
Popis
Mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi

impregnovaný syntetickou živicou spomaľujúcou horenie.

Rozdielne vlastnosti týkajúce sa difúznej pary sú dosiahnuté

jednostrannou impregnáciou bočných plôch.

Príprava
Princíp montáže

Multifunkčná páska na utesnenie špár nahrádza tri

utesňovacie výrobky jedným. Pred montážou okna sa

nalepí illmod Trio+ na tri strany okna a spolu s oknom sa

osadí do otvoru v stene. Parapetnú časť okna je potrebné

utesniť tradične okennými fóliami a 1 – komponentnou

penou. Montáž okna sa urobí bežným spôsobom.

Utesnenie kútov urobte s illbruck PU 425. Na fixáciu okna

v otvore použite priechodné kotevné prvky vedúce cez

rám otvorovej výplne. Po expanzii pásky v špáre dôjde k

utesneniu špáry okna.

Potrebné pomôcky

Na aplikáciu sú potrebné meracie pásmo, nožnice alebo

nôž.

Spracovanie
Po zistení hĺbky stavebného dielu a šírky špáry zvoľte

rozmer pásky v súlade s tabuľkou

Otvor v stene nahrubo zbavte stavebných nečistôt a

zvyškov malty. V oblasti utesňovania špáry je potrebné

murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D

murovacej tvarovky, a pod.

Rám okna očistite čističom Perennator R40

Po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný

začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na

očistený rám

Dôležité upozornenie
Pásku na utesňovanie špár v rohoch napájajte na tupo. Pásku

nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a

pásky na seba ľahko tlačili. Prípadné viditeľné netesnosti

vyplňte s PU425. Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte,

aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku.

Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami obsahujúcimi

rozpúšťadlá alebo agresívne látky.

TP650

illmod Trio "3v1"

Hlavné výhody

tesnosť proti prívalovému dažďu, tepelná

izolácia a tesnosť proti priechodu vzduchu:

všetko v jednom výrobku

spracovanie nezávislé na počasí

jednoduchá a rýchla izolácia okien v

jednom pracovnom kroku

klimatická odolnosť

veľmi vhodná do dilatačných špár



illmod Trio "3v1"

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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