
PR007 Nosný profil pro předsazená okna

PR008 Zateplovací profil pro předsazená okna

illmod Trio+

AT140 Primer pro savé podklady

SP340 Lepidlo pro předsazená okna

SP050 Lepící tmel

Nosný profil určený pro montáž předsazených otvorových
výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro
nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je dostatečně
pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný,
lehký a tepelně izolační.

Barva
béžová

Balení
� profil o délce 1400 mm
� odvěsny trojúhejníkového průřezu: 90 x 90 mm

Přednosti
� atestovaná systémová montáž předsazených oken s

PR008 a TP652
� velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní pevností.
Lepidlo bylo vyvinuté a je určené pro fixaci profilu PR007 k podkladům
jako je beton, keramická tvarovka, vápeno-písková cihla, pórobeton a
dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28
kg/cm .2

Aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti
� přilnavost na celou řadu podkladů s AT140
� velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
� neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
� bez zápachu při zpracování

Univerzální hybridní elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení
přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění hlavně u
aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči
oděru apod. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí
oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým tmelům celou
řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu
prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.
Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti
� výtečná zpracovatelnost
� odolný vůči mechanickému namáhání
� trvale elastický
� UV a povětrnosti odolný - nežloutne
� neobsahuje silikon
� bez zápachu při zpracování
� zdravotně nezávadný a ekologický
� přetíratelný

Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systé-
movou montáž předsazených otvorových výplní do pros-
toru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické
a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný
a lehký.

Barva
šedá

Balení
� profil o délce 1400 mm
� odvěsny trojúhejníkového průřezu: 82 x 82 mm

Přednosti
� atestovaná systémová montáž předsazených oken s

PR007 a TP652
� velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretano-
vých a hybridních tmelů na savé porézní povrchy. Náhrada za
OS101 Primer S.

Barva
čirá

Balení
� plechová dóza 500 ml

Přednosti
� odvětrání pouze 30 minut
� jedna impregnace na savé i nesavé povrchy povrchy

illmod Trio+ (TP652) v současnosti představuje
nejmodernější řešení pro spojení okna s domem.
Jeden produkt splňuje požadavky na třístupňové
utěsnění spáry mezi okenním rámem a zdí. V
závislosti na použití je vhodný pro spáry o šířce
6 - 66 mm a ve velikostech S, M, L, XL (prakticky v
jakékoliv hloubce zabudování rámu.)

SP050 slouží zejmé-
na pro nalepení za-
teplovacího profilu
PR008 na profil
PR007 a k utěsnění
nejrůznějších spojů
a napojení profilů,
fólií a pásek

SP340 je určeno pro
trvalou i okamžitou fi-
xaci profilu vůčiPR007
stavbě. Je možné jej
použít na beton, póro-
beton, vápenopískovou
cihlu, keramickou tvár-
nici i dřevo

Technická specifikace

do 1050 Pa

třída 5 (EN 12210)

+/- 3000 Pa

Úspěšné výsledky dalších zkoušek mechanického zatížení systému dle EN
14608, EN 1191, EN 12211 a EN 12600

1zkoušeno dle EN1027
zkoušeno dle EN12114  max. tlak 1000 Pa2 ;

3zkoušeno dle EN12211
zkoušeno dle EN122114

Cenová tabulka na straně 113
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barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 310ml 12 12 ks 166.00 6.650 D �profil
rozměr odvěsny

mm
délka mm Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

PR007 90 x 90 1400 ks 359.00 14.400 C �

profil
rozměr odvěsny

mm
délka mm Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

PR008 82 x 82 1400 ks 136.00 5.450 C �

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

čirá 500ml 12 1 F,Xi ks 790.00 31.600 D �

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 130.00 5.200 D �

600ml 12 20 ks 185.00 7.400 D �

bílá, šedá, černá

Odolnost proti zatížení větrem3

produkt
rozměr (mm)
množství (ml)

délka m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PR007 90 x 90 x12,7 1 m 256.00 10.200 C �

PR008 82 x 82 x 11,6 1 m 96.00 3.840 C �

TP652 88 / 6-22 1 m 175.00 7.000 C �

SP 050 90ml 1 ml 38.40 1.540 C �

SP 340 90ml 1 ml 48.00 1.920 C �

AT 140 20ml 1 ml 32.40 1.300 C �

cena za 1m celkem 645.80 25.80

Ukázková kalkulace spotřeby jednotlivých komponentů na 1mi


