
Okenní fólie Exteriér TwinAktiv VV

NOVINKA: spotřebitelské balení 12,5 m

Okenní fólie TwinAktiv

Okenní fólie TwinAktiv HI

Celoplošně lepicí okenní fólie s vysoce lepivým

lepidlem, které přilne na celou řadu běžných podkladů

bez nutnosti používat impregnaci.

Okenní fólie exteriér VV je určena pro vytvoření hydroizolační

vrstvy na exteriérové 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

� skvělá adheze na běžných stavebních površích

Unikátní celoplošně lepicí okenní fólie s proměnlivou

propustností pro vodní páru, která je opatřená

celoplošně vysoce lepivým lepidlem.

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro

utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění

svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se

vlhkosti prostředí. Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým

lepidlem, které je naneseno téměř na celé rubové straně.

Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od -5 °C do +40 °C.

Přednosti:

� celoplošně nanesené lepidlo druhé generace

� zcela nový lépe tvarovatelný materiál fólie

� umožňuje vynikající vysychání spáry

� rozdělené linery pro pohodlné nalepení fólie na rám okna

a zdivo

Nejúspěšnější okenní fólie na trhu. Materiál umožňuje

použití fólie jak na exteriérovou, tak i na interiérovou

stranu spáry.

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění

interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění

svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti

prostředí. Díky provedení “EW” je možno ji aplikovat do všech

běžných tvarů detailů. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Aplikace od +5 °C do +45 °C.

Přednosti:

� 3 varianty montáže na ostění

� 3 varianty provedení fólie:hladká, flex,prefab

� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry

UV a mechanicky odolnější verze nejoblíbenější okenní

fólie illbruck ME500 TwinAktiv. Fólie je navíc dostupná

v šířkách až 400 mm, což je dostačující velikost při

předsazené montáži oken.

Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.

Přednosti:

� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry

� UV stabilní po dobu 12 měsíců

� vysoká odolnost materiálu proti protržení

� dodávané šířky fólií až do 400mm

ME508

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

ME500 TwinAktiv okenní fólie - bez butylu

typ označení délka role
m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bez butylu 50 mm EW 50 m 300 m 12,90 0,500 C

bez butylu 70 mm EW 50 m 250 m 15,70 0,610 C

bez butylu 100 mm EW 50 m 250 m 19,50 0,755 C

bez butylu 140 mm EW 50 m 100 m 26,50 1,030 C

ME500 TwinAktiv okenní flexfólie

typ označení délka role
m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bez butylu 60-80 mm W 50 m 300 m 16,90 0,655 C

s butylem 60-80 mm W 50 m 300 m 25,60 0,990 C

ME500 TwinAktiv okenní fólie - s butylem

typ označení délka role
m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

s butylem 50 mm EW 50 m 300 m 20,40 0,790 C

s butylem 70 mm EW 50 m 250 m 22,70 0,880 C

s butylem 70 mm EW 25 m 150 m 25,00 0,970 C

s butylem 100 mm EW 50 m 150 m 25,90 1,000 C

s butylem 140 mm EW 50 m 100 m 33,80 1,310 C

ME500 TwinAktiv okenní fólie - s perlinkou

typ označení délka role
m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

s perlinkou 60 mm VZ 50 m 150 m 30,10 1,170 C

s perlinkou 90 mm VZ 50 m 100 m 34,10 1,320 C

označení délka role m v kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

70 mm EW 25 m 100 m 27,00 1,050 C

100 mm EW 25 m 75 m 34,20 1,330 C

140 mm EW 25 m 50 m 45,70 1,770 C

typ označení délka role
m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bez butylu HI 70 mm EW 50 m 250 m 23,20 0,900 C

bez butylu HI 100 mm EW 50 m 150 m 28,60 1,110 C

bez butylu HI 150 mm EW 50 m 100 m 37,60 1,460 C

bez butylu HI 200 mm EW 50 m 100 m 47,80 1,850 C

bez butylu HI 300 mm EW 50 m 50 m 69,00 2,670 C

bez butylu HI 350 mm EW 50 m 50 m 78,00 3,020 C

označení Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

70 mm EW ks 420,00 16,300 C N

délka role

12,5 m

NOVINKA

spotřebitelské

balení 12,5 m

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

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 %126

Montážní postupy na str. 140


