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illmod 600

TP600

TwinAktiv HI VV

Me501

Elastická fasádna 
fólia

Me210

illmiod Trio+

TP652

Okenná fólia 
Interiér/Exteriér

Me350

Okenná tesniaca páska určená na rýchle a 
kvalitné utesnenie pripájacej špáry okien 
a balkónových dverí. Utesnená špára 
je vodotesná a páska zároveň výborne 
tepelne izoluje. Vhodná do exteriéru.

Samolepiaca okenná fólia s premenlivou 
hodnotou Sd pre interiér aj exteriér so 
zvýšenou UV stabilitou na výborných 
12 mesiacov. Fóliu teda nie je potrebné 
okamžite zapravovať pod omietku.

Samolepiaca fasádna fólia na utesnenie 
pripájacej špáry medzi otvorovou výplňou 
alebo medzi preskleným fasádnym celkom 
a priľahlou obvodovou konštrukciou. 
ME210 VV je do interiéru, ME220 VV do 
exteriéru.

Lepidlo na fólie 
Premium

OT301

Lepidlo s vysokou priľnavosťou na celý rad 
podkladov. Používa sa na prelepenie spo-
jov membrán navzájom alebo na priľahlé 
konštrukcie a na utesnenie rôznych prestupov 
cez vzduchotesné membrány alebo dosky. 
Aplikácia do -10 °C.

PUR pena Perfekt 
nízkoexpanzná

FM355

Výborná nízkoexpanzná pena, ktorá sa 
vyznačuje vysokou výdatnosťou, minimál-
nou expanziou, skvelou štruktúrou, rýchlym 
časom vytvrdnutia a aplikovateľnosťou od 
-10 °C.

Bez 
obmedzenia

-10°C

-10°C

-10°C
*

-10°C
*

*Len s penetráciou ME902. Bez penetrácie je aplikačná teplota do +5 °C.

Me351

TwinAktiv VV

Me508

Samolepiaca okenná fólia s premenlivou 
hodnotou Sd pre interiér aj exteriér. UV 
stabilná 6 mesiacov. Najnovšie je fólia 
dodávaná aj v kartónovom boxe s návi-
nom 75 m.

-10°C
*

B&B Sprejový 
primer

Me902

ME902 je sprejová impregnácia bez 
rozpúšťadiel určená na podkladové plochy 
ako sú murivo, omietka, betón, drevo a iné 
porézne materiály.

-10°C

Me220

-10°C
*

Bez 
obmedzenia

Multifunkčná tesniaca páska určená 
najmä na utesnenie okenných špár 
v prostredí pasívneja nízkoener-
getickej výstavby, bežnej výstavby, 
rekonštrukcií a zateplení spár.

Samolepiaca okenná fólia Interiér VV 
je určená na vytvorenie vzduchotesnej 
izolačnej vrstvy na interiérovej strane 
pripájacej špáry. Nový dizajn fólie a použité 
lepidlo ako aj oddelený dvojdielny liner 
umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu ap-
likáciu fólie.

Kompletná výbava pre montáž 
okien v mrazivých teplotách


