
ME500

Ikkunafoili (Window Foil

Duo)

Käyttötarkoitus

Ikkunafoilit ovat tarkoitettu

ikkunarakenteiden tiivistämiseen.

Soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Täyttävät RAL-määräykset ikkuna- ja

ovitiivistyksissä. Flex foili on varustettu

irrallisella asennustaitteella.

Yhteenveto eduista

• Voidaan käyttää sisä- ja ulkopuolella

• Laaja kokovalikoima

• Flex: Liikuntataite tarjoaa liikevaraa

rakenteiden (DIN 4108-7 standardin

mukaisesti) odottamattomien

mittamuutosten varalta

• EW: voidaan käyttää yksipuolisena ja

asennuspuolta voidaan vaihtaa

Tuote
Ikkunarakenteiden tiivistynauha, sisä- ja ulkokäyttöön. Foileja

on kahta eri laatua (Flex ja EW).

Mitat

Koko Myyntierä Pakkaus

50 mm duo EW (butyylikaistalla) 6 x 50 m

70 mm duo EW (butyylikaistalla) 5 x 50 m

100 mm duo EW (butyylikaistalla) 3 x 50 m

140 mm duo EW (butyylikaistalla) 2 x 50 m

60-80 mm duo flex 6 x 50 m

Muita kokoja tehdastilauksesta

Esityöt
• Tartunta pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä,

rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta ja muusta

tartuntaa heikentävästä materiasta.

• Kylmät ja kosteat pinnat saattavat tarvita pohjustuksen.

Käytä pohjusteena illbruck ME902 Spray pohjustetta.

Käyttöohjeet
• Foilit kiinnitetään Tremco SP525 Saumausmassalla,

foilissa olevalla itseliimautuvalla butyylikaistalla tai

päällerapattavalla tukiverkolla.

Huomaa
Käytettäessä ulkopuolisilla seinillä, avoin foili on peitettävä

vuorilaudoilla, rappauksella jne. 2 kuukauden sisällä

asennuksesta, jotta se saa suojan UV-valolta; Jos kohteeseen

tehdään esim. märkärappaus, käytä foilia, jossa on

päällerapattava tukiverkko; Varmistu että kiinnityksen alle ei

jää ilmataskuja, sillä ne voivat aiheuttaa halkeamia rapatuissa

pinnoissa.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä

ennen käyttöä.



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua

tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia

tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä

palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet

valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden

mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin

suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka

osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden

muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta,

sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja

parantamisen periaatetta.

tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238

1380 Vantaa

T: +358 (0)9 5499 4500

F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.fi
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ME500

Ikkunafoili (Window Foil Duo)

Tekniset Tiedot

Tekninen tieto Arvo

Rakennusmateriaaliluokka DIN 4102 B2 (normaali syttyvä), P-NDS 04–594

Vesihöyryn läpäisevyys DIN 4108-3 Sd höyrynestokyky keskikosteudella 0,21 - 15

Butyylin liimautumisvoima 12 N / 25 mm

Yhteensopivuus tavallisimpien rakennusmateriaalien kanssa DIN 52 452 Yhteensopiva

Lämpötilakestävyys -40 °C - +100 °C

Käyttölämpötila +5 °C - +45 °C

UV-kestävyys Suojaamattomana n. 2 kk


