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Budoucnost z tradice

illbruck je moderní pokroková firma pů-
sobící v Evropě i zámoří. Díky svým pa-
desátiletým zkušenostem s navrhováním
a produkcí těsnění oken, fasád, střech
i interiérů, patří illbruck k firmám udávají-
cím směr v oboru.

Prevence stárnutí budov a požadavek
na zvýšení jejich kvality vyžaduje spoleh-
livé těsnění spár. illbruck nabízí osvědče-
nou kvalitu: všechny výrobky průběžně
podléhají naší i vnější přísné kontrole.
illbruck vám navíc garantuje kompetentní
a ověřená systémová řešení.

VyuÏijte silné znaãky

Společně s vysoce kvalitními systémový-
mi řešeními a širokou nabídkou zboží
vám illbruck nabízí profesionální  zákaz-
nický servis a rychlé dodací termíny. 
Ke kvalitnímu servisu zákazníkům samo-
zřejmě také patří technické a obchodní
poradenství. Tým odborníků vám pomů-
že nejen ve všech otázkách odborného
plánování a provedení, ale nabízí také
školení a technické poradenství.

Reference

Naše produkty se podílejí  na mnoha
zajímavých a významných stavbách 
jako jsou například:

Sazka Aréna

Terminál Jih - letiště Praha Ruzyně

Český statistický úřad

Barandovské kaskády

Palác Flóra

Obsah
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Takto naleznete 
správn˘ produkt pro odborné
utûsnûní:

Produkty pro vnější utěsnění

Produkty pro středové utěsnění

Produkty pro vnitřní utěsnění
Vítězství v nejtěžší regatě světa Volvo Ocean Race 2001-2002. 
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Tûsnûní fasád

obytná místnost
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vnější teplota
–15°C

srážky

vítr

tah
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vítr

teplo

illmod 600

Kondenzát
průchod páry

Termografie ukazuje tepelné ztráty způsobené
špatným utěsněním spár.

Zásadní zlepšení funkce spáry použitím illmodu 600.Teplý vzduch proudí skrz spáru ven a kondenzuje
na studených plochách.

illmod 600 poskytuje těsnost i proti větru a dešti až
do 600 Pa a zároveň paropropustnost.

Dlouhodobé a spolehlivé tûsnûní
fasád s illbruck systémem
Každá fasáda a tím i celá budova trpí,
když nejsou splněny základní požadav-
ky stavební fyziky na funkčnost obvodo-
vého pláště. Jedná se zejména o odol-
nost spáry proti přímému dešti, UV záře-
ní, prostupu tepla, průvanu a všem dal-
ším povětrnostním vlivům. Zároveň je
třeba dlouhodobě zajistit schopnost dila-
tace. 

Těmto nárokům lze dostát pouze použi-
tím moderních vysoce kvalitních těsní-
cích materiálů.

Architekti, projektanti, investoři a stavite-
lé hledají řešení, která by splňovala veš-
kerá přání, týkající se kvality, vzhledu
a ceny. Montáž nebo následná sanace
fasády za použití komprimovaných těs-
nících pásek poskytuje jedinečné řešení,
které odpovídá  zákonitostem stavební
fyziky.

Jak při stavbě, tak při pozdějším prová-
dění zateplení budovy hraje důležitou
roli provedení připojovacích a dilatač-
ních spár, zvláště když přihlédneme
k neustále se zpřísňujícím kritériím na
energetické ztráty budov.

Sanace spár komprimovanými těsnícími
páskami zvýší životnost stávajících sta-
veb a jednoznačně zlepší vzhled budo-
vy a tedy i úroveň životního prostředí.
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Jistota kvalitního tûsnûní
Podle nejnovějších poznatků firma
illbruck vyvinula kompletní okenní těsnící
systém „i3“, který splňuje všechny
požadavky moderní doby na úspory
energie a utěsnění spáry. Tento systém
byl prověřen nezávislým institutem pro
okenní techniku v Rosenheimu (ift). Bylo
testováno spolupůsobení jednotlivých
komponentů za extrémních podmínek
a systém byl vyhodnocen jako celek.
Díky vysoké kvalitě celého systému Vám
illbruck může jako jediný nabídnout 10-ti
letou záruku a jistotu kvalitního řešení.*

Rozhodnûte se pro „i3“
Správné utěsnění připojovací spáry je
povinností dle zákona o hospodaření
energií. Volba kvalitních materiálů je
rozhodující pro splnění podmínek
energetického auditu!

Flexibilní kombinovateln˘ systém
Osm systémových komponentů pro vnitřní,
středové i vnější utěsnění je možno libo-
volně kombinovat podle potřeby konkrét-
ní stavby. Nezávisle na materiálu oken-
ních rámů se můžete rozhodnout, které
produkty patřící do systému illbruck „i3“
chcete použít.

Desetiletá záruka na illbruck „i3“
Jako jediný okenní těsnící systém nabízí
illbruck „i3“ 10-ti letou záruku na funkč-
nost spár, která se vztahuje na: 
● odolnost proti dešti až do 600 Pa

podle DIN EN 1027
● účinné vyplnění okenních spár
● odolnost proti průvanu dle 

DIN 4108-7

Dvû inovace pro je‰tû vût‰í flexibilitu
systému
Systém „i3“ je nově rozšířen o Okenní
flexfólii Exteriér a Okenní flexfólii Interiér.
Obě fólie jsou konstruovány s rezervou
pro pohyb, takže nemůže dojít
k porušení fólie při případném pohybu
stavebních prvků. Fólie je schopna
vyrovnat pohyb až do 20 mm. Odpadá
tak ruční vytváření rezervy přímo na
staveništi.

Va‰e v˘hody v jediném 
okamÏiku
● podnikatelská jistota
I když nedostatek vzduchotěsnosti 
není patrný tzn., že může být skrytý,
nároky na zpracování detailů, mate-
riály a klima vnitřního prostředí mnoh-
dy dosahují požadavku trvanlivosti
v řádech desítek let. Kvalitní utěsnění
spár a zpracování detailů tedy jedno-
značně souvisí s celkovou kvalitou
stavby. Jedině illbruck vám nabízí de-
setiletou záruku na těsnost spár. 
To dává jistotu!

● dobré zhodnocení investic
Systém illbruck „i3“ vám umožňuje vy-
soce kvalitní montáž otvorových výpl-
ní při velmi snadné a rychlé aplikaci
našich materiálů.

● konkurenãní v˘hoda
Používáním „i3“ systému si zajistíte
výlučné postavení s puncem kvality
v konkurenčním prostředí.

Venkovní tûsnûní Stfiedové

illmod 600

Okenní fólie Exteriér

Okenní flexfólie
Exteriér

nebo

nebo

11
00

-D
3k

Interiér

Exteriér

1K-pistolová pěna

illmod 600

PE provazec

FA 101 Silikon
pro okna a spáry

10
28

-D
3k

1K-pistolo

* za podmínek výrobce, které obdržíte na vyžádání.

Flexibilně kombinovatelný systém: illbruck „i3“ produkty
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Venkovní tûsnûní

Tvoří primární ochranu proti zatékání vo-
dy do spáry při působení povětrnostních
vlivů. Navržené materiály jsou navíc vy-
soce paropropustné a umožňují tedy
dobré odvětrání  připojovací spáry, 
v níž může docházet ke shromaždování
a kondenzaci vodních par.

Stfiedové tûsnûní

Prostor mezi okenním rámem a zdí by
měl být vyplněn kvalitním tepelně a zvu-
kově izolačním materiálem.

Vnitfiní tûsnûní

Slouží k oddělení vnitřního a venkovního
klimatu. Těsnění by mělo být vzducho-
těsné.

V˘hody pro zákazníky

● úspora energie
U klasických rodinných domů, ale
i velkých bytových komplexů nabízí
systém illbruck „i3“ také úsporu ná-
kladů na topení. Při současném zaži-
tém standardu utěsnění připojovací
spáry dochází relativně v krátkém 
čase k degradaci celého detailu
a snížení jeho těsnosti, trvanlivosti
a tedy funkčnosti. 

● jistota kvality
Desetiletá záruka funkčnosti illbruck
„i3“ systému poskytuje vašim zákaz-
níkům jedinečnou kupní výhodu. 
illbruck je celosvětově uznávanou 
silnou  značkou, která vám již sama
o sobě dodá jistotu. 

● vysok˘ komfort bydlení
Suché spáry zabraňují vzniku škod
způsobených vysokou vlhkostí, tvorbě
plísní a s tím spojeným projevem alergií.

é tûsnûní Vnitfiní tûsnûní

FA 101 Silikon pro
okna a spáry

Okenní butylová
fólie

Okenní fólie Interiér

Okenní flexfólie
Interiér

nebo

nebo

nebo

1K-pistolová
pěna

illmod 600

Krycí lišta

Interiér

Exteriér

Okenní fólie Interiér

Okenní fólie
Exteriér

1K-pistolová pěna

10
25

-D
3k

illmod 600

Okenní butylová fólie

Interiér

Exteriér

ová pûna
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15 hloubka
5 –10 ‰ífika

od. . .do. . .

15/5 –10

Doporuãení pro  volbu
správného rozmûru tûsnicí pásky

1. Změřte šířku utěsňované spáry (do-
poručení dle RAL min. 8 mm)

2. V rozměrové tabulce vyhledejte
odpovídající rozměr pásky, přičemž
dbejte,  aby zjištěná šíře byla dobře
utěsněna (např. šířka spáry 8 mm 
= šířka pásky 7 –12 mm).

3. Volba hloubky je  závislá na kvalitě
povrchu bočních stěn spáry. Je-li
povrch velmi hrubý, je třeba  páska
větší hloubky než u hladkého
materiálu.

4. Při návrhu spáry berte v úvahu po-
hyb stavebních prvků a změny
rozměrů v závislosti na teplotě.

Napojení pásky v rohu Tupý sráz v monolitické konstrukci

Napojení pásky Křížová spára

Tûsnicí pásky

illmod 600

Předstlačená impregnovaná pěnová
páska, která se osvědčila hlavně při
potřebě dlouhodobého utěsnění spár
proti průchodu vlkosti, prachu, vodě,
dešti, hluku a průvanu. Používá se ve
stavebních spárách, kde je zvláště cenná
schopnost pásky vyrovnat rozměrové
tolerance.

Pfiednosti
● 10-ti letá záruka v systému „i3“*
● ověřená odolnost vůči průchodu

vody při tlaku až 600 Pa
● paropropustnost
● jednostranně nanesené lepidlo na

pásce usnadňuje fixaci při montáži 
● páska je přetíratelná běžnými

disperzními barvami
● estetický vzhled, rychlá montáž,

úspora

hloubka / šířka pracovní rozsah
(mm) šířka těsněné spáry

(mm)
10/ 2 215/ 2
10/ 3 315/ 3

15/ 3 – 7 3 – 720/ 3 – 7
15/ 5 – 10 5 – 1020/ 5 – 10
15/ 7 – 12 7 – 1220/ 7 – 12
20/ 8 – 15 8 – 15
20/10 – 18 10 – 1825/10 – 18
30/13 – 24

13 – 24
40/13 – 24

Rozmûry 

Další rozměry na požádání.
* za podmínek výrobce, které obdržíte na požádání
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Tûsnicí pásky

illac je speciálně impregnovaná těsnicí
páska, která ve stlačené podobě chrání
proti hluku, prudkému dešti, prachu, 
průvanu a zabraňuje vzniku tepelných
mostů. Používá se při utěsňování styčné
spáry pásových oken, dilatačních spár
mezi otvorovou výplní, přilehlou kon-
strukcí nebo jako těsnicí vymezovací 
páska. 

Pfiednosti
● jednostranně lepicí pro snadnou

montáž
● dobrá snášenlivost s běžně používa-

nými těsnicími materiály
● aplikace je nezávislá na teplotě

illac

illmod eco je předstlačená pěnová pás-
ka s impregnací na bázi akrylátového
polymeru. Slouží k utěsnění proti průcho-
du vody u spár a napojení při montáži
oken, při výstavbě zděných konstrukcí,
fasádních systémů. Páska je pro své
vlastnosti často používaná v dřevozpra-
cujícím a kovozpracujícím průmyslu.

Pfiednosti 
● těsní proti zatékání vody a průchodu

vzduchu
● paropropusnost
● přizpůsobuje se svou elasticitou

pohybu spáry

illmod eco

illmod i je impregnovaná předstlačená
pěnová páska z PUR (polyuretan) zata-
vená do PP (polypropylen) fólie. PP fólie
je pro lepší zajištění pozice pásky ve
spáře opatřena na jedné straně lepid-
lem. Po osazení produktu do spáry je
nutné fólii odstranit, čímž dojde k expan-
zi pásky.

Pfiednosti 
● jednoduchá a hospodárná aplikace
● aktivace vlastností  těsnící pásky až

po montáži

illmod i

Další rozměry na požádání.

hloubka / šířka pracovní rozsah 1)

(mm) šířka těsněné spáry
(mm)

10/2 2
15/2
10/3 3
15/3
10/4 4
15/4
15/6 6
20/6
15/8 8
20/8

Rozmûry

Další rozměry na požádání.

Další rozměry na požádání.

hloubka / šířka pracovní rozsah 1)

(mm) šířka těsněné spáry
(mm)

10/ 2 2
15/ 2
10/ 3 3
15/ 3
10/ 4 3 – 6
15/ 4
15/ 6 5 – 9
20/ 6
15/ 8 7 – 12
20/ 8
20/10 9 – 15
30/12 10 – 18

Rozmûry

hloubka / šířka pracovní rozsah 1)

(mm) šířka těsněné spáry
(mm)

15/5 – 10 5 – 10
20/8 – 15 8 – 15

Rozmûry

1) pohyb stavebních prvků a změny jejich rozměrů v závislosti na teplotě
by měly být brány v úvahu při návrhu spár



Butylové a bitumenové tûsnicí pásky
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Fólie je tvořena samolepicí butylkauču-
kovou plastoelastickou vrstvou s vyso-
kou lepivostí, která je z jedné strany 
laminovaná umělou textilií. Pro rychlou
a snadnou montáž je fólie vybavena sa-
molepicím pruhem sloužícím k upevnění
k otvorové výplni. Okenní butylová fólie
slouží k rychlému a kvalitnímu vytvoření
parotěsné izolace připojovací spáry
otvorové výplně. Fólii lze kompletně za-
krýt omítkou či nátěrem.

Pfiednosti 
● 10-ti letá záruka na funkci v systému 

illbruck „i3“*
● vysoká přilnavost butylu, drží bez

použití primeru na mnoha podkla-
dech

● vysoká přilnavost upevňovacího pru-
hu s lepidlem na rámy oken z růz-
ných materiálů

● textilie je omítatelná

Okenní butylová fólie

Butyl Fleece se skládá z vysoce přilnavé-
ho plastoelastického butylového kauču-
ku jednostranně pokrytého textilií. Tato
fólie může díky své konstrukci vyhovět
pozdějším pohybům spáry až 10 %. 
Butyl Fleece je vhodný pro utěsnění spár
a prasklin:
● profilových elementů v kovových

konstrukcích
● při montáži otvorových výplní (např.

utěsnění spáry pod parapetem, utěs-
nění vnitřních spár)

● na střechách (např. utěsnění spojů
a překrytí)

Pfiednosti
● 10-ti letá záruka na funkci v systému 

illbruck „i3“*
● velmi dobrá přilnavost na mnoho

podkladů bez použití primerů
● může být přeštukována či přetřena

disperzními barvami
● je schopná přenést dlouhodobý po-

hyb až 10 %
● jednoduchá, rychlá a levná aplikace

Butyl Fleece

Snadná a rychlá aplikace Okenní butylové fólie

Odborné utěsnění okenního rámu páskou Butyl
Fleece

Další rozměry na požádání.

šířka x tloušťka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

75 x 1,5 4 60
100 x 1,5 3 45
150 x 1,5 1 15

Rozmûry
Délka role: 15 m

Další rozměry na požádání.

šířka x tloušťka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

50 x 1,5 5 75
75 x 1,5 4 60

100 x 1,5 3 45
150 x 1,5 1 15

Rozmûry
Délka role: 15 m
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Páska je tvořena samolepicí plastoelas-
tickou butylkaučukovou hmotou s vyso-
kou lepivostí, která je jednostranně opat-
řena pevnou, povětrnostním vlivům a UV
odolnou  plastohliníkovou fólií. Slouží pro:
● utěsnění spojů v různých oborech,

např. kovové stavební konstrukce,
zimní zahrady, klimatizace, ventilace

● opravy a sanace zvětralých spár, 
např. skleníků 

● vytvoření parotěsných spojů připojo-
vacích spár např. mezi otvorovou 
výplní nebo fasádou a přilehlou kon-
strukcí

Butyl Alu

Oboustranně lepicí a těsnicí páska na
bázi butylkaučuku s plastoelastickými
vlastnostmi vhodná pro: 
● vytvoření parotěsné připojovací spá-

ry mezi fólií a okenní nebo fasádní
konstrukcí

● lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, be-
ton a kámen

● další oblasti využití: výroba karavanů,
chladící a klimatizační technika, výro-
ba přístrojů, automobilový průmysl

Pfiednosti
● dobrá přilnavost na mnoho podkladů

Butyl

● UV a povětrnostním vlivům odolná
● kompatibilita s mnoha běžně prodáva-

nými fóliemi
● parotěsnost

Pfiednosti
● dobrá přilnavost na řadu podkladů
● UV a povětrnostním vlivům odolná
● plyno a parotěsnost
● jednoduchá, rychlá a levná aplikace

Další rozměry na požádání.

šířka x tloušťka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

50 x 1,2 6 150
75 x 1,2 4 100

100 x 1,2 3 75
150 x 1,2 2 50

Rozmûry
Délka role: 25 m

Další rozměry na požádání.

šířka x tloušťka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

15 x 1,0 10 450
10 x 1,5 22 550
15 x 1,5 18 450
20 x 1,5 14 350

Rozmûry
Délka role: 25 m (u rozměru 15 x 1 mm - 45 m)

Univerzálně použitelná samolepicí pás-
ka sloužící především k těsnění, izolaci
a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi
vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů,
okapových žlabů,  oplechování atik,
střešních oken, potrubí (od hřebene stře-
chy, stěn, drenážních trubek). Lze apliko-
vat na zdivo, omítku, beton, dřevo, 
kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Pfiednosti 
● odolnost vůči stárnutí, povětrnostním

vlivům a UV záření

● velmi snadné, rychlé a cenově výhod-
né těsnění spojů a spár

Bitumen Alu

Další rozměry na požádání.

šířka x tloušťka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

50 x 1,2 6 60
75 x 1,2 4 40

100 x 1,2 3 30
150 x 1,2 2 20
200 x 1,2 1 10
300 x 1,2 1 10

Rozmûry
Délka role: 10 m

Slouží k přípravě podkladu před použitím
illbruck butylových a bitumenových pásek.

Pfiednosti:
● zlepšuje přilnavost
● zpevňuje povrch
● krátká doba schnutí

Butyl & Bitumen Primer
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Okenní fólie Exteriér je vytvořena 
z paropropustné polypropylenové fólie
a textilie. Fólie může být opatřena samo-
lepicím pruhem a butylem na jedné stra-
ně nebo samolepicím pruhem na jedné
straně a butylem na protilehlé. Butyl je
nanesen v šíři 20 mm. 
Fólie se používá jako utěsnění připojo-
vací spáry mezi rámem otvorové výplně
a přilehlou konstrukcí, například:
● do deskových konstrukcí, které jsou

později vybaveny tepelně izolačním
sendvičovým systémem nebo fasád-
ní konstrukcí

● utěsnění spáry mezi oknem a para-
petním zdivem proti zatečení vody

Okenní fólie Exteriér

Pfiednosti 
● 10-ti letá záruka v systému „i3“*
● paropropustnost
● těsnost vůči nárazovému dešti
● jednoduchá montáž
● fólie je omítatelná

Okenní tûsnicí fólie

Další rozměry na požádání.

šířka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

E  501 7 175
E  701 5 125
E  1001 3 75
E  1501 2 50

W 702 5 125
W 1002 3 75

Rozmûry
Délka role: 25 m

Okenní fólie Interiér se skládá z vyztuže-
né hliníkové fólie odolné proti roztržení.
Fólie je opatřená pro snadnou a rychlou
aplikaci butylovou páskou na straně le-
pené na zeď a samolepicí vrstvou na
straně lepené na rám otvorové výplně.
Je možná i varianta obou lepicích pruhů
na stejné straně.
Díky vysoké parotěsnosti a jednoduché-
mu použití může být fólie použita:
● při tvorbě parotěsného těsnění 

interiérové spáry
● při renovacích budov a deskových

konstrukcí ukončených okenními
a dveřními otvory

Okenní fólie Interiér

● jako těsnící fólie elementů hliníkových
fasád

Pfiednosti 
● 10-ti letá záruka v systému „i3“*
● parotěsnost
● jednoduchá montáž 

Další rozměry na požádání.

šířka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

W 502 7 175
W 702 5 125
W 1002 3 75

Rozmûry
Délka role: 25 m

Okenní flexfólie Interiér se skládá 
z hliníkové fólie odolné proti roztržení,
která je pevně spojena se syntetickou
textilií. Fólie je vybavena rozkládací re-
zervou pro pohyb a splňuje požadavky
na utěsnění vnitřních spár, bez jakých-
koliv dalších speciálních výdajů na
montáž. Fólie je opatřena také vrstvou
butylu a samolepicí vrstvou pro snad-
nou aplikaci na podkladní plochy.
Díky vysoké parotěsnosti a jednoduché-
mu použití může být fólie použita:
● při tvorbě parotěsného těsnění 

interiérové spáry
● při renovacích budov a deskových

konstrukcí ukončených okenními
a dveřními otvory 

● jako těsnicí fólie elementů hliníkových
fasád

Pfiednosti
● 10-ti letá záruka v systému „i3“*
● optimální zabezpečení možnosti 

dilatace spáry díky smyčce v pásce
● parotěsnost
● jednoduchá a levná montáž díky 

samolepící a butylové vrstvě
● fólie je omítatelná

Okenní flexfólie Interiér

Další rozměry na požádání.
* za podmínek výrobce, které obdržíte na požádání

šířka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

W 802 4 100
W 1002 3 75
E  801 4 100
E  1001 3 75

Rozmûry
Délka role: 25 m

1 E - samolepící pruh a butyl je umístěn na jedné
straně fólie

2 W - samolepící pruh je umístěn na opačné stra-
ně než butyl
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Utěsnění rohů

Aplikace Prefab fólie je snadná i v rozích okenních
rámů

Montáž Prefab fólie přímo ve výrobě oken

Prefab fólie Interiér

Prefab fólie Interiér se skládá ze tkani-
nou zesílené a trhu odolné hliníkové fo-
lie, která je na jedné straně kašírovaná
umělým vláknem. Slouží k vytvoření pa-
rotěsné izolace spár okolo oken. Páska
je určena k aplikaci na rám otvorové vý-
plně již ve výrobním závodě. 

Pfiednosti
● aplikace již ve výrobě šetří čas při mon-

táži otvorových výplní na stavbě.
● parotěsnost

Fólie je tvořená paropropustnou PP fólií
a textilií a opatřená butylem a samolepi-
cím pruhem. Oba lepicí pruhy mohou
být na stejných, nebo opačných stra-
nách. Integrovaná rezerva pro pohyb
znemožňuje roztržení fólie v případě 
pohybu spáry. Rovněž pomáhá řešit 
odchylky v šíři spáry. 
Fólie se používá pro utěsnění spáry mezi
rámem otvorové výplně a přilehlou kon-
strukcí na exteriérové straně.

Pfiednosti
● 10-ti letá záruka v systému „i3“*
● integrovaná rezerva pro pohyb
● paropropustnost
● těsnost proti dešti
● fólie je  omítatelná

Dlouhodobě elastická samolepicí těsnicí
hmota určená pro vytvoření spojů 
illbruck fólií s podkladem. Vzniklé spoje
jsou odolné vůči zatékání vody a nára-
zovému větru. Nahtpaste je možné lepit
na zdivo, beton, pórobeton, omítku
a dřevo. Těsnicí hmota se používá nejen
k vyrovnání větších nerovností klenutých
ploch, které se často vyskytují při sanaci
starých staveb, ale i k ideálnímu řešení
obtížných nároží a koutů.

Pfiednosti 
● lze aplikovat na mokrý podklad
● použitelné pro vyrovnání větších 

nerovností povrchů
● dobrá přilnavost na problémové 

podklady

Nahtpaste

Okenní flexfólie Exteriér

Balení
310 ml - kartuše

šířka rolí metrů
(mm) v kartonu v kartonu

W 802 4 100
W 1002 3 75

Rozmûry
Délka role: 25 m
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Polyuretanové pûny illbruck

Jednokomponentní pěna s certifikova-
nou elasticitou pro profesionální použití.
Je vhodná především pro vyplnění
a utěsnění spáry při montáži oken
a dveří. Má výborné tepelně a zvukově
izolační vlastnosti. Vhodná též pro
lepení. Zimní varianta tzv. 1K-Zimní
pistolová pěna, garantuje bezproblémo-
vé zpracování již od -10 °C. 
Nově připravované varianty: flexibilní
pěna a pěna s velmi vysokou výdajností
1K-Pistolová pěna MAX.

Pfiednosti:
● 10-ti letá záruka na funkci v systému „i3“*
● výborná přilnavost na beton, zdivo,

omítku, kámen, dřevo, kov, plasty atd.
● k dispozici zimní a další varianty
● dobrá rozměrová stabilita
● výborná výdajnost
● elasticita 

Balení
750 ml
12 ks v kartonu

Jednokomponentní pěna obzvláště
vhodná pro  montáž oken a pro
vyplnění spáry. Slouží jako tepelně a
zvukově izolační materiál. Využitelná též
pro lepení. Dobrá přilnavost na
minerální povrchy, kov, dřevo a řadu
umělých hmot. K aplikaci není nutná
pistole. Je vhodná především pro menší
zpracovatele.

Pfiednosti:
● výborná přilnavost na beton, zdivo,

omítku, kámen, dřevo, kov, plasty atd.
● odolnost vůči zahnívání, teplu 

Balení
750 ml
12 ks v kartonu

Dvoukomponentní pěna  obzvláště vhod-
ná k montáži rámů otvorových výplní,
zárubní a k  vyplnění spár a dutin všude
tam, kde je vyžadováno rychlé
vytvrzování a řezatelnost pěny.  Slouží
jako tepelně a zvukově izolační
materiál. Využitelná též pro lepení.
Dobrá přilnavost na minerální povrchy,
kov, dřevo a řadu umělých hmot.

Pfiednosti:
● velmi rychlé vytvrzování
● odolnost vůči zahnívání, teplu

Balení
400 ml
12 ks v kartonu

Modifikovaná jednokomponentní pěna
pro vyplnění spár se zvýšenou odolností
proti ohni. 

Pfiednosti:
● splňuje B1 dle DIN 4102 T2
● F30-B, testováno MPA institutem
● dobrá rozměrová stabilita 

Balení
700 ml
12 ks v kartonu

2K – MontáÏní pûna

1K – Pistolová pûna

1K – MontáÏní pûna

ProtipoÏární pistolová pûna
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DoplÀky k PUR pûnám

Pěna určená především pro rychlé
a čisté upevňování  zárubní a rámů. Již
po 20 minutách mohou být dveře
zavěšeny do pantů.

Pfiednosti:
● řezatelnost po 90 sekundách
● patentovaná dóza
● vysoká výdajnost až 4,5 l

Balení
210  ml
12 ks v kartonu

PUR ãistiã

Slouží k odstranění nevytvrzených zbyt-
ků pěny z pistole a adaptéru. Mimo to
jej lze použít také k odstranění čerstvých
zbytků barev, mastnoty, lepidel apod.

Slouží jako univerzální ochranný prost-
ředek při ošetřování všech illbruck
pistolových adaptérů.  Používáním och-
ranného spreje se udrží dobrá funkčnost
pistole, zamezí korozi a umožní tak
snadnou a jistou výměnu dózy.

O‰etfiující pistolov˘ spray

pro zpracování produkt
1K - Pistolová pěna NBS
1K - Pistolová pěna NBS-C
1K - Pistolová pěna PU-Silvergun
2K - Kartušová pěna PU-Twingun

2K – rychletuhnoucí pûna

Pistole na PUR pûny

Pistole určené profesionálům pro odbor-
nou a snadnou práci s PUR pěnami. Na
všechny pistole jsou k dispozici náhradní
díly.
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Lepidla a tmely Festix

14

Velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi
neoprénového kaučuku. 

Montážní lepidlo určené pro lepení PVC
soklových lišt a profilů, okenních
parapetů, dřevěných regálů, lišt, prahů,
prken, latí, interiérových obkladů zdí
např. palubek, třískových desek, různých
syntetických materiálů, desek a korkových
dlaždic. Lepidlo má výbornou přilnavost
i na materiály jako jsou kámen,
keramický obklad, beton a omítka apod.
Není vhodné pro lepení polystyrenu. 

Barvy 
béžová

Pfiednosti
● vodotěsné
● vysoká přilnavost 
● snadno zpracovatelné

Balení
310 ml

MT 13 MontáÏní lepidlo Extra  

Univerzální montážní lepidlo na bázi syn-
tetické pryskyřičné disperze, neobsahující
rozpouštědla.

Montážní lepidlo Eco je vhodné pro
lepení lišt a latí na dřevo, kámen, beton,
omítku a lepení prken, soklových lišt
a dřevěných prahů. Též pro lepení  des-
kových materiálů jako např. tvrdých
panelů, třískových a stropních desek
atd. Vhodné pro lepení polystyrénu. 

Barvy 
špinavě bílá

Pfiednosti
● bez rozpouštědel a téměř bez

zápachu
● dobrá přilnavost na řadu podkladů
● jednoduchá aplikace (není vláknitý)
● dobrá aplikovatelnost na vertikální

plochy

Balení
310 ml

MT 11 MontáÏní lepidlo Eco  

Profesionální dlouhodobě plastoelas-
tický neutrálně vytvrzující tmel na bázi
vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. 

Tmel je vhodný pro vodotěsné těsnění
spár; spárování spojů u střešních nároží,
komínů, světlíků či pro spoje okapových
žlabů a přilepení pásů na hranách
fasád. Lze aplikovat okamžitě (bez
nahřívání) na většinu běžných podkladů
a to i vlhkých.

Barvy 
černá

Pfiednosti
● dobrá přilnavost
● bez zápachu
● tixotropní, netoxický
● přilne na mokré povrchy
● ochrana proti korozi a vlhkosti

Balení
310 ml

OT 11 Bitumenov˘ tmel  



Pfiednosti:
● rychlá, čistá a snadná montáž
● aktivace těsnění po montáži 
● vyrovná i větší  spárové nerovnosti 
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Ostatní produkty illbruck

Lišta je kombinací obvodové okenní lišty
a impregnované pásky illmod 600.
Páska je opatřena krycími pruhy zabra-
ňujícími samovolné dekomprimaci. Lišta
je určená pro sanace okenních spár ve
venkovním prostředí. 

illbruck illmod i - Komorová li‰ta

Skládá se z PVC lišty a impregnované
pěnové PUR pásky předstlačené v PP
fólii. Pro snadnou aplikaci na rám
otvorové výplně je lišta opatřena samo-
lepícím pruhem. Lišta je určena pro
utěsnění připojovací spáry na vnitřní
(interiérové) straně.  

Slouží pro odhlučnění (pohlcení vibrací)
stavebních konstrukcí prvků např. ven-
kovních okenních parapetů. Výrobek je
tvořen plstěnou lepenkou.

Skládá se z PVC lišty a impregnované
pěnové PUR pásky předstlačené v PP
fólii. Pro snadnou aplikaci na rám
otvorové výplně je lišta opatřena samo-
lepícím pruhem. Lišta je určena pro
utěsnění připojovací spáry na vnitřní
(interiérové) straně. 

illbruck illmod i - Plochá li‰ta

Pfiednosti:
● těsnění proti prudkému dešti a větru
● paropropustnost 
● optimální těsnění ve venkovním

prostředí

illbruck Okenní li‰ta

Pfiednosti:
● aktivace těsnění po montáži
● dle zásady „zevnitř těsněji než

zvenku“ 
● možnost těsnění zvláště úzkých spár

Pfiednosti:
● silně samolepicí
● velmi dobrá zvuková izolace

Rozmûry:
délka pruhu: 1 m
tloušťka: 1,3 mm
šířky: 30, 50, 80, 125, 

160 a 500 mm

illbruck illfon
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Jednosložkový neutrální silikonový tmel
vulkanizující se vzdušnou vlhkostí je
určený pro zasklívání otvorových výplní
a utěsnění styčných spár. Má velmi
dobrou přilnavost na sklo, dřevo, barvy,
laky, kovy, keramiku, PVC, plasty a další
např. minerální povrchy (viz. tabulka
použití primerů). Patentovaný surovinový
vzorec s titanovým katalyzátorem ga-
rantuje dlouhodobé elastické utěsnění
spáry a dobrou snášenlivost s mnoha
materiály.

Barvy 
transparent, bílá, šedá, černá, hnědá,
jasmín, transparentní šedá, stříbrně
šedá, světle šedá, betonově šedá, světlý
dub, tmavý dub, borovice, okr, tmavo-
hnědá, čokoládově hnědá, krémově
bílá, šedobílá, srnčí hnědá

Pfiednosti
● 10-ti letá záruka v systému „i3“*
● 100% silikon
● vyhovuje DIN 18 545, díl 2, skupina E
● odolný proti oděru
● odolný vůči plísním
● odolný proti UV záření

a povětrnostním vlivům
● dlouhodobě elastický
● doba skladování 18 měsíců

Balení
310 ml – kartuše
600 ml – salám

FA 101 Silikon pro okna a spáry

Jednosložkový neutrální silikonový tmel
vulkanizující se vzdušnou vlhkostí.
Silikon díky nízké viskozitě lépe teče,
a tak umožňuje snadné a rychlé
vytlačení z pistole. Silikon po vytvrzení
dosahuje vysoké hodnoty elastického
zotavení a dobré přilnavosti. Perennator
WF 102 Nízkoviskózní silikon je UV
stabilní, odolává dobře stárnutí a pově-
trnostním vlivům. Splňuje požadavky
norem DIN 18 545, díl 2, skupina E; 
ISO 11 600-G, F-25 LM.

Barvy 
transparent, bílá, šedá, hnědá, černá

Pfiednosti
● velmi snadná a rychlá aplikace
● dokonalé zatečení do hlubších spár
● vhodný zvláště pro výrobu dřevěných

oken
● UV a povětrnostním

vlivům odolný
● 100% silikon
● snášenlivý s nátěry

Balení
310 ml – kartuše
600 ml – salám

WF 102 Nízkoviskozní silikon 

Zmûna oznaãování:
Pro vaši snadnější orientaci dojde
v průběhu roku 2004 ke změně
v označování a balení silikonů
Perennator:
1. ke slovnímu označení přibude

číselné
2. podle charakteru silikonu budou

kartuše odlišeny barevným zna-
čením

Takto naleznete vhodn˘
produkt pro vá‰ úãel:

Alkoxy (neutrál)

Acetát

Akryl

Jednosložkový neutrální silikonový tmel
vulkanizující se vzdušnou vlhkostí.
Dlouhodobě elastický silikon vysoké
kvality se schopností pohybu 25 %
splňující požadavky normy ISO 11 600-
F-25 LM. Silikon po vytvrzení dosahuje
vysoké hodnoty elastického zotavení
a vynikající přilnavosti. Perennator FS
121 Fasádní silikon je UV stabilní,
odolává stárnutí, povětrnostním vlivům.

Barvy 
bílá, béžová, šedá, hnědá, černá

Pfiednosti
● výborná přilnavost na řadu podkladů

bez nutnosti použití impregnace
● UV a povětrnostním vlivům odolný
● 100% silikon, bez

cizorodých změkčovadel
● snášenlivý s nátěry

Balení
310 ml – kartuše
600 ml – salám

Sanitární silikon je možné použít v mokrých 
prostorách pro spárování stěn, podlahy a připojo-
vacích spár.

TECHNOLOGIETITA
N

IUM KATALYSATO
R

TECHNOLOGIETITA
N

IUM KATALYSATO
R

FS 121 Fasádní silikon

NOVINKA

(II.Q
.2004)

NOVINKA

(II.Q
.2004)



TECHNOLOGIETITA
N

IUM KATALYSATO
R

Pfiednosti
● vysoká počáteční přilnavost
● rychlá reakce
● vysoká pevnost ve střihu

Balení
310 ml – kartuše

Jednosložkový neutrální silikon pro lepení
zrcadel.
Silikon s vynikající přilnavostí, určený pro
lepení zrcadel na rozličné plochy. Silikon
rychle reaguje, vyznačuje se vysokou
pevností ve střihu.

Barvy 
bílá

SF 141 Lepidlo na zrcadla

Jednosložkový neutrální silikonový tmel
vulkanizující se vzdušnou vlhkostí.
Silikon se vyznačuje  dlouhodobou elas-
ticitou, neutrálním zápachem a odolností
proti plísním. Neutrální sanitární silikon je
rovněž UV stabilní, výborně odolává
stárnutí a mechanickému namáhání.

Barvy 
transparent, bílá, šedá, černá, stříbrně
šedá, jasmín, hnědá, 

Jednosložkový neutrální silikonový tmel
vulkanizující se vzdušnou vlhkostí.
Těžko zápalná těsnící silikonová hmota
dle DIN 4102, třída B1. Silikon je určen
pro utěsnění a spárování protipožárních
stavebních dílů, např. pro zasklívání
a všechny druhy styčných a dilatačních
spár.

Barvy 
bílá, šedá, černá 

NM 131 Silikon na pfiírodní kámen

Jednosložkový neutrální (alkoxy) siliko-
nový tmel vulkanizující se vzdušnou
vlhkostí. Silikon je vhodný pro tmelení
spár velmi savých a citlivých materiálů
jako jsou mramor a přírodní kámen. Po
zvulkanizování nezpůsobuje znečištění
okrajů spárovaných materiálů. 

Barvy 
transparent, bílá, bahama, sametově
černá, středně šedá, tmavě šedá

TECHNOLOGIETITA
N

IUM KATALYSATO
R
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TECHNOLOGIETITA
N

IUM KATALYSATO
R

NOVINKA

(II.Q
.2004)

Pfiednosti
● těžce zápalný
● vyhovuje DIN 18 545 skupina E
● odolný proti UV záření 
● odolný vůči plísním 

Balení
310 ml – kartuše

Pyrosil B

Pfiednosti
● neutrální zápach během vulkanizace
● dobrá přilnavost na plasty
● snášenlivý s většinou stavebních

materiálů
● UV a povětrnostním vlivům odolný
● vhodný do vlhkých prostor
● odolný proti běžným čistícím

prostředkům  
● 100 % silikon

Balení
310 ml – kartuše

BS 151 Neutrální sanitární silikon 

Pfiednosti
● bez zabarvení okrajů spárovaných

materiálů
● dlouhodobě elastický
● odolný vůči plísním
● UV odolný

Balení
310 ml – kartuše



Pfiednosti
● struktura štukové omítky
● omítatelný 
● odolný proti UV a povětrnostním

vlivům

Balení
310 ml – kartuše

Pfiednosti
● výborná lepivost
● fyziologicky nezávadný
● odolný vůči působení mořské vody
● atestován pro styk s potravinami

Balení
310 ml – kartuše
600 ml – salám

karamel, sametově černá, středně šedá,
tmavě šedá, krystal, spárově šedá,
achátově šedá

Pfiednosti
● odolný vůči plísním
● dlouhodobě elastický
● vysoce odolný vůči stárnutí

Balení
310 ml – kartuše

Jednosložkový acetátový silikon vulkani-
zující vzdušnou vlhkostí.
Díky své odolnosti vůči plísním a houbám
lze silikon aplikovat ve vlhkých provo-
zech.

Barvy 
transparent, bílá, šedá, černá, man-
hattan, jasmín, transparentní šedá, stříbr-
ně šedá, čokoládově hnědá, sanitární
šedá, pergamon, bahama, anemone,
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Jednosložkový acetátový silikon vulkani-
zující vzdušnou vlhkostí.
Tento silikon je určený pro zasklívání
hliníkových otvorových výplní a rovněž
i pro spárování prosklených konstrukcí.

Barvy 
transparent, bílá, světle šedá, šedá,
hnědá, černá 

SB 241 Sanitární silikon

GS 221 Silikon na sklo a kov

Pfiednosti
● vyhovuje požadavkům DIN 18 545

skupina E
● 100% silikon
● výborná přilnavost
● vynikající odolnost vůči stárnutí 
● odolný proti UV záření

Balení
310 ml – kartuše
600 ml – salám

Plastoelastická disperzní akrylátová těs-
nící hmota, jejíž struktura odpovídá
vzhledu omítky. Velmi vhodný pro
opravu vzhledu strukturálních a třených
omítek. Lze použít pro utěsnění spár
a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni,
omítce.  

Barvy 
bílá

LD 701 Strukturální akryl 

AQ 201 Akvarijní silikon

Jednosložkový acetátový silikon vulkani-
zující vzdušnou vlhkostí.
Tento rychle tvrdnoucí silikon je vhodný
pro lepení akvárií, vitrín a celoskle-
něných konstrukcí. 

Barvy 
transparent, černá



Polyetylenový (PE) těsnící provazec se
strukturou uzavřených buněk.
Slouží zejména jako pomocná podkla-
dová výplň dilatačních spár následně
tmelených elastickými tmely. Použití PE
provazce zabrání nadměrné neefektivní
spotřebě tmelu a zároveň zajistí správné
dimenzování spáry.

Barvy 
šedá

Pfiednosti
● snadno zpracovatelný
● snižuje spotřebu tmelu ve spáře
● bez adheze se silikonovými tmely
● dimenzuje spáru

Balení
100 bm (při ∅ 6 – 15 mm)
50 bm (při ∅ 20 – 40 mm)
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Plastoelastický disperzní akrylátový těs-
nící tmel určený pro utěsnění styčných
interiérových a exteriérových spár
s minimální možností pohybu přilehlých
konstrukcí. Je vhodný pro spáry mezi
interiérovou dveřní zárubní a přilehlým
zdivem, omítkou, sádrokartonem. Může
být aplikován na vlhké podkladní
plochy, je přetíratelný a lze jej omítat. 

Barvy 
bílá, šedá, černá, čokoládově hnědá

LD 702 Akryl

PE provazec

Pěnová (PE) polyetylénová páska určená
pro zasklívání, těsnění ve vzduchotech-
nice, obvodových pláštích a dalších
konstrukcích. 

Barvy 
šedá, bílá

Polyetylénová páska

Nehořlavá páska z keramických vláken
určená  pro zasklívání protipožárních
konstrukcí a pro prostory, na něž je
kladen požadavek protipožární odolnosti.

Barvy 
bílá

Pyrosil B protipoÏární páska 

Pfiednosti
● omítatelný
● dobrá přilnavost
● rychletuhnoucí

Balení
310 ml – kartuše
600 ml – salám

Pfiednosti
● nehořlavá páska třídy B1 

dle DIN 4102
● snadno zpracovatelná

Provedení
Jednostranně lepící páska dodávaná
nařezaná na požadovanou šířku.

Pfiednosti
● snadná aplikace
● dodávána v různých rozměrech
● spolehlivě těsní proti průvanu, hluku,

vibracím, přenosu tepla a vlhkosti 

Provedení
Jednostranně lepící páska dodávaná
nařezaná na požadovanou šířku. Verze
s krycí fólií nebo bez krycí fólie.



Kvalitní pistole pro profesionály. Silikon
je vytlačován z pistole po stisknutí spou-
ště tlakem vzduchu, který je přiváděn
z kompresoru. Možnost regulace tlaku
vzduchu.

20

Pistole pro profesionální účely s vyso-
kým výkonem a dlouhou životností.

Mechanické pistole

Pneumatické pistole

pro zpracování pistole
310 ml - kartuše Winchester
400 ml - salámy Wilton 400
600 ml - salámy Wilton 600

pro zpracování pistole
310 ml - kartuše Wexford
310 ml - kartuše Chilton
400 ml - salámy Avon 400
600 ml - salámy Avon 600Na všechny typy pistolí jsou k dispozici

náhradní díly.

V řadě Perennator nabízíme řadu dalších
produktů pro odbornou a snadnou práci
se silikony a tmely.

Pfiíslu‰enství

produkt balení
Primer S – savé povrchy 500 ml kanystr
Primer NS – nesavé povrchy 500 ml kanystr
Glättmittel – Vyhlazovací prostředek 1 l
Čistič R 40 1 l nebo 5 l
Stěrky
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Tabulka pouÏití primerÛ

Informace o kompatibilitě silikonů s dalšími povrchy sdělíme na požádání.

NS = primer pro nesavé povrchy 
S = primer pro savé povrchy

(bez) = snížený výkon tmelu
bez = bez problémů

- = není vhodný
1 = styčné plochy s tmelem musí být bez nátěrů a impregnací, 

jinak může být zhoršena přilnavost a vytvrzení tmelu
2 = laky a lazury na bázi rozpouštědel až po první mezinátěr;

v ostatních případech proveďte zkoušku nebo se obraťte na nás
3 = nebezpečí vzniku trhlin při pnutí materiálu
* = přilnavost akrylu LD 702 na savé porézní povrchy může 

být zlepšena při použití základního nátěru, složeného 
z jednoho dílu akrylu a tří dílů vody

FA 101

Silikon pro 

okna a spáry

S

S

-

S

-

S

NS

bez

NS

NS

bez/ NS

bez/ NS

NS

NS

NS

bez

bez

bez

bez

bez/ NS

bez

bez

bez/ NS

bez

bez

S

bez

bez

bez

-

FS 121

Fasádní 

silikon

S

S

-

S

-

S

bez

bez

bez/ NS

bez/ NS

bez

bez/ NS

bez/ NS

bez/ NS

bez/ NS

bez

bez

bez

bez

bez/NS

bez

bez

bez

bez

bez

S

bez

bez

bez

-

NM 131

Silikon na pří-

rodní kámen

S

S

S

S

S

S

(bez)/ NS

bez/ NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

bez

bez

bez

bez

bez/ S

bez/ NS

bez

bez

bez

bez

S

bez

bez

bez

-

SF 141

Lepidlo na 

zrcadla

S

-

-

S

-

S

bez/ NS

bez/ NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

bez

bez

bez

bez

S

NS

bez

NS

bez

bez

S

bez

bez

bez

-

BS 151

Neutrální 

sanitární silikon

S

S

-

S

-

S

NS

bez

NS

bez/ NS

NS

NS

NS

bez

bez

bez

bez

bez

bez

bez/ NS

bez

bez

bez/ NS

bez

bez

S

bez

bez

bez

-

Pyrosil B

S

S

-

S

S

S

bez

bez

-

NS

NS

NS

NS

NS

NS

bez

bez

bez

bez

-

-

-

-

-

bez

S

bez

bez

bez

-

AQ 201

Akvarijní 

silikon

-

-

-

-

-

-

bez/ NS

bez/ NS

- 

-

-

NS

-

-

-

-

-

-

bez

-

NS3

-

-

bez

bez

-

-

-

bez

-

GS 221

Silikon na sklo

a kov

-

-

-

-

-

-

bez/ NS

bez/ NS

- 

-

-

NS

-

-

-

-

-

-

bez

-

-

bez

-

bez

bez

-

-

-

bez

-

SB 241

Sanitární 

silikon

-

-

-

-

-

-

bez/ NS

bez/ NS

- 

-

-

NS

-

-

-

(bez)

(bez)

-

bez

-

-

bez

NS

bez

bez

-

-

(bez)

bez

-

LD 701

Strukturální

akryl

bez

-

bez

bez

bez

bez

bez

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LD 702

Akryl

bez1

bez1

-

bez1

(bez)1

bez1

(bez)

(bez)

-

-

-

(bez)

(bez)

(bez)

-

bez

bez

bez

bez

-

-

(bez)

bez

-

-

-

-

-

-

(bez)

Tmely

podkladní materiály

beton

pórovitý beton

mramor

omítka1

pískovec

zdivo

přírodní hliník

eloxovaný hliník

olovo

mosaz

měď

nerezová ocel třídy V2A

surová ocel

pozinkovaná ocel

zinkový plech

lak na bázi alkydové pryskyřice

lazura na bázi alkydové pryskyřice

barva na bázi alkydové pryskyřice

epoxidový nátěr

akrylové sklo (plexisklo)3

polykarbonát3

polyester (vyztužený skl. vlákny)

tvrdé PVC

email

keramika

keramika (zadní strana)

lakované dřevo2

dvakrát lazurované dřevo2

sklo 

styropor
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exteriér
1K - pistolová pěna

illmod 600 ochrana před 
vlivy počasí

funkční úsek

Okenní fólie Interiér

interiér

oddělení vnitřního 
a vnějšího klimatu

Varianty fie‰ení utûsnûní pfiipojovací spáry

exteriér

interiér

1K - pistolová pěna

illmod 600

ochrana před 
vlivy počasí

funkční úsek

oddělení vnitřního 
a vnějšího klimatu

Okenní butylová fólie

Jedna z možností vytvoření řádného
utěsnění připojovací spáry v zalomeném
ostění. Díky hlubokému zalomení (rám
otvorové výplně je z exteriéru je téměř
zcela zapuštěný) a materiálů illmod 600
a Okenní fólie Interiér lze hovořit
o detailu dlouhodobě funkčním a bude
vykazovat i velmi dobré tepelně izolační
vlastnosti. Za předpokladu použití
vhodné skleněné výplně bude vyhovo-
vat i vyšším nárokům na celkovou
hodnotu vzduchové neprůzvučnosti tzn.
zvukového útlumu. 

Detail vytvoření připojovací spáry mezi
dřevěným eurooknem a sendvičovým
zdivem s vnitřní tepelnou izolací. Takto
čistě navržené a provedené osazení
otvorové výplně bude splňovat jak nej-
vyšší požadavky na funkčnost, tak i na
vzhled tedy estetiku detailu.



exteriér interiér

1K - pistolová pěna

Butyl Fleece

Antirezonanční pruhy

Okenní fólie Exteriér

illmod 600
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exteriér

interiér

illmod 600

ochrana před 
vlivy počasí

funkční úsek

oddělení vnitřního
a vnějšího klimatu

PE provazec

FA 101 Silikon 
pro okna a spáry

1K - pistolová pěna

Schéma vytvoření řádného připojení
rámu okna či výkladce při parapetním
zdivu. Jedná se v podstatě o kritickou
část konstrukce, kde použití dalších
materiálů doplňujících izolant 1K –
Pistolovou pěnu je nezbytné, pokud
chceme docílit dlouhodobě funkční
tepelné izolace spáry. O kritické části
detailu je možné hovořit díky osazování
dolního profilu okna podkladním profilem
(viz. obr.), který kvůli malé tloušťce
zpravidla nedosahuje kvalit zbylé části
konstrukce a detail je velmi náchylný při
jeho špatném provedení ke vzniku
značného tepleného mostu a výskytu
vysoké spárové průvzdušnosti (průvanu).

Další možnost vytvoření řádného utěsnění
připojovací spáry v zalomeném ostění.
Hluboké zapuštění rámu za vnější líc
ostění vede k optimalizaci tepelně i zvu-
kově izolačních charakteristik  detailu. Jak
je vidět, je možné vytvořit na vnitřní
straně spáry silikonový elastický uzávěr
zabraňující průchodu páry dovnitř za
předpokladu jeho správného dimenzo-
vání, aplikace a použití dostatečně
„paropropustného“ materiálu v exteriéru
spáry, nejlépe pásky illmod 600.   


