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illmod 600

TP600

TwinAktiv HI VV

Me501

Elastická fasádní 
fólie

Me210

illmiod Trio+

TP652

Okenní fólie 
Interiér/Exteriér

Me350

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.

Samolepicí okenní fólie s proměnlivou 
hodnotou Sd pro interiér i exteriér a se 
zvýšenou UV stabilitou na výborných 
12 měsíců. Fólii tedy není nutné okmžitě 
zapravovat pro omítku.

Samolepicí fasádní fólie pro utěsnění 
připojovací spáry mezi otvorovou výplní, 
nebo mezi proskleným fasádním celkem, a 
přilehlou obvodovou konstrukcí. ME210 VV 
pro interiér, ME220 VV pro exteriér.

Lepidlo na fólie 
Premium

OT301

Lepidlo s vysokou přilnavostí na celou řadu 
podkladů. Používá se na prolepení spojů 
membrán navzájem nebo vůči přilehlým 
konstrukcím a pro utěsnění různých prostupů 
skrze vzduchotěsné membrány nebo desky. 
Aplikace do -10°C.

PUR pěna Perfekt 
nízkoexpanzní

FM355

Výborná nízkoexpanzní pěna, která se 
vyznačuje vysokou vydatností pěny, min-
imální expanzí, skvělou strukturou, rychlým 
časem vytvrzení a aplikovatelností od -10 °C.

Bez
omezení

-10°C

-10°C

-10°C
*

-10°C
*

*Pouze s penetrací ME902. Bez penetrace je aplikační teplota do +5°C.

Bez
omezení

Me351

TwinAktiv VV

Me508

Samolepicí okenní fólie s proměnlivou 
hodnotou Sd pro interiér i exteriér. UV 
stabilita 6 měsíců. Nově je fólie dodávána 
také v kartonovém boxu s návinem 75 m.

-10°C
*

B&B Sprejový 
primer

Me902

ME902 je sprejová impregnace bez 
rozpouštědel na podkladní plochy jako jsou 
zdivo, omítka, beton, dřevo a jiné porézní 
materiály.

-10°C

Me220

-10°C
*

Multifunkční těsnicí páska určená 
zejména pro utěsnění okenních 
spár v prostředí: pasivní a níz-
koenergetická výstavba, běžná 
výstavba, rekonstrukce, zateplení 
spár.

Samolepicí 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.

Kompletní výbava pro montáž 
oken v mrazivých teplotách


