TwinAktiv
Klimaticky
aktívna fólia

Špičková klimaticky
aktívna fólia na vnútorné
aj vonkajšie utesnenie
pripájacej špáry

TwinAktiv je špičkovou klimaticky
aktívnou fóliou, ktorá mení svoje
parametre v závislosti na okolitých
vlhkostných pomeroch a celoročne
zabezpečuje suchú tepelnú izoláciu
špáry.
Klimatická aktivita rodiny fólií
TwinAktiv zabezpečuje nepretržité
odvetrávanie priestoru špáry otváraním alebo uzatváraním svojich
pórov v závislosti na aktuálnej vlhkosti vnútorného alebo vonkajšieho
prostredia. Hovoríme tým o tzv. premenlivej hodnote Sd (priepustnosť
materiálu voči vodným parám).
Z fyzikálnej aj funkčnej perspektívy je
toto riešenie omnoho efektívnejšie
v porovnaní s tradičnými
exteriérovými a interiérovými
fóliami, pretože zabezpečuje trvalé
schnutie špáry 365 dní v roku.
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ME500

ME501

TwinAktiv

TwinAktiv HI

Použitie

Použitie

Unikátna okenná tesniaca fólia vhodná na
utesnenie interiérovej aj exteriérovej časti
pripájacej špáry. Fólia mení svoju tesnosť voči
vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka verzii „EW“ je aplikovateľná do
všetkých bežných tvarov detailov.

TwinAktiv HI je oproti štandardnej verzii
TwinAktiv viac UV stabilný, výrazne odolnejší
voči pretrhnutiu a je dodávaný vo väčších šírkach. Fólia je určená predovšetkým na utesnenie špáry predsadených okien, pásových okien
a fasádnych prvkov.

Hlavné prednosti

Hlavné prednosti

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jedna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
Premenlivá hodnota Sd
Pri montáži nehrozí riziko zámeny
Umožňuje maximálne odvetranie a vysychanie špáry
Praktický kartónový box pre ľahšiu manipuláciu

Jedna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
Premenlivá hodnota Sd
UV stabilná 12 mesiacov
Vysoká odolnosť materiálu proti pretrhnutiu
Dodávané šírky fólií až do 400 mm
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ME501

ME508

TwinAktiv HI VV

TwinAktiv VV

Použitie

Použitie

TwinAktiv HI VV je tiež fólia s predĺženou UV stabilitou na 12 mesiacov. Na rozdiel od štandardnej varianty je fólia s označením VV potiahnutá
samolepiacou vrstvou po celej svojej ploche.

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck
ME508 TwinAktiv VV slúži na utesnenie dilatačných okenných špár. Je potiahnutá silne priľnavou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje
jednoduché a rýchle upevnenie na akomkoľvek
podklade. Vďaka variabilnej hodnote Sd je fólia
použiteľná v interiéri aj exteriéri. Okrem toho je
fólia omietateľná z lícovej strany a skvele drží na
rade bežných stavebných podkladov.

Hlavné prednosti

Hlavné prednosti

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jedna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
Samolepiaca varianta
Premenlivá hodnota Sd
UV stabilná 12 mesiacov
Vysoká odolnosť materiálu proti pretrhnutiu
Dodávané šírky fólií až do 400 mm

Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólia do exteriéru aj interiéru
Celoplošne lepiaca vrstva
Vynikajúca lepivosť vďaka výkonnému akrylovému lepidlu
Pevná a robustná membrána s perfektnou tvarovateľnosťou
Delené linery pre pohodlné a rýchle lepenie na rám okna
Lepenie na bežné podklady úplne bez penetrácie
Praktický kartónový box pre ľahšiu manipuláciu
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Varianty fólie TwinAktiv

V prípade bežných okenných fólií (verzia E) je lepidlo umiestnené len na
jednej strane fólie, ktorú je tak možné lepiť len do tvaru L. Naopak verzia W
umožňuje lepenie fólie do tvaru Z.
Označenie TwinAktiv EW v sebe spája obidve verzie prevedenia okenných
fólií a je možné aplikovať ju tak do tvaru L, ako aj do tvaru Z.
Preto s TwinAktivom EW skutočne potrebujete len jednu fóliu na vykonanie kompletnej izolácie pripájacej okennej špáry.

4 možnosti upevnenia na stenu

Pomocou perlinky

Pomocou lepidla SP025

Pomocou butylového prúžku

Pomocou celoplošnej lepiacej
vrstvy (ME508 VV a ME501 VV)

Rozmery a náviny
Typ
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Šírka (mm)

Balenie (m)

Typ

Šírka (mm)

Balenie (m)

ME500 EW s butylom

50

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

250

50

ME500 EW s butylom

70

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

300

50

ME500 EW s butylom (kartonový box)

70

70

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

350

50

ME500 EW s butylom

100

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

400

50

ME500 EW s butylom

140

50

ME508 VV samolepiaci

70

25

ME500 EW bez butylu

50

50

ME508 VV samolepiaci

100

25

ME500 EW bez butylu

70

50

ME508 VV samolepiaci (kartonový box)

70

75

ME500 EW bez butylu

100

50

ME508 VV samolepiaci

140

25

ME500 EW bez butylu

140

50

ME508 VV samolepiaci

200

25

ME500 EW s perlinkou

60

50

ME500 EW s perlinkou

90

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

70

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

100

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

150

50

ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci

200

50
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