Az Ön kereskedő partnere:

Miért fontos az
ablakcsatlakozó fuga
megfelelő tömítése?

Ne (csak)
habozzon!
Haladjon a korral!

Érdemes tudni róla...
Ma Magyarországon az ablakok jelentős részének beszerelése
kizárólag szerelőhab (PUR hab) felhasználásával történik. Bár a
hétköznapi ember ezt nem gondolja, de ez az eljárás teljesen
helytelen. Tőlünk nyugatabbra ma már elképzelhetetlen, hogy
egy csupán habbal szigetelt ablakot felelős műszaki ellenőr
átvegyen. A PUR hab egy szigetelőanyag, amely önmagában
képtelen az ablakcsatlakozó fuga megfelelő tömítésére.
Kizárólagos használata hosszú, vagy akár rövid távon is
huzatos fugákat, páralecsapódást, a penészgombák elszaporodását eredményezheti. Ebben a brosúrában bemutatunk kettő
módszert, az ablakcsatlakozó fugák megfelelő tömítésére.
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Hiába a legjobb ablak, ha az ablakcsatlakozó
fuga nincsen megfelelően tömítve!
Nagy szélben huzatos az ablak környéke? Páralecsapódás?
Penész? Ezek az ablakcsatlakozó fuga helytelen tömítésének
gyakori jelei!
Kérje ablakosát, hogy nyílászáróit az illbruck i3 ablakcsatlakozó fuga tömítőrendszerrel építse be, és mi 10 év i3 garanciát
adunk Önnek a tömítés légzárására, csapóeső állóságára, és
hőszigetelő képességére!*

Tömítés TwinAktiv ablakfóliával és ablakhabbal

Intelligens páravédelem

TwinAktiv fóliánk Sd-értéke a páratartalom függvényében
változik, így a külső és belső oldalon egyaránt használható, véd a
páralecsapódástól. A hőszigetelés ablakhabbal történik.

A képen a belső oldali tömítés látható TwinAktív fóliával
vakolás előtt.

*Részletes garanciális feltételek az illbruck.hu oldalon.

Ellenőrzött minőség
• A rendszer mindenben megfelel a Magyarországon is
ismert és elismert német RAL, nyílászárók beépítésére
vonatkozó ajánlásainak.
• Az egészséges lakókörnyezetet az EC1PLUS 			
minősítés szavatolja, melyet csak igen emissziószegény
termékek kaphatnak meg.
• Minden termékünket az ift Rosenheim minősítette.

illbruck i3 ablakfuga tömítő rendszer működése

Kívül páraáteresztőbb, mint
belül!
1. A külső tömítés véd a
csapóesőtől, kifele átengedi
a párát, így szárazon tartja a
fugát.
2. A középső réteg hőszigetel.
3. A belső tömítés nem engedi,
be a párát a fugába.

Páraáteresztő réteg
Hőszigetelő réteg
Párazáró réteg

Tömítés illmod trioplex+ tömítőszalaggal
Az illmod trioplex+ multifunkciós tömítőszalagunk önmagában
elvégzi a középső hőszigetelő, a belső oldali párazáró és a külső
oldali páraáteresztő funkciókat is.

Egy termék három funkció
Akár 600 Pa levegő és csapóeső nyomásnak is ellenáll.
Hőszigeteléssel, szegélyléccel eltakarható, kívül-belül
vakolható.

