ME350/ME351
Pro montáž oken
bez penetrace
Bezkonkurenční

FÓLIE

Materiál: ME350/ME351
Okna: hliník
Stavba: dřevostavba
Místo: Špindlerův mlýn
Realizace: 2014

Bez penetrace rovnou
na zeď
Skutečnou revolucí v aplikaci okenních membrán je dvojice nových
celoplošných fólií illbruck ME350
a ME351.
Na první pohled jde o klasickou exteriérovou difúzně otevřenou membránu (ME351) a parotěsnou interiérovou (ME350). Převratné na těchto
materiálech je to, že není zapotřebí
opatřovat zdivo penetračním nátěrem.
Fólie jsou připravené k okamžitému nalepení na jakýkoliv, i nerovný, podklad:
keramická tvarovka, vápenopísková
cihla, beton, dřevo, OSB deska, kovy,
tvrdé PVC, tepelné izolace.
Lepicí vrstva je tak pevná, že fólii po
přilepení nestrhnete. ME350 a ME351
jsou totiž opatřeny celoplošnou lepicí
vrstvou, nikoliv jen proužkem jak je to
běžné. I tím je mnohem snadnější jejich
zapravení pod omítku. Komfort zaomítání je téměř totožný s perlinkou. Fólie
jsou vyrobeny z velmi měkkého materiálu, který poskytuje perfektní tvarovatelnost především v hůře dostupných
místech jako jsou nároží a kouty.
illbruck ME350 a ME351 se dodávají
v návinu 25 metrů a ve velikostech 70,
100 a 140 mm.
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Fólie ME350 je speciálně vhodná pro vnitřní
utěsnění oken mezi osazovacím rámem
a zdivem. Materiál slouží jako vzduchotěsná
a parobrzdicí membrána. Vyniká mimořádnou
přiléhavostí, díky použití mimořádně lepivého
a výkonného lepidla. Drží skvěle na většině
běžně používaných podkladů.

Fólie ME351 je speciálně vhodná pro venkovní
utěsnění spáry mezi oknem a domem. Materiál
slouží jako pojistná hydroizolace. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně
lepivého a výkonného lepidla.
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Aplikace zcela bez penetrace
Extrémně vysoká lepivost na jakýkoliv podklad
Celoplošná lepicí vrstva (nikoliv jen proužek!)
Komfortní zapravení pod omítku
Nejjednodušší montáž jaká je vůbec u membrán
možná
• Ideální návin (25 metrů)

Silné akrylové lepidlo zajišťuje nezničitelnost už jednou nalepené fólie.

Aplikace zcela bez penetrace
Extrémně vysoká lepivost na jakýkoliv podklad
Celoplošná lepicí vrstva (nikoliv jen proužek!)
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Dvoudílný liner usnadňuje nalepování
fólie na podklad.

Označení interiérové a exteriérové
verze.
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