Materiál
Fólia z kopolyméru polyetylénu opatrená netkanou textiliou,
ktorá umožňuje omietnutie.

Prevedenie
Plnoplošne (VV) samolepiaca okenná fólia o návine 25 metrov
v roli.

Forma dodania
Šírka mm
70
100
140

Kartón – obsah ks
4
3
2

m / kartón
100
75
50

Technická špeciﬁkácia
Parameter
Stupeň horľavosti
Difúzne ekvivalentná
hrúbka vzduchovej vrstvy
Vzduchotesnosť
Lepivosť
Kompatibilita s běžnými
stavebními materiály
Teplotná odolnosť
Aplikačná teplota*
Skladovacie podmienky

Skladovateľnosť

Norma
DIN 4102

Klasiﬁkácia
B2 (P-NDS04-961)
ca. 10 m

EN 1026

a < 0,1 m³/[h ·m· (daPa)2/
3]
EN 1939/postup 3 > 25 N / 25 mm
dobrá
- 40 °C až +80 °C
- 5 °C až +40 °C
v originálnom balení,
v suchu a chlade, nikdy v
mraze
12 mesiacov

ME350
Okenná fólia interiér VV

* Pri veľmi nízkych teplotách doporučujeme opatriť podkladovú plochu penetráciou ME901 alebo ME902.

Rozsah použitia
Fólia je špeciálne vhodná pre vnútorné
utesnenie okien medzi osadzovacím
rámom a murivom. Materiál slúži ako
vzduchotesná a parobrzdiaca membrána.
Vyniká mimoriadnou priľnavosťou, vďaka
použitiu mimoriadne lepivého a
výkonného lepidla. Drží skvelo na väčšine
bežne používaných podkladoch ako sú
napr murivo, tvrdené PVC, pieskovec,
kovy, drevo, izolačné materiály (EPS, XPS,
PUR pena). Naviac je celoplošně
omietateľná.

Prednosti produktu
• aplikácia možná bez penetrácie
• samolepiaca vrstva po celej ploche
• separovaný dvojdielny liner uľahčuje a
optimalizuje aplikáciu
• mimoriadna adhézia na mierne
nerovných podkladoch
• ľahké, rychlé a nákladovo úsporné
kladenie

ME350
Okenná fólia interiér VV
Príprava
• Lepené plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty,
námrazy, prachu a volných častíc.
• Priľnavosť ME350 je na väčšinu podkladov dobrá. Doporučujeme však previesť vlastné otestovanie prídržnosti na aplikovaný podklad.
• Na silne porézne a vlhké podklady, ako aj pre aplikácie pri
veľmi nízkych teplotách (až -5 °C) doporučujeme použiť
pre dosiahnutie optimálnej priľnavosti fólie k podkladu
impregnaciu ME901 alebo ME902. Pokiaľ teploty klesnú až
k -10 °C tak len impregnácia ME904.

Upevnenie na okno
• Okennú fóliu Interiér VV nalepte na celú bočnú stranu rámu
s minimálnym presahom v rohoch 2 cm.
• Fóliu ohnete a preložte spätne. Samolepiace pásky zlepte
navzájom, fólia bude na rohoch presahovať.
• Rovnakým spôsobem pokračujte v nalepovaní fólie na
zvyšné strany. Doporučujeme opatriť fóliou len tri strany
rámu okna (zvislé a vrchný proﬁl). Pri parapetoch je väčšinou výhodná aplikácia fólie v neskoršej fáze.
• Osaďte okno do otvoru, ukotvite ho a potom vyplnte škáru
tepelnou izoláciou doporučujeme použiť 1 – komponentné
peny illbruck.

Upevnenie na murivo
1. V prípade veľmi drolivého a sprašného podkladu aplikujte
ME904 a nechajte odvetrať. Vyrovnajte fóliu na okennom
ráme a umiestnite ju do správnej polohy. Potom odstraňte
krycí liner z fólie, buď celý alebo len ½, podľa potreby.
Následne pritisknite fóliu na murivo a pomocou valčeku ju
dobre pritlačte. V prípade predošlého vynechávania fólie
na parapetnej strane proﬁlu ju v tomto kroku doplňte.
2. Lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo inak
zakryte a ochráňte pred mechanickým poškodením.

Upozornenie
ME904 B&B Primer EKO neobsahuje rozpúšťadla, je spracovateľný od −10 °C a má krátku dobu odparovania.

Bezpečnostné pokyny

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii aplikační technik
Tremco illbruck.
Dodatočné informácie
Uvedené údaje môžu slúžiť len ako všeobecné pokyny. Na riešenie konkrétnych situácií a na aplikáciu má vplyv rada rôznych podmienok, ktoré
nedokážeme ovplyvnit, rovnako jako nemôžeme

zaručiť kompatibilitu s najrôznejšími materiálmi.
Je preto treba previesť dostatočný počet skúšok
a overiť tak vhodnosť materiálov pre danú aplikáciu.
Stav údajov výrobcu k 08/14. Technické zmeny
vyhradené.
Najaktuálnejšiu verziu nájdete na www.tremcoillbruck.com
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