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  Sistemul de etanșare a faţadelor și a ferestrelor joacă un rol 

central în construcţia fiecărei clădiri: previne deteriorarea 

structurii, economisește energie și asigură un climat interior 

plăcut.  

  În aceste timpuri, când economisirea energiei a 

devenit un punct cheie, etanșarea faţadelor și ferestrelor este 

mai pertinentă ca oricând. 

  Montajul ferestrelor este o operaţie  

importantă în cadrul etanșării faţadelor.  

Zona în care rama ferestrei se  

întâlnește cu peretele este predispusă 

La transfer de aer în structură sau 

în spaţiul de conectare. 
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  Sistemul de etanşare este întotdeauna dependent de tipul 

faţadei şi de factorii interni şi externi la care este supusă 

clădirea. Datorită diferitelor tipuri de faţade - din sticlă, piatră 

naturală, beton, cărămidă sau mixte, soluţiile de etanșare 

aferente prezintă particularităţi  

distincte.  

  Cu ajutorul produselor potrivite 

și aplicate corect, se poate crea 

o etanșare durabilă și sigură  

în orice condiţii climatice. 
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Avantajele etanşării faţadelor şi a ferestrelor: 

  Se evită deteriorarea structurală cauzată de umiditate 

şi mucegai 

  Calitatea mediului de viaţă este îmbunătăţită datorită 

unui climat optim în încăperi 

 Se conservă energia datorită faţadelor etanşe şi a 

montajului corespunzător al ferestrelor 

 Sunt asigurate izolarea şi absorbţia fonică 
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 izolare interioară – ce 

menţine un interior etanș; 

 

 izolare centrală – 

secţiunea intermediară 

asigură izolarea termică și 

fonică; 

 

 izolarea exterioară  - care 

conferă rezistenţă la ploaie 

și permite difuzia vaporilor 

din interior. 

Sistemul illbruck de etanşare se bazează pe 
combinarea a 3 metode de etanşare: 
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Izolarea exterioară: 

  ME220 EPDM pentru exterior 

  ME500 TwinAktiv 

  ME501 Twin Aktiv HD 

  SP025 Adeziv de lipire 

  SP525 Mastic etanșare 

  TP6000 Illmod 600 Trioplex 

 

 

Izolarea centrală: 

  FM315 Spumă poliuretanică 

  FM230 Spumă poliuretanică 

 

Izolarea interioară: 

   ME210 EPDM pentru interior 

   ME410 Butilband 

   ME500 TwinAktiv 

   ME501 Twin Aktiv HD 

   SP025 Adeziv de lipire 

   SP525 Mastic etanşare 

   FA101 Silicon neutral pentru 

     etanşare 

Sistemul illbruck de etanşare se bazează pe 
combinarea a 3 metode de etanşare: 



Etanșarea fațadelor și ferestrelor cu sistemul illbruck i3 

ME 500 și ME 501 TwinAktiv sunt membrane extrem de 

rezistente la rupere, realizate dintr-o peliculă de copolimer de 

polietilenă şi material textil neţesut; 

  Pot fi aplicate înainte sau după instalarea ferestrei în funcţie de 

detaliile şi graficul operaţiilor din şantier; 

  Respectă recomandările Asociaţiei pentru Asigurarea Calităţii 

 RAL pentru ferestre şi uşi. Testate cu succes de MPA Hannover 

privind standardul EN1026 (etanşeitate la aer) & EN1027 

(etanşeitate la intemperii). 

Sistemul de etanşare illbruck i3 – cu illbruck 
TwinAktiv: 
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Membranele sunt produse în mai multe variante: 

  Membrane fără adeziv (utilizaţi adezivul SP525 pentru lipirea 

de cadru şi de structură). 

 Membrane cu folie autoadeziva, pe baza de acril, pentru lipirea 

pe profilul ferestrei (pentru lipirea ferestrei pe structură utilizaţi 

adezivul SP525) 

 Membrane cu folie din adeziv acrilic aditivat pentru lipirea pe 

 profilul ferestrei şi bandă de butil pentru lipirea de cadru. 
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Informaţii tehnice pentru membranele ME 500 și ME 501TwinAktiv: 

 Clasa materialului de construcţie, conf. DIN 4102: B2 

 Asigură o etanşeitate cu performanţă ridicată în perimetrul îmbinării 

dintre fereastra/ peretele cortină şi zidăria construcţiei. Datorită 

valorii sd variabile (cuprinsă între 0,21 şi 15m), membrana este 

potrivită atât pentru utilizare la interior cât şi la exterior şi poate 

asigura o etanşeitate la aer sau la intemperii (fiind totuşi permeabilă 

la vapori). 

 Etanşeitate la intemperii împotriva ploii, conf. EN 1027 >600 Pa 

 Etanşeitate la aer, conf. DIN 18542 EN 1026 < 0,1 m3/[h m (daPa)n] 

 

Sistemul de etanşare illbruck i3 – cu illbruck 
TwinAktiv: 
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Beneficii cheie pentru utilizatori: 

 Respectă principiul  'interiorul mai etanş decât exteriorul' pentru a 

facilita controlul eficient al vaporilor 

 Alternativă la EPDM acreditată de BBA în multe aplicaţii 

 Potenţial excelent de uscare (datorită permeabilităţii membranei la 

vapori), evitându-se formarea de mucegai şi deteriorările fizice. 

 Stabilă la UV - tolerează până la 9 luni de expunere directă la UV 

înainte de a fi acoperită cu tencuială sau placată 

 365 zile cu funcţionare 100% a elementelor de îmbinare; 

 Poate fi folosită atât în aplicaţiile interioare cât şi în cele exterioare 

 Pe deplin compatibilă cu membranele de protecţie construcţii  de la 

illbruck 
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 Illmod 600 Trioplex este o bandă multifuncţională impregnată  

cu o răşină acrilică, stabilă UV, destinată etanșeizării 

elementelor de îmbinare; 

 Reprezintă un material izolant care permite etanșeizarea 

elementelor de îmbinare prin folosirea unui singur produs, pe 

baza principiului „mai izolat în interior decât în exterior”; 

  A fost creată pentru izolările rapide și sigure în timpul 

montajului ferestrelor și ușilor; 

 Sistem rapid de etanșeizare. 

Sistemul de etanşare illbruck i3 – cu illmod 600 
Trioplex: 



Etanșarea fațadelor și ferestrelor cu sistemul illbruck i3 

Asigură o rezistenţă foarte bună împotriva ploii 

puternice: 

 etanşeitate până la 600 Pa; 

 permite ventilarea 

Izolarea termică în zona funcţională 

 U = 0,7 (la fel de bună ca  

şi spuma PU) 

Membrană hidroizolatoare 

în interior 

 rezistenţa împotriva  

curenţilor de aer 

Sistemul de etanşare illbruck i3 – cu illmod 600 
Trioplex: 
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Informaţii tehnice pentru membranele illmod 600 Trioplex: 

 Se furnizează în role precomprimate cu o latură auto-adezivă pentru 
a ajuta la amplasarea iniţială. Asigură etanşeitate la intemperii 
împotriva celor mai severe combinaţii de vânt şi ploaie, satisface 
majoritatea aşteptărilor ca sigiliu de etanşeitate externă la intemperii 
pentru rosturile perimetrale ale ferestrelor şi în aplicaţii de 
construcţii şi inginerie civilă. Deţine aprobarea BBA, produsul a fost 
testat îndelungat şi şi-a demonstrat reputaţia atât în UK cât şi în 
Europa.  

 Clasa materialului de construcţie, conf. DIN 4102: B1, auto-stingere 

 Clasa de expunere pentru benzi de spumă impregnate, conf. DIN 
18542: BG1 

 Conductivitate termică, conf. DIN 52612: λ 10< 0,048 W/mK 

 Rezistenţă la vapori, conf. DIN 52615: µ < 100 

 Permeabilitate la aer, conf. DIN 18542:  α < 0.1 m3 / [h.m.(daPa)2/3] 
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Informaţii tehnice pentru membranele illmod 600 Trioplex: 

 Etanşeitate la intemperii împotriva ploii, conf. DIN 18542 şi 

  EN 1027 >600 Pa 

 Compatibilitate cu materialele de construcţie convenţionale, conf. 

DIN 18542: Nu s-au observat semne de coroziune pe fier, zinc, 

oţel, oţel galvanizat, aluminiu şi cupru. Nu afectează 

betonul,betonul aerat, cărămida, unele roci, PVC-ul, plexiglas-ul 

sau lemnul. 

 Durată de viaţă: > 25 ani 

 Garanţia performanţei: 15 ani 

 Temperatura de funcţionare: de la -30°C la +90°C 
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Beneficii cheie pentru utilizatori: 

 15 ani de garanţie a performanţei 

 Etanşeitate la intemperii de tipul ploii în rafale 

 Lasă structura să respire – permite difuziunea vaporilor 

 Se dilată şi se contractă continuu pentru a permite etanşeizarea în 

timpul în care aplicaţia este supusă diverselor mişcări de contracţie, 

respectiv dilataţie, asigurând în acelaşi timp sigilarea rosturilor; 

 Asigură atât izolarea termică cât şi acustică 

 Un singur produs destinat izolării interioare, izolării termice şi 

barierei exterioare 

 Singura soluţie care nu se supune condiţiilor meteo la aplicare. 

Sistemul de etanşare illbruck i3 – cu illmod 600 
Trioplex: 
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Sistemul de etanşare illbruck i3 – prin 
combinarea membranelor TwinAktiv şi Trioplex: 
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Vă mulţumim! 

Echipa Temad 
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