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Dôkladné utesnenie pripojovacej škáry pri montáži okna je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pripojovacia škára je priestor, ktorý by mal dosa-
hovať podobné tepelnoizolačné vlastnosti, ako okolité priľahlé konštrukcie podľa požiadaviek určenej normy STN 73 31 34 platnej od 01. 01.
2010. V dnešných podmienkach je čoraz viac kladený dôraz na trvanlivé a kvalitné vyhotovenie detailov napojenia konštrukcií, ktoré pri ich
podcenení budú zhoršovať celkovú charakteristiku budovy, a teda aj jej bonitu.
Doteraz sa pre kvalitné napojenie konštrukcií často používali interiérové (parotesné) a exteriérové (paropriepustné) fólie. Dnes už je na trhu
okenná fólia illbruck Twinaktiv, ktorá je celosvetovo prvou okennou fóliou, ktorá mení svoje parametre podľa okolitých tepelných pomerov
a po 365 dní v roku zaisťuje suchú tepelnú izoláciu, teda požadovanú kondíciu pripojovacej škáry.
Illbruck Twinaktiv je okenná fólia, ktorá mení svoju otvorenosť voči prieniku vodných pár na základe okolitej vlhkosti prostredia. V prípade,
že vo vnútri je teplejšie ako vonku, zabraňuje Twinaktiv vnikaniu vzdušnej vlhkosti do škáry a zároveň umožňuje ventiláciu škáry do exterié-
ru. V prípade, že je vo vnútri chladnejšie ako vonku a prípadná vlhkosť putuje v tepelnej izolácii škáry z teplej vonkajšej strany ku chladnej-
šej vnútornej strane, umožňuje Twinaktiv vysychanie smerom do vnútra. Vďaka tejto unikátnej vlastnosti je možné jednu a tú istú fóliu použiť
tak z exteriérovej, ako aj z interiérovej strany pripojovacej škáry, čo podstatne zefektívňuje montáž okna a funkčnosť pripojovacej škáry.
V prípade, že na montáž okna bude spolu s Twinaktivom použitá aj illbruck polyuretánová pena, dostanete od spoločnosti Tremco illbruck
10-ročnú záruku na funkčnosť škáry. Samozrejme, montáž musia vykonávať preškolení montážnici.

Postup aplikácie pri jednotlivých vyhotoveniach Twinaktivu
1. Pripevnenie Twinaktivu k okennému rámu. Pred osadením okna do stavebného otvoru, rám okna najprv očistite od prípadných nečis-
tôt a mastnôt. Následne fóliu illbruck Twinaktiv pripevnite na bočnú stranu rámu pomocou samolepiaceho pásu opatreného žltou ochrannou
fóliou. Twinaktiv nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2 cm. Fóliu v rohu ohnite a preložte cez seba. Samo-
lepiace pásky zlepte navzájom, a tým vytvoríte dilatačnú kapsu. Rovnakým spôsobom naaplikujte fóliu na zvyšné strany okenného rámu
z interiérovej aj exteriérovej strany.
2. Pripevnenie Twinaktivu k osteniu. Po osadení okna do stavebného otvoru nasleduje prilepenie Twinaktivu z exteriérovej strany ku sta-
vebnému podkladu. Samozrejme, je potrebné mať stavebný podklad čo najviac možno vyrovnaný a zbavený prachu a nečistôt. Pre spevne-
nie stavebného podkladu odporúčame naň naaplikovať illbruck butyl & bitumen primer, ktorý nanesiete štetcom na časť ostenia, kde bude
twinaktiv prilepený. Pri vyhotovení s butylom na takto ošetrené ostenie nalepíte Twinaktiv nasledovným spôsobom:
Zrovnajte fóliu s okenným rámom a naveďte ju smerom k stene, následne nalepte na ostenie fóliu butylovým lepiacim pásom, z ktorého pred-
tým strhnite ochrannú fóliu. Takto nalepenú fóliu následne pritlačte pomocou aplikačného valčeka. Do pripojovacej škáry naaplikujte illbruck
polyuretánovú penu a po jej vytvrdnutí zopakujte rovnakým spôsobom ako z exteriéru prilepenie Twinaktivu na ostenie z interiérovej strany.
Pri vyhotovení Twinaktivu bez butylu, fólia nie je opatrená butylovým lepiacim pásom, a preto je na ostenie potrebné naaplikovať
Nahtpaste alebo illbruck PU tmel 25 (odporúčame v tvare húsenice). Na takto pripravený podklad fóliu nalepte a poriadne ju pritlačte po-
mocou aplikačného valčeka.
Pri vyhotovení Twinaktiv s perlinkou je pripevnenie na ostenie nasledovné: na stenu naaplikujte prvú vrstvu omietky slúžiacu ako podklad.
Do omietky vložte perlinku tak, aby bola fólia zrovnaná s okenným rámom a stenou a prekrývala pripojovaciu škáru. Fóliu prichyťte nanese-
ním tenkej vrstvy malty na perlinku. Twinaktiv s perlinkou odporúčame aj na rekonštrukcie, kvôli aplikácii fólie na nerovné ostenie.
Všetky 3 vyhotovenia Twinaktivu je možné s lícovej strany prekryť štandardnou omietkou.
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Revolučná montáž
okien a dverí

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na e-mail: predaj@tremco-illbruck.com alebo na www.tremco-illbruck.com.

Zalomené ostenie

Rovné ostenie

• 50 mm s butylom, bez butylu škára do 5 mm
• 70 mm s butylom, bez butylu škára do 25 mm
• 100 mm s butylom, bez butylu škára do 55 mm
• 140 mm s butylom, bez butylu škára nad 55 mm
• 60 mm s perlinkou škára do 15 mm
• 90 mm s perlinkou škára do 45 mm

3 možnosti upevnenie na stenu ostenia

pomocou butylu lepenia s Nahtpaste alebo
PU tmelom 25 pomocou perlinky

Rozmerová škála Twinaktiv EW

Jedna fólia pre dva
druhy použitia.

„1” pre „2”

Interiér
– illbruck Twinaktiv

Exteriér
– illbruck Twinaktiv

Interiér
– illbruck Twinaktiv

Exteriér
– illbruck illmod 600
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Pre bližšie informácie nás kontaktujte na e-mail: predaj@tremco-illbruck.com alebo na www.tremco-illbruck.com.

illmod Trio

Použitie:
Tesniaci materiál illbruck illmod Trio je vhodný do presných stavebných otvorov:
- montovaných stavieb z dreva, ocele a sendvičových panelov,
- monolitických stavieb z betónu,
- murovaných tehál či tvárnic na presné murovanie.

Montážny postup illbruck illmodu Trio
Rám okna je potrebné pred aplikáciou illmod Trio dôkladne očistiť. Ná-
sledne odstráňte z illmodu Trio ochrannú fóliu. Prvé 2 cm z pásky od-
strihnite (začiatok a koniec je extrémne stlačený a nemuselo by dôjsť
k úplnému nárastu). Takto prichystanú pásku začnite lepiť na rám okna.
Najprv nalepte pásku na bočné strany rámu - na ich celú dĺžku. Takisto
nalepte pásku na vrchnú a spodnú časť rámu, tu však treba nechať pre-
sahy vo veľkosti pripojovacej škáry, aby došlo k úplnému vytesneniu ro-
hov stavebného otvoru. Oblepený rám osaďte do otvoru.

Dôležité upozornenie:
- Biela strana illmodu Trio je parotesná, a preto je určená do interiéru.
- Pri aplikácii illmod Trio je možné kotviť okno na okenné skrutky alebo

na kotviace plechy.
- illmod Trio nenarastie hneď po jeho aplikácii. Páska má štartovací čas

rastu, závislý od teploty prostredia. Čím je teplota prostredia nižšia, tým
sa štartovací čas rastu predlžuje. Pri 25 ˚C je štartovací čas cca 45 minút.

Spoločnosť Tremco illbruck ,
s. r. o., uviedla na trh

unikátny materiál na
profesionálne utesnenie

pripojovacej škáry okien. Novým
produktom je illmod TRIO, ktorý je novou

generáciou materiálov určených na funkčné utesnenie škáry
pri montáži okna. Aplikácia tohto materiálu nahrádza doteraz často
používanú polyuretánovú penu a parotesné a paropriepustné fólie. Obrovskou
výhodou tohto materiálu je, že montážnik nemusí aplikovať polyuretánovú
penu a následne škáru vylepovať parozábranami, čo v niektorých detailoch
nemusí byť až tak jednoduché. Produkt illmod TRIO je UV stabilný, takže
nedôjde k žiadnej degradácii materiálu ako je to pri odokrytej polyuretánovej
pene, aplikácia illmodu TRIO nie je závislá od teploty prostredia. Odteraz
v jednom kroku (nalepenie pásky na rám okna) vyriešite naraz izolačnú vrstvu
a následne lepenie parozábran z exteriérovej a interiérovej strany. Illmod TRIO svojou schopnosťou niekoľkonásobne narásť dokáže stopercentne
vyplniť špáru, a tým predídete možnosti vzniku nežiaducich tepelných mostov. V súčasnosti sa illmod TRIO dodáva vo viacerých rozmeroch
a jedným produktom dokážeme funkčne utesniť až 3 cm veľkú škáru, v prípade potreby sa môže illmod TRIO na seba vrstviť. Montáž okien
s illmodom TRIO je menej náročná na čas a efektívnym vyplnením škáry eliminuje vznik tepelných mostov v pripojovacej škáre.

Očistenie rámu
Nalepenie illmodu Trio
na rám okna

Napojenie illmodu Trio
v rohoch

Osadenie okna do
stavebného otvoru

Kvalitná a dostupná technológia
pre najrýchlejšiu montáž okien
na trhu
Tesniaci materiál illbruck illmod Trio je impregno-
vaná komprimačná multifunkčná páska určená
na komplexné utesnenie škár. Je vhodná najmä
na utesnenie pripojovacích dilatačných škár, na-
pr. medzi otvorovou výplňou a ostením. Vytvore-
ný spoj je vodotesný, vzduchotesný a škára je
taktiež výborne tepelne izolovaná. Výrobok illmod
Trio je izolačný materiál, ktorý umožňuje utesne-
nie škáry len jedným produktom, a pritom stále
platí princíp „vnútri tesnejšie ako vonku“. Produkt
bol vyvinutý na extrémne rýchlu a bezpečnú izo-
láciu pri montáži okien a dverí.

Len jeden produkt rieši všetky 3 roviny pripojovacej škáry

Exteriér
- vodotesný,
- difúzne otvorený,
- odolávajúci poveternosti

Funkčný úsek
- tepelná a zvuková izolácia

Interiér
- vzduchotesný
- tesnejší ako z vonku

illbruck illmod Trio
funkčné utesnenie
pripojovacej škáry
v jednom kroku

Exteriér

Interiér


