Materiál
Lišta: tvrzené PVC s měkčeným hřbetem, drážkou a oboustranně lepicí páskou
Těsnící páska: impregnovaná měkká PUR páska uzavřená v
PP fólii.

Provedení
35 metrů v kartonu
velikost 15 pro utěsnění spáry do 15 mm
velikost 35 pro utěsnění spáry do 35 mm

Technické informace
Norma
Stupeň hořlavosti: lišta
DIN 4102, část 4
Stupeň hořlavosti: illmod i
P-NDS04-252
Snášenlivost s běžnými staveb- DIN 18542
ními povrchy
Fólie
Tlouška
Spárová propustnost
/ [h.m. (daPa)n] při
tloušce spáry 5 mm
(zkušební protokol MPA
040052.1Sz)
Těsnicí páska
Aplikační teplota
Teplotní odolnost

Doba skladovatelnosti

Klasifikace
B2
B2
vyhovuje
PP fólie
30 µm

TR450
měkká PU pěna
+5 °C až +35 °C
-20 °C až + 50 °C (zkušební protokol ift č. 105
312 15)
12 měsíců

Okenní lišta interiérová

Příprava podkladu
1. Podklad musí být suchý, odmaštěný a zbavený prachu
a nečistot. PVC profily je nutné před přilepením očistit s
illbruck AC201 Čistič.

Montáž
1. Změřte přesně délku ostění. Od celkové délky odečtěte 4
mm. Lišta by po fixaci na okno měla mít na každé straně
cca 1 mm spáru. Rozviňte lištu, odstřihněte požadovanou
délku illbruck nůžkami na lišty a ohněte lištu do maximálně 90°. illbruck nůžkami na lišty vystřihněte konec
lišty, pro vytvoření těsného rohového spoje viz obr. 1.
Přiložte lištu na rám tvorové výplně, tak aby měkký PVC
praporek lehce a dobře přilnul k ostění. Lišta musí být
umístěna rovnoběžně s rámem a uložena volně, bez napětí. Odstraňte šedou ochrannou fólii na liště. Pomocí
trhací nitě aktivujte těsnicí pásku v délce cca 50 mm. Odlepte konec krycí fólie (žlutá) v délce cca 50 mm. Nyní
postupně přitlačujte lištu a současně stahujte žlutou fólii. Konečné upevnění proveďte nerezavějícími šrouby s
půlkulatou hlavou. K upevnění použijte díry (4×8 mm) v
drážce pro šrouby. K dostatečné fixaci je potřeba min. 3
šrouby na 1 běžný metr. Poté zavřete kryt drážky obr. 4.

Použití
Okenní lišta Exteriér se skládá z tvrzeného PVC materiálu se skrytou drážkou
pro šrouby, integrované komprimované
PUR pásky uzavřené v PP fólii a hřbetu
z měkčeného PVC. Po odtržení přesahující fólie dochází k uzavření spáry
impregnovanou měkkou PUR páskou.
Lišta je navinuta v roli a dodávána v
praktickém kartónu, který usnadňuje
odvíjení při aplikaci a současně trvale
spolehlivě
chrání výrobek při manipulaci na
stavbě. K dočasné fixaci lišty slouží
oboustranně lepicí páska. Trvalé upevnění se provádí vhodnými šrouby, které
jsou poté skryty uvnitř drážky.

Hlavní přednosti
• možnost okamžité aktivace těsnění
po montáži
• vzduchotěsné a estetické uzavření
interiérové části spáry
• umožňuje odvětrání spáry
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.

TR450
Okenní lišta interiérová
Utěsnění
1. Po montáži strhněte přesahující fólii a nit tahem pod
úhlem 45° obr. 3. Tím aktivujete utěsnění. Expanzní těsnicí páska, která je ovinuta zbylou částí PP fólie zajišuje po
expanzi vzduchotěsné těsnění na interiérové straně spáry.
Aplikací exteriérové okenní lišty se skrytou drážkou pro
šrouby se docílí těsnosti v souladu se současnou úrovní
techniky.

Rohový spoj
1. Lišty sesaďte podle místních zvyklostí na tupo nebo na
pokos. Pomocí nůžek na lišty illbruck buď vystřihněte z
ramena jedné z lišt odpovídající osazení, nebo zastřihněte
konce lišt na pokos obr. 1. Vzniklou spáru mezi lištami
dotěsněte pomocí illbruck MS020 Fasádní lepidlo.

Upozornění

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici neustálá technická
podpora.
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 podmínkami.
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Styčná spára mezi lištami by měla být alespoň 1mm. Spáru je
poté nutno dotěsnit s
illbruck MS020 Fasádní lepidlo.

