
Bitumen Alu

Butyl Alu

Dostupnější varianta fólie ME402. Materiál je často

používán jako opravný prostředek oplechování střech

a k dotěsnění spojů a prostupů.

Univerzálně použitelná samolepící páska, sloužící především

k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi

vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů,

oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene

střechy, stěn, drenážních trubek. Vhodná do interiéru i

exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti:

� velmi dobrá přilnavost na řadu podkladů

� odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům

� jednoduchá, rychlá a levná aplika

Ultra kvalitní hydroizolační fólie. Kombinace odolné

hliníkové fólie a velmi lepivého butylového kaučuku

zaručuje dlouhou trvanlivost jak fólie, tak vzniklého

lepeného spoje.

Fólie je primárně určena pro vytvoření vodotěsné izolační

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

+40 °C.

Přednosti:

� velmi dobrá přilnavost na mnoho podkladů

� odolnostAL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům

� plyno a paronepropustnost

� jednoduchá, rychlá a levná aplikace

Okenní fólie exteriér

Venkovní okenní fólie, sloužící jako pojistná hydroizo-

lace spár okolo oken. Materiál je dostupný v široké

řadě velikostí a ve třech variantách montáže.

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a

zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové

straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji

aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

Přednosti:

� 3 varinaty montáže na ostění

� omítatelná

� vysoce difúzně otevřená

bez butylu 70 mm EW 50 m m 13,20 0,510 C

s butylem 70 mm EW 50 m m 19,60 0,760 C

s butylem 100 mm EW 50 m m 22,00 0,855 C

s perlinkou 60 mm EW 50 m m 20,40 0,790 C

s perlinkou 90 mm EW 50 m m 22,70 0,880 C

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

typ označení délka role Mj

Okenní fólie interiér

Vnitřní okenní fólie, sloužící jako vzduchotěsná mem-

brána spár okolo oken. Materiál je dostupný v široké

řadě velikostí a ve třech variantách montáže.

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsné

izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky

provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů

detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.

Přednosti:

� 3 varinaty montáže na ostění

� omítatelná

� vduchotěsná a parobrzdic

bez butylu 70 mm EW 50 m m 13,30 0,515 C

s butylem 70 mm EW 50 m m 19,90 0,770 C

s butylem 100 mm EW 50 m m 22,50 0,870 C

s perlinkou 60 mm EW 50 m m 20,60 0,800 C

s perlinkou 90 mm EW 50 m m 22,90 0,890 C

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

označenítyp délka role Mj

Okenní butylová fólie

Velmi kvalitní interiérová okenní fólie. Lepí po celé své

ploše a tím usnadňuje fixaci fólie k ostění. Oblíbená

také v kombinaci s fasádní fólií ME220 díky svému

omítatelnému povrchu a vysoké parotěsnosti.

Okenní butylová fólie je určena pro vytvoření vzduchotěsné

izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky

jejímu provedení je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů

detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti:

� velmi dobrá přilnavost lepicího pruhu na okna

� vynikající přilnavost butylu na řadu podkladů

� textilie je omítatelná a přetíratelná

šířka x tloušťka (mm) délka role rolí v kartonu
metrů v
kartonu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

75 x 1,5 15 m 4 60 m 42,00 1,630 C

100 x 1,5 15 m 3 45 m 53,50 2,070 C

150 x 1,5 15 m 1 15 m 69,50 2,690 C

Butyl Fleece

Jednodušší varianta okenní fólie ME401. Velmi

podobné použití, těsnost a snadná manipulace.

Okenní butylová fólie je určena pro vytvoření vzduchotěsné

izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry.

Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti:

� velmi dobrá přilnavost na celou řadu podkladů

� fólie lze omítat a přetírat

� dlouhodobě je schopna přenést dilatace v příčném směru

až 10 %

šířka x tloušťka (mm) délka role
rolí

v kartonu
metrů

v kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

50 x 1,5 15 m 5 75 m 28,10 1,090 C

75 x 1,5 15 m 4 60 m 43,30 1,680 C

100 x 1,5 15 m 3 45 m 55,50 2,150 C

150 x 1,5 15 m 1 15 m 72,00 2,790 C

cenová tabulka na na str. 95

cenová tabulka na na str. 95

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 % 127

Montážní postupy na str. 140


