TwinAktiv
Klimaticky
aktivní fólie

Špičková klimaticky
aktivní fólie pro vnitřní
i venkovní utěsnění
připojovací spáry

TwinAktiv je špičkovou klimaticky
aktivních fólií, která mění své
parametry v závislosti na okolních
vlhkostních poměrech a celoročně
zajišťuje suchou tepelnou izolaci
spáry.
Klimatická aktivita rodiny fólií
TwinAktiv zajišťuje neustálé
odvětrávání prostoru spáry otevíráním či uzavíráním svých
pórů v závislosti na aktuální vlhkosti vnitřního/vnějšího prostředí.
Hovoříme tím o tzv. proměnlivé
hodnotě Sd (propustnost materiálu
vůči vodním parám).
Z fyzikální i funkční perspektivy je
toto řešení mnohem efektivnější
v porovnání s tradičními exteriérovými a interiérovými fóliemi, neboť
zajišťuje trvalé vysychání spáry 365
dní v roce.
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ME500

ME501

TwinAktiv

TwinAktiv HI

Použití

Použití

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro
utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním
parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky
provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech
běžných tvarů detailů.

TwinAktiv HI je oproti standardní verzi TwinAktiv
déle UV stabilní, výrazně odolnější vůči protržení a je dodáván ve větších šířkách. Fólie je určena především pro utěsnění spáry předsazených
oken, pásových oken a fasádních prvků.

Hlavní přednosti

Hlavní přednosti

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
Proměnlivá hodnota Sd
Nehrozí riziko záměny při montáži
Umožňuje maximální odvětrání a vysychání spáry

Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
Proměnlivá hodnota Sd
UV stabilní po dobu 12 měsíců
Vysoká odolnost materiálu proti protržení
Dodávané šířky fólií až do 400 mm
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ME502

ME508

TwinAktiv F

Samolepicí TwinAktiv VV

Použití

Použití

illbruck ME502 TwinAktiv F slouží k utěsnění
styčných okenních spár. Revoluční struktura
povrchu umožňuje oboustranně vynikající přilnavost omítky a lepidla. Na základě variabilní
hodnoty sd lze tuto fólii používat v interiéru
i exteriéru. Lepení na stavební těleso se provádí
pomocí lepidla na okenní fólie illbruck SP025.

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck
ME508 TwinAktiv VV slouží k utěsnění dilatačních 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. Kromě toho lze
fólii omítat z lícové strany a drží skvěle na řadě
běžných stavebních podkladů.

Hlavní přednosti

Hlavní přednosti

• 1 fólie pro interiér i exteriér
• Nulové riziko záměny vnitřní a vnější fólie
• Nový typ povrchu pro lepší omítání z obou stran
s optimální přilnavostí omítky nebo lepidla
• Vynikající vysychání spáry díky variabilní hodnotě
sd (prevence proti tvorbě plísní)

•
•
•
•
•
•

Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér
Celoplošně lepicí vrstva
Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
Pevná a robustní membrána s perfektní tvarovatelností
Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
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Varianty fólie TwinAktiv

V případě běžných okenních fólií (varianta E) je lepidlo umístěno pouze na
jedné straně fólie, kterou tak lze lepit pouze do tvaru L. Naopak varianta W
umožňuje lepení fólie do tvaru Z.
Označení TwinAktiv EW v sobě spojuje obě varianty provedení okenních
fólií a je možné ji aplikovat jak do tvaru L, tak i do tvaru Z. Proto s TwinAktivem EW opravdu potřebujete pouze jednu fólií pro provedení kompletní
izolace připojovací okenní spáry.

4 možnosti upevnění na zeď

Pomocí perlinky

Pomocí lepidla SP025

Pomocí butylového proužku

Pomocí celoplošné lepicí vrstvy
(pouze ME508)

Rozměry a náviny
Typ
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Šíře (mm)

Balení (m)

ME500 EW s butylem

50

50

ME500 EW s butylem

70

50

ME500 EW s butylem

100

50

ME500 EW s butylem

140

50

ME500 EW bez butylu

50

50

ME500 EW bez butylu

70

50

ME500 EW bez butylu

100

50

ME500 EW bez butylu

140

50

ME500 EW s perlinkou

60

50

ME500 EW s perlinkou

90

50

ME501 EW Hi bez butylu

70

50

ME501 EW Hi bez butylu

100

50

ME501 EW Hi bez butylu

150

50

ME501 EW Hi bez butylu

200

50

Typ

Šíře (mm)

Balení
(m)

ME501 EW Hi bez butylu

250

50

ME501 EW Hi bez butylu

300

50

ME501 EW Hi bez butylu

350

50

ME501 EW Hi bez butylu

400

50

50

50

ME502 F - oboustranně omítatelná

70

50

ME502 F - oboustranně omítatelná

100

50

ME502 F - oboustranně omítatelná

ME502 F - oboustranně omítatelná

140

50

ME508 W samolepicí

70

25

ME508 W samolepicí

100

25

ME508 W samolepicí

140

25

ME508 W samolepicí

200

25
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