TwinAktiv

Okenní fólie, s kterou
neděláš zbytečné kroky
navíc.
Samolepicí TwinAktiv ME501 a ME508 jsou
novou variantou populární okenní fólie pro
utěsnění přípojovací spáry při montáži oken.

Nový TwinAktiv ve verzích ME501
a ME508 jde velmi žádaným trendem
a tím je požadavek stavebního trhu na
fólie s celoplošnou samolepicí vrstvou. Upevnění fólie na většině běžných
stavebních materiálech je zajištěna
špičkovým akrylovým lepidlem, jež
umožňuje aplikovat fólii i bez použití
podkladního penetračního nátěru. Lepicí vrstva je chráněna dvoudílným, lehce
snímatelným linerem, usnadňujícím
nalepení fólie na rám okna a na ostění.
TwinAktiv ME501 je navíc vybaven
prodlouženou UV stabilitou na
9 měsíců.
Samolepicí TwinAktiv si nadále zachovává
svou typickou a tolik oceňovanou vlastnost:
proměnlivou hodnotu Sd, díky níž se aplikuje
jedna fólie na exteriér i interiér.

Formy dodáni:
• ME501 HI VV

SAMOLEPICÍ ▪ LEHCE TVAROVATELNÝ

70, 100, 140, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
v návinech 25 m a 50 m.
• ME508 VV
70, 100, 140 a 200 mm a v návinech 25 m.

BEZ PENETRACE ▪ OKAMŽITÁ FIXACE

ME501

ME508

TwinAktiv HI VV

TwinAktiv VV

Použití
Celoplošně samolepicí okenní fólie TwinAktiv VV slouží k utěsnění styčných 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. Zároveň fólie splňuje
princip „větší těsnost zevnitř než zvenčí“. Kromě toho lze fólii
omítat z lícové strany a drží skvěle na řadě běžných stavebních
podkladů, jako je např. zdivo, beton, omítka, PVC, sklo, kovy,
dřevo a všechny běžné izolační materiály (EPS, XPS, PUR). Varianta ME501 HI VV má prodlouženou UV stabilitu na
9 měsíců a dodává se v šířích od 70 do 400 mm.

1

Samolepicí pruh na lícově straně
fólie

2

Dvoudílný separovaný liner

3

Nelepivá mezera mezi oběma lepicími plochami zajišťující bezchybné
natvarování fólie v rozích

4

Celoplošně zesíťované akrylové
lepidlo

5

Ideální návin na roli 25 m nebo 50 m

6

Měkký a velmi tvárný fleece

Hlavní přednosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér
Celoplošně samolepicí vrstva
Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
Okamžitá přídržnost
Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
Výborná tvarovatelnost
Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
Snadné zapravení pod omítku
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