10 10 m 52,00 2,020 C

35/7-15 6 m 86,50 3,350 C

40/7-15 6 m 96,50 3,740 C

30/10-20 6,5 m 93,00 3,600 C

40/10-20 10-20 6,5 m 126,00 4,880 C

50/10-20 6,5 m 150,00 5,800 C

5-10

7-15

illmod 600

Nejpopulárnější komprimační páska illbruck. Materiál

je povětrnosti odolný, vodotěsný, přetíratelný a apliko-

vatelný za jakýchkoliv teplot.

Okenní těsnicí páska určená pro rychlé, kvalitní utěsnění

připojovací spáry oken a balkónových dveří. Utěsněná spára

je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje. Vhodná

do exteriéru. Aplikační teplota bez omezení.

Přednosti:

� instalace nezávislá na počasí a teplotě

� ideální pro dilatační spáry

� trvale UV stabilní

� vysoká paropropustnost pásky

hloubka x šířka (mm)
pracovní rozsah těsněné

spáry (mm)1)
m v návinu

/ ks v kartónu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

10/ 2 2 12,5/30 m 8,55 0,331 B

10/ 3 10/30 m 10,60 0,411 B

15/ 3 10/20 m 15,80 0,610 B

15/ 3-7 8/20 m 20,80 0,805 B

20/ 3-7 8/15 m 27,60 1,070 B

15/ 5-10 5,6/20 m 29,50 1,140 B

20/ 5-10 5,6/15 m 39,00 1,510 B

15/ 7-12 4,3/20 m 38,50 1,490 B

20/ 7-12 4,3/15 m 50,50 1,960 B

20/ 8-15 8-15 3,3/15 m 66,00 2,560 B

20/ 10-18 10-18 4,5/15 m 77,50 3,000 B

25/ 13-24 5,2/12 m 120,00 4,650 B

30/ 13-24 5,2/10 m 145,00 5,600 B

35/ 17-32 17-32 4/8 m 220,00 8,550 B

40/ 17-32 24-40 4/7 m 250,00 9,700 B

13-24

3

3-7

5-10

7-12

šířka x tloušťka (mm) metrů v roli
metrů

v kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

80 x 1 25 125 m 26,00 1,010 C

250 x 1 25 25 m 83,50 3,240 C

označení délka role m v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

70 mm EW 25 m 100 m 25,20 0,975 C

100 mm EW 25 m 75 m 31,70 1,230 C

140 mm EW 25 m 50 m 42,40 1,640 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 125

Montážní postupy na str. 140


