Materiál
Tuhá polyuretanová pěna, neobsahující halogenizované uhlovodíky.

Provedení
Profil o délce 1400 mm. Odvěsny trojúhejníkového průřezu:
82 x 82 mm.

Technické informace

Třída hořlavosti
Součinitel tepelné vodivosti
Pevnost v tlaku
Odolnost

DIN
4102

Klasifikace
B1
0,032 W/(mK)

EN 826

150 kP
Kompatibilní s běžnými stavebními
materiály (vyjma rozpouštědel, látek
s obsahem rozpouštědel a látek, které
se nesnášejí s EPS).
Teplotní odolnost DIN EN 53 423 –20 až +85 °C
Skladovatelnost
24 měsíců

Montáž
1. Naměřte potřebnou délku profilu PR007 a zkrate profil pomocí pilky na dřevo. Minimální velikost připojovací spáry
se řídí dle TNI 74 60 77, obecně 10 mm. Poté naimpregnujte štětcem jak profil PR007, tak podkladní konstrukci
pomocí AT140 Primer pro savé podklady. Po zavadnutí
impregnace, cca 30 minut, naneste 2 rovnoběžné housenky lepidla SP340 na PR007 ve vzdálenosti cca 2 cm od
okraje. Lepidlo SP340 aplikujte na podklad nejpozději 2
hodiny od aplikace AT140. Lepidlo naneste na všechny
profily PR007, které musí být nalepeny po celém obvodu
budoucí otvorové výplně. Lepidlo by v rozích mělo být
dvakrát překřížené (obr. 2). Pro zajištění profilů PR007,
vůči zatížení oknem či balónovými dveřmi, ukotvěte dodatečně PR007 vhodnými šrouby dle stavu a typu podkladní
nosné konstrukce. Minimálně 3 šrouby/kotvy na jeden
běžný metr profilu PR007. Otvory pro šrouby předvrtejte
do PR007 vrtákem HSS. Otvory skrze PR007 musí být vždy
menší než je průměr hlavy šroubu. Okenní šrouby (turbošrouby) s válcovou hlavou nejsou přípustné. Dotěsnění
spojů, napojení a koutů z dílců PR007 proveďte pomocí
SP050, alternativně SP340. Nakonec nalepte zateplovací
profil PR008 pomocí SP050.

Utěsnění
1. Opatřete rám otvorové výplně pomocí TP652 illmod Trio+
(nadpraží a ostění) a illmod Trio FBA (spodní profil okna).
Vnější spáru následně dotěsněte exteriérovou okenní
fólií, která zajistí vodotěsnost spáry vůči působení stojaté
tlakové vody. Následně vložte rám do otvoru vytvořeného
pomocí PR007 a PR008 a to tak, aby vnější strana rámu
okna byla situována minimálně 2 mm za vnější hranou
PR007. Alternativně je možné na spodní straně použít
polyuretanovou pěnu a okenní fólie na vnitřní i vnější
straně spáry. Vyvažte okno do ideální pozice a ukotvěte
pomocí vhodných šroubů. Dotěsněte styky pásek nebo
pásek a okenních fólií pomocí SP050, alternativě SP025.
Připojovací spára musí být provedena jako vzduchotěsná,
tepelně-izolační a těsná proti přívalovému dešti.

PR008
Zateplovací profil pro
předsazená okna

Použití
Vysoce tepelně izolační profil určený
pro systémovou montáž předsazených
otvorových výplní do prostoru tepelné
izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je velmi
snadno opracovatelný a lehký.

Hlavní přednosti
• Pro rychlou montáž předsazených
oken
• nejrychlejší montáž předsazených
oken, snadné upevnění a utěsnění
okna
• komplexní systémová montáž předsazených oken
• vodotěsnost systému garantována
až do 1050 Pa
• zkouška systému podle směrnice ift
Rosenheim

illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným těsnicím systémem pro
normovanou montáž oken. Na funkčnost systému poskytuje Tremco
illbruck záruku 10 let. Pro více informací nás kontaktujte.

PR008
Zateplovací profil pro předsazená okna
Upozornění
Profil PR007 při vystavení působení UV záření tmavne, mění
barvu ze světle žluté na tmavou až žlutohnědou. Páska TP652
musí být vždy umístěna minimálně 2 mm za líc PR007/PR008.
Otvory v PR007, určené pro fixaci profilu, musí být upraveny
zahlubovačem, aby hlava šroubu ideálně dolehla. Otvory
skrze PR007 musí být vrtány větší než je průměr závitu kotvy,
např. 8 mm pokud jsou použity okenní šrouby průměru 7,5
mm. Minimální vzdálenost kotvy od okraje PR007 je 20 mm.
Minimální vzdálenost kotvy od okraje nosné konstrukce závisí
na typu podkladního materiálu a řídí se pokyny výrobce.

Technický servis
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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Minimální šířka housenky SP340 po přitisknutí lepených
ploch je 18 mm. Maximální přípustná nerovnost podkladu,
určeného pro lepení a kotvení profilu PR007, je plus mínus 2
mm. Lepidlo SP340 musí být aplikováno na impregnovaný
podklad nejdříve 30 minut a nejpozději 2 hodiny od aplikace
AT140.

