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Předsazená montáž

Pracuje se s nosnými izolačními profily a zateplovacími 
profily, komprimační páskou, lepidlem a turbo šrouby.
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Nosný profil

Zateplovací profil

Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck sys-
témovou montáž předsazených otvorových výplní do 
prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoener-
getické a pasivní domy. Profil je velmi snadno opraco-
vatelný a lehký. Cena je stanovována individuálně, dle 
velikosti projektu. 

Nosný profil určený pro montáž předsazených otvo-
rových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální 
řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je 
dostatečně pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno 
opracovatelný, lehký a tepelně izolační. Cena za pro-
fil je stanovována individuálně, dle velikosti projektu.

Typy vyložení do tepelné izolace s dalšími profily

Předsazení 35 mm Předsazení 90 mm Předsazení 
120 - 200 mm
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Pracuje se s exteriérovými paropropustnými a interiérovými 
parotěsnými fóliemi a PUR pěnou s označením:

Okenní fólie exteriér EW s butylem

ME321

Základní montáž
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FM330

ME320

Okenní fólie interiér EW s butylem

Oknařská pěna

Přednosti produktu 

• Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér
• Celoplošně lepicí vrstva
• Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
• Pevná a robustní membrána s perfektní tvarovatelností
• Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
• Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
• Praktický kartonový box pro snadnější manipulaci

ME321

FM330

ME320

Okenní fólie exteriér EW
s butylem

Okenní fólie interiér EW
s butylem

Oknařská pěna

Oknařská pěna FM330 slouží jako dlouhodobě 
elastický, tepelně a zvukově izolační materiál pro 
montáž otvorových výplní. Díky své nízké expanzi, 
pružnosti a bílé barvě může být použita i pro 
dotěsňování různých dilatačních spár - např. mezi 
ETICS deskami.

Okenní fólie interiér je určena pro vytvoření vzdu-
chotěsné 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.

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vo-
dotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační 
vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. 
Díky provedení “EW” je možno ji aplikovat do 
všech běžných tvarů detailů. Pouze do exteriéru. 
Aplikace od +5 °C do +45 °C.

Rychlá montáž

Pracuje se s jednou fólií pro interiér i exteriér, díky proměn-
livé hodnotě Sd*, a PUR pěnou s označením:

*Hodnota Sd označuje parotěsnost materiálu. Čím nižší je hodnota Sd, tím více materiál dýchá a naopak. Fólie 
TwinAktiv mění hodnotu Sd v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti. Proto se může používat 1 fólie pro interiér a 
exteriér. Nehrozí riziko záměny fólie!

TwinAktiv VV samolepicí

ME508
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FM330

ME508

TwinAktiv VV samolepicí

Oknařská pěna

ME508

TwinAktiv VV

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck 
ME508 TwinAktiv VV slouží k utěsnění dilatač-
ních okenních spár. Je opatřena silně přilnavou 
samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné 
a rychlé upevnění takřka na jakémkoli 
podkladu. Díky variabilní hodnotě 
sd je možné tuto fólii použít v 
interiéru i exteriéru. Kromě toho 
lze fólii omítat z lícové strany 
a drží skvěle na řadě běžných 
stavebních podkladů.

Hi-Tech montáž

Pracuje se pouze s impregnovanou komprimační páskou
s označením:
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1 TP652

illmod Trio+

TP652

illmod Trio+

illmod Trio+ je kompletní okenní těsnicí systém 3v1, který 
splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěs-
nění připojovacích spár. V jedné pásce se nachází všechny tři 
úrovně těsnění: exteriérová hydroizolační část, vnitřní tepelná 
izolace a interiérová parotěsná část. TP652 je nejrychlej-
ším systémovým řešením pro suchou instalaci okna 
do novostaveb a dřevostaveb v režimu pasivní, 
nízkoenergetické, ale i běžné výstavby. Při použití 
pásky v rekonstrukcích je nutné provést úpravu vy-
bouraného otvoru tak, aby bylo dosaženo potřebné 
rovinnosti.

Přednosti produktu 

• Komplexní utěsnění spár
• Široké možnosti využití pro velké rozpětí spár
• Rychlá instalace nezávislá na počasí a teplotě
• Ideální pro dilatační spáry

A B C

Exteriérová
hydroizolační zábrana

Tepelná
izolace

Interiérová
parotěsná zábrana


