
illbruck
Folia okienna zewnêtrzna

Norma Klasyfikacja

Krótki opis

Materia³

Kolor

Zalety produktu

Wymiary

Folia okienna zewnêtrzna przeznaczona jest
do zabezpieczenia od strony zewnêtrznej
po³¹czenia okienno-murowanego. Folia
stanowi warstwê izolacyjn¹ odporn¹ na
zewnêtrzne warunki atmosferyczne jak wiatr
i deszcz a jednoczeœnie wysoce paroprze-
puszczaln¹. Dziêki wykonaniu Folii okiennej
zewnêtrznej w wersji EW, mo¿liwa jest jej
aplikacja w ró¿nych kombinacjach monta¿o-
wych. Folia produkowana jest w 3 wersjach
umo¿liwiaj¹cych ³atwy monta¿ do muru.

Folia polipropylenowa wyposa¿ona w samo-
przylepny pasek umo¿liwiaj¹cy przymocowa-
nie do okna oraz ró¿ne warianty monta¿u
do œcian.

• strona wierzchnia: szary
• strona spodnia: bia³y

• trzy mo¿liwoœci monta¿u na œcianie
• wersja EW umo¿liwia dwa warianty
  klejenia na ramie okna
• mo¿liwoœæ naniesienia na folii warstwy tynku
• wysoki stopieñ paroprzepuszczalnoœci
• nadruk na folii, w celu ³atwej orientacji
  i kontroli monta¿u

Dane techniczne illbruck Folia okienna zewnêtrzna
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Klasa palnoœci materia³u budowlanego

Szczelnoœæ na opady deszczu

i dzia³ania wiatru

Dyfuzyjnie równowa¿na gruboœæ warstwy

powietrza

Przyczepnoœæ butylu i paska

samoklej¹cego (PVC; 23 °C)

Odpornoœæ na promieniowanie UV

Tolerancja z pospolitymi materia³ami

budowlanymi

Odpornoœæ temperaturowa

Temperatura aplikacji

Okres przechowywania

DIN 4102

DIN EN 1027

DIN

EN ISO 12572

ISO 12572

DIN 18542

B2 (normalnie zapalny)

600 Pa

S  < 0,5 md

min. 12 N/25 mm

ok. 2 miesiêcy

wystarczaj¹ca

-40°C do + 80°C

+5°C do + 45°C

1 rok

Rozmiar folii

mm

50

70

100

Rzeczywista szerokoœæ: 

*szerokoœæ folii 60 z siatk¹ = 125 mm

** szerokoœæ folii 90 z siatk¹ = 155 mm

iloœæ w rolce : 50 metrów
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Mocowanie

do œciany

Pasta do spoin

/ Festix PU 25

butyl

butyl

butyl

butyl

siatka

siatka

Wielkoœæ

opakowania

m

350
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150

100

150

100

* Na warunkach podanych przez producenta.

  Wa¿ny po dokonaniu poprawnej rejestracji.

  Dokumenty do rejestracji dostêpne na ¿¹danie.
Produkt zastosowany
w systemie "i3"
posiada 10 letni¹
gwarancjê*



Wykonanie

Przygotowanie pod³o¿a

Monta¿

• strona wierzchnia: szara, z mo¿liwoœci¹
  naniesienia warstwy tynku
• strona spodnia: najczêœciej bia³a

Towar w rolkach. Mocowanie do ramy okna
za pomoc¹ paska dwustronnie samoprzy-
lepnego.
Mocowanie do muru:
- przy pomocy paska butylowego
- przy pomocy pasty do spoin illbruck   
  lub Festix PU 25
- przy pomocy siatki tynkarskiej
 

Pod³o¿e musi byæ suche, odt³uszczone,
nie zapylone i nie zakurzone, bez cz¹stek
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na przy-
czepnoœæ. W celu odt³uszczenia ram okien-
nych stosowaæ œrodek czyszcz¹cy Perennator
R40. Zaleca siê wczeœniejsze zagruntowanie
pod³o¿y porowatych, takich jak beton, poro-
beton czy tynk, impregnatem illbruck
Butyl&Bitumen Primer.

Mocowanie do okna:
• Foliê okienn¹ zewnêtrzn¹ nakleiæ na ca³¹
  boczn¹ stronê ramy, tak by w rogach wysta-
  wa³a co najmniej 2 cm (Rys.1).
• Foliê zgi¹æ i zrobiæ zak³adkê w naro¿ach
  okna. Skleiæ razem paski samoklej¹ce; folia
  bêdzie w naro¿niku wystawaæ (Rys.2).
• Postêpowaæ w ten sam sposób, podczas
  klejenia folii na pozosta³ych stronach.
  Zaleca siê naklejenie folii tylko na trzech
  stronach ramy okiennej (profile pionowe
  oraz profil górny). Najczêœciej, monta¿ folii
  przy parapecie, zalecany jest w fazie
  póŸniejszej.
• Osadziæ okno w otworze, zamocowaæ
  i wype³niæ szczelinê piank¹ izolacyjn¹.
  Zalecane jest stosowanie jednosk³adnikowej
  piany pistoletowej illbruck 1 K-P.
• W przypadku folii okiennej zewnêtrznej
  w wersji z butylem, nale¿y nanieœæ na œcianê
  Butyl&Bitumen Primer (impregnacja pod³o¿a)
  i pozostawiæ do wyschniêcia. Nale¿y wyrów-
  naæ foliê na ramie okiennej (Rys.3), po czym
  umieœciæ j¹ w odpowiedniej pozycji. Nastêp-
  nie, nale¿y usun¹æ taœmê maskuj¹c¹
  z paska butylowego. Nakleiæ foliê na œcianie
  i za pomoc¹ wa³ka dobrze j¹ docisn¹æ oraz
  wyg³adziæ (Rys.4). Je¿eli od strony parapetu
  folia nie by³a dotychczas naklejona, nale¿y
  to zrobiæ w tym momencie.
• Na stronê wierzchni¹ folii nale¿y nanieœæ
  warstwê tynku lub w inny sposób zabezpie-
  czyæ j¹ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przymocowanie do okna Mocowanie do mury przy pomocy
paska butylowego

Rys.1: Nakleiæ foliê na boczn¹ czêœæ ramy okiennej Rys.3: Rozmieszczenie taœmy butylowej 

Rys.2: Wykonaæ zak³adki w naro¿ach okien Rys.4: Docisn¹æ foliê za pomoc¹ wa³ka
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• Foliê mo¿e tak¿e zatopiæ w tynku firma
  wykonuj¹ca tynki.
• Na stronê wierzchni¹ folii nale¿y nanieœæ
  warstwê tynku lub w inny sposób zabezpie-
  czyæ j¹ przed uszkodzeniem mechanicznym.

• Na œcianê nanieœæ pierwsz¹ warstwê
  zaprawy tynkowej s³u¿¹cej jako podk³ad.
• Siatkê zatopiæ w tynku tak, by folia umie-
  szczona by³a równo z ram¹ okienn¹ i œcian¹,
  a tak¿e by zakrywa³a szczelinê po³¹czenio-
  w¹ (Rys.7). Foliê zamocowaæ poprzez na-
  niesienie cienkiej warstwy tynku na siatkê.
• Teraz mo¿na nanosiæ warstwê wierzchni¹
  tynku (Rys.8).

• Wyrównaæ foliê na ramie okiennej (Rys.5)
   i umieœciæ j¹ w odpowiedniej pozycji.
• Na œcianê nanieœæ warstwê pasty do spoin
  illbruck lub Festix PU 25. Na tak przygoto-
  wan¹ powierzchniê przykleiæ foliê i dok³adnie
  j¹ docisn¹æ za pomoc¹ wa³ka (Rys.6).
• Na stronê wierzchni¹ folii nale¿y nanieœæ
  warstwê tynku lub w inny sposób
  zabezpieczyæ j¹ przed uszkodzeniem
  mechanicznym.

Mocowanie do muru przy pomocy
pasty do spoin illbruck
lub Festix PU 25

Mocowanie do muru przy pomocy
siatki tynkarskiej

Rys.5: Umieszczenie folii wzglêdem ramy Rys.7: Siatka u³o¿ona w warstwie zaprawy

Rys.6: Dok³adnie docisn¹æ foliê za pomoc¹ wa³ka Rys.8: Na³o¿yæ tynk i wyg³adziæ
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Tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 13
31-234 Kraków, Polska
Telefon: 012 – 665 33 08
Telefax:  012  –  665  33  09
e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl
www.tremco-illbruck.com

Zwiêkszenie przyczepnoœci

Uwaga

Podczas gruntowania (Butyl&Bitumen Primer)
przy normalnej temperaturze nale¿y pozosta-
wiæ pod³o¿e do wyschniêcia na ok. 10 do 40
minut. Wydajnoœæ impregnatu z 1 litrowej
puszki wynosi ok.200 metrów bie¿¹cych
(szerokoœæ pasa 4 cm), jednak w znacznym
stopniu zale¿y  to od nasi¹kliwoœci i porowa-
toœci pod³o¿a.

Kombinacja materia³ów uszczelniaj¹cych
z innymi produktami mo¿e prowadziæ do ich
wzajemnego oddzia³ywania. W poszczegól-
nych przypadkach nale¿y zawsze przeprowa-
dziæ próbê ich kompatybilnoœci.

U¿ytkownicy powinni przeprowadziæ w³asne
próby w celu okreœlenia przyczepnoœci ró¿-
nych rodzajów tynków. W przypadku niezado-
walaj¹cych wyników zawsze idealnym rozwi¹-
zaniem jest mocowanie do œciany za pomoc¹
siatki.
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Informacje dodatkowe
Powy¿sze informacje mog¹ byæ tylko ogólnymi wskazówkami. Ze wzglêdu na to, ¿e nie mamy wp³ywu na
warunki obróbki i zastosowania, jak równie¿ z powodu ró¿norodnoœci stosowanych materia³ów, nale¿y
przeprowadziæ odpowiednie próby we w³asnym zakresie, aby sprawdziæ materia³ pod k¹tem dopasowania siê
do konkretnego zastosowania.

Stan informacji producenta na 07/07. Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian technicznych.
Najnowsz¹ wersjê znajdziecie Pañstwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Serwis
Na ¿yczenie klienta firma Tremco illbruck
udostêpnia w ka¿dej chwili fachow¹ pomoc
techniczn¹.

Asortyment Tremco illbruck
• illbruck taœmy uszczelniaj¹ce do spoin
• illbruck pianki poliuretanowe
• illbruck butylowe taœmy uszczelniaj¹ce 
• illbruck folie
• illbruck produkty specjalne
• illbruck narzêdzia
• Materia³y uszczelniaj¹ce Perennator 
• Kleje Festix 
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