
Místo snahy o vytvoření naprosto perfektní a těsné

parozábrany je přínosnější provedení detailů takovým

způsobem, aby bylo zajištěno odvětrání vlhkosti a

vysušení izolantu ve velmi krátkém čase.

První klimaticky aktivní a univerzálně použitelná okenní fólie pro vnitřní a vnější izolaci připojovací spáry.
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

TwinAktiv HI má oproti standardní verzi TwinAktiv
prodlouženou dobu UV stability a je výrazně
odolnější vůči mechanickému poškození. Z těchto
důvodů je fólie hlavně určená pro utěsnění
interiérové i exteriérové strany připojovací spáry
oken, pásových oken a fasádních prvků. Fólie má
schopnost změnit svou těsnost vůči průchodu
vodních par podle měnící se vlhkosti okolního
prostředí. V provedení „EW“ je TwinAktiv HI
aplikovatelná do všech běžných tvarů detailů.

Materiál
Fólie je tvořena tkanou látkou odolnou proti přetržení a polyethylenovým kopolymerem.
Produkt je vybaven samolepicí vrstvou určenou pro aplikaci na otvorovou výplň. K
upevnění fólie na zdivo se používá PU425 Lepicí tmel (PU025). Při lepení fólie na rámy,
pokud je její šířka větší než 100mm, je zapotřebí spoj pojistit také s PU425.

Vhodná do interiéru i exteriéru.
Aplikace od +5°C do +45°C.

Přednosti
� jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
� UV stabilní po dobu 9 měsíců
� vysoká odolnost materiálu proti protržení
� dodávané šířky fólií až do 400mm

ME 501 TwinAktiv HI okenní fólie

Aplikační teplota

Teplotní odolnost

Odolnost UV záření

Odolnost vůči hnanému dešti dle EN 1027

Třída hořlavosti dle DIN 4102

Omítatelnost

+5°C až +45°C

-40°C až +80°C

9 měsíců (pouze lícová strana)

600 Pa

B2

na lícové textilní straně

Vlastnosti Klasifikace

typ označení
délka
role

m v
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bez butylu HI 70 mm EW 50 m 250 m 26.00 1.040 C � N

bez butylu HI 100 mm EW 50 m 150 m 32.00 1.280 C � N

bez butylu HI 150 mm EW 50 m 100 m 42.00 1.680 C � N

bez butylu HI 200 mm EW 50 m 100 m 53.50 2.140 C � N

bez butylu HI 250 mm EW 50 m 50 m 63.50 2.540 C � N

bez butylu HI 300 mm EW 50 m 50 m 77.00 3.080 C � N

bez butylu HI 350 mm EW 50 m 50 m 87.50 3.500 C � N

Provedení a aplikace montáže fólií TwinAktiv
varianty pásek TwinAktiw:
� s butylem

� bez butylu pro připevnění pomocí lepicího tmelu např. SP025

� s perlinkou

Společný postup montáže pro všechny fólie TwinAktiw
(text A)
� Fólii TwinAktiv Flex nebo Twinaktiv EW připevněte pomocí samolepicí vrstvy

z boční strany okenního rámu s minimálním přesahem v rozích 2 cm.

� Fólii ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí pásky slepte navzájem, fólii bude

na nároží vyčnívat (Obr. 1).

� Stejným způsobem pokračujte v nalepování fólie na zbývající strany, dokud

jí nebudou  pokryty všechny utěsňované plochy.

� Po nalepení fólií a osazení okna opatřete  spáru tepelnou izolací.

Doporučujeme použít  okenní pěnu illbruck. FM343 nebo FM350

Postup montáže folie s butylem
TEXT A
� Na stěnu v místě kontaktu pásky se zdivem aplikujte Butyl Bitumen Primer

ME901 nebo  ME902 (impregnaci podkladu) a nechte jej odvětrat.

� Vyrovnejte fólii na okenním rámu (Obr. 2), umístěte ji do správné polohy,

sejměte krycí pásku na butylovém pruhu, umístěte fólii na zeď a pomocí

válečku dobře přitlačte a vyhlaďte (Obr. 3).

� Lícovou stranu fólie lze překrývat omítkou.

Postup montáže folie bez butylu
TEXT A
� Srovnejte fólii s okenním rámem (Obr. 2) a naveďte ji směrem ke stěně.

� Na zdivo aplikujte housenku lepicího tmelu např. SP025. Na takto připravený

podklad přilepte fólii a pečlivě ji přitlačte pomocí válečku (Obr. 3).

� Lícovou stranu fólie lze překrývat standardní omítkou.

Postup montáže folie s perlinkou
TEXT A
� Na zeď aplikujte první vrstvu omítky sloužící jako podklad.

� Do omítky vložte perlinku tak, aby fólie byla srovnaná s okenním rámem a

zdí a překrývala připojovací spáru (Obr. 4).

� Fólii přichyťte nanesením tenké vrstvičky malty na perlinku.

� Nyní můžete aplikovat horní vrstvu omítky. Lícová strana fólie usnadňuje

nanášení omítky (Obr. 5).

Obr. 1: V rozích fólii přeložte

Obr. 4: V rozích fólii přeložte

Obr. 2: Umístění butylové
pásky

Obr. 5: Umístění butylové
pásky

Obr. 3: Fólii přitlačte pomocí
válečku


