
Spume poliuretanice

Silicon rezistent la foc

Silicon neutral

Etanşeizant pe bază de bitum

Mastic poliuretanic

Adeziv de contact, Pastă adezivă

Primer

Bandă PE, Profil PE rotund

Folii EPDM, Folii Butil

Folii impregnate pentru ferestre



Cod Denumire Buc/bax

511016 ILLBRUCK PRO70 (FM370) spumă pistol vară 880ml 12

511025 ILLBRUCK PRO70 spumă pistol iarnă 880ml 12

Cod Denumire Buc/bax

511019  ILLBRUCK MAX FM315 spuma  pistol 880ml c.329048 12

515016  ILLBRUCK MAX FM310 spuma  pistol 750ml c.329145 12

Cod Denumire Buc/bax

512002 ILLBRUCK PU010 spumă polistiren 750ml 12

 � Spumă poliuretanică monocomponentă cu expandare 
ridicată, până la 65 litri. 

 � Ideală pentru instalarea uşilor şi a ferestrelor, având 
proprietăţi de izolare termică şi fonică. 

 � Are o post-expandare redusă ceea ce duce la un control mai 
bun când se utilizează la umplerea golurilor. 

 � Aderenţă ridicată pe majoritatea materialelor de construcţii. 
 � Timp de uscare, până la tăiere, foarte scurt. 
 � Varianta de iarnă poate fi aplicată şi la temperaturi scăzute 
(-10˚C).

 � Spumă poliuretanică monocomponentă, specială pentru 
montajul ferestrelor şi uşilor, dar potrivită şi pentru fixare, 
etanşare, izolare, umplere. 

 � Aderenţă foarte bună pe majoritatea materialelor de 
construcţii.

 � Spumă poliuretanică monocomponentă, care se întăreşte în 
contact cu umiditatea din aer. 

 � Spuma este rezistentă la radiaţiile UV. 
 � Este destinată lipirii polistirenului în cadrul sistemelor de 
etanşeizare exterioară a faţadelor. 

 � Spuma asigură o etanşeizare termică mult mai bună decât 
adezivii standard, oferind în acelaşi timp şi o aplicare mai 
uşoară, rapidă şi mai eficientă.

ILLBRUCK PRO70 (FM370)

ILLBRUCK MAX (FM315 / FM310)

ILLBRUCK PU010

Spume poliuretanice
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Cod Denumire Buc/bax

511020 ILLBRUCK Spray curățat spuma 500ml 12

Cod Denumire Buc/bax

517726 Nullifire FF177 spumă rezist. la foc 880ml 12

517757 Nullifire FF197 spumă pistol rezist. foc 880ml 12

Cod Denumire Buc/bax

517883 Nullifire M703 silicon gri 600ml 12

517884 Nullifire M703 silicon gri 310ml 12

 � Soluţie de curăţare pe bază de acetonă, destinată în special 
pentru curăţarea pistoalelor de aplicat spumă, a duzelor şi a 
valvelor de urmele de spumă poliuretanică neîntărită. 

 � Se poate folosi şi pentru îndepărtarea petelor de vopsea, 
ceară, a urmelor de grăsime, uleiuri sau adezivi.

 � Spumă poliuretanică ignifugă, monocomponentă, manuală 
sau de pistol. 

 � Se utilizează pentru a etanşa spaţiile liniare goale. 
 � Aderă excelent pe majoritatea materialelor de construcţii. 
 � Nu aderă pe Teflon, polietilenă sau pe suprafeţe cu înveliş  
de silicon. 

 � Spuma întărită nu rezistă la radiaţiile UV, trebuie acoperită cu 
un produs de etanşare corespunzător precum Nullifire M703.

 � Silicon rezistent la foc pentru sigilarea rosturilor de dilataţie cu 
mişcări de până la 50%. 

 � Pentru uz interior şi exterior. 
 � Se utilizează pentru articulaţiile din zidărie sau pardoseli, la 
îmbinările dintre rame şi structura zidăriei, la balamalele uşilor 
de incendiu, în jurul ţevilor. 

ILLBRUCK SPRAy CURățAt SPUMă

NULLIFIRe

NULLIFIRe M703

Silicon rezistent la foc

Spume poliuretanice
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Cod Denumire Buc/bax

514011 FESTIX OS 111 adeziv bituminos 310ml 24

 � Mastic pe bază de cauciuc/bitum de 
calitate superioară. 

 � Potrivit în special pentru îmbinarea 
foliilor pentru sistemele de faţade 
cât şi pentru etanşeizarea şi izolarea 
acoperişurilor cu materiale pe bază 
de bitum. 

 � Poate fi utilizat de asemenea şi 
pentru etanşeizări împotriva apei 
şi vaporilor, formând o barieră de 
protecţie. 

 � Este indicat pentru operaţiunile de 
izolare la vârfurile acoperişurilor, la 
şeminee şi ferestre rabatante. 

 � Reprezintă o soluţie rapidă pentru 
etanşarea împotriva scurgerilor şi 
efectuarea unor lucrări urgente de 
reparaţii, chiar şi atunci când este 
aplicat pe suprafeţe umede. 

FeStIX OS 111

Cod Denumire Buc/bax

511015 PERENNATOR FA151 Silicon alb 310ml 24

514200 PERENNATOR FA151 Silicon transp.600ml 20

514201 PERENNATOR FA151 Silicon alb 600ml 20

515024 PERENNATOR FA151 Silicon negru 600ml 20

515029 PERENNATOR FA151 Silicon gri 600ml 20

Cod Denumire Buc/bax

514095 TREMSIL 500 silicon neutral, negru 600ml 20

514098 TREMSIL 500 silicon neutral, alb 600ml 20

Cod Denumire Buc/bax

514010 PERENNATOR PU 902 Mastic poliuretanic gri 600ml 20

 � Silicon neutral, monocomponent, elastic, 
fungicid, destinat pentru etanşarea 
ferestrelor şi pentru etanşeizări 
perimetrale. 

 � Conferă o bună adeziune, de lungă durată 
pe majoritatea suprafeţelor neporoase 
cum ar fi: aluminiu, policarbonat şi 
poliacrilat, lemn vopsit sau lăcuit, sticlă sau 
suprafeţe emailate.

 � Silicon neutral, monocomponent, care prin întărire formează 
o sigilare elastomerică, utilizat în special pentru: structuri 
metalice, rosturi de expansiune la pereţii cortină, rosturi 
perimetrale, rosturile dintre panouri şi diferitele substraturi, 
panourile din policabonat, etc. 

 � Conferă o bună adeziune pe materialele comune de 
construcţii, fără a se folosi un primer. 

 � Nu există riscul de coroziune a substratului.

 � Mastic poliuretanic monocomponent, indicat pentru: 
etanşeizarea împotriva apei, lipirea profilelor din aluminiu 
utilizate la tâmplăria de geam termopan, construcţia 
containerelor, sigilarea rosturilor de dilataţie la podelele 
industriale, realizarea unei legături flexibile între părţile supuse 
la vibraţii etc.

PeReNNAtOR FA151

tReMSIL 500

PeReNNAtOR PU 902

Silicon neutral

Mastic poliuretanic

= valabil pe Comandă speCială
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 � Adeziv de contact pe bază de cauciuc sintetic destinat lipirii 
foliilor FF220 şi FF210, folosite pentru faţade, pe materiale 
precum: lemnul, metalul, cărămida sau alte materiale de 
construcţii. 

 � Sistemul (adeziv+ folie) este rezistent în timp, puternic, elastic, 
are o bună rezistenţă la variaţiile de temperatură, poate 
absorbi mişcările de dilataţie etc.

FeStIX Ct113

Adeziv de contact

Cod Denumire

514027 FESTIX CT113 Adeziv de contact 4,7kg

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire

514028 FESTIX OT15  600ml

 � Pastă adezivă pe bază de cauciuc sintetic destinată lipirii 
foliilor FF220 şi FF210 pe suprafeţe precum: aluminiu, oţel, 
tablă zincată, lemn, PVC dur sau alte materiale neporoase. 

 � Aplicaţia este uşoară, rapidă şi precisă, rezistentă în timp, 
rezistentă la variaţiile de temperatură şi la apă.

FeStIX Ot15 

Pastă adezivă

= valabil pe Comandă speCială

Primer

Cod Denumire

514110 Primer pt butil&bitum 1000ml

 � Primer pe bază de răşină sintetică utilizat pentru pregătirea 
suprafeţelor şi mărirea adeziunii la aplicarea benzilor cu butil 
sau bitum.

PRIMeR PeNtRU BUtIL & BItUM

= valabil pe Comandă speCială

Silicon neutral

Mastic poliuretanic
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Cod Denumire Buc/bax

514017 COCOBAND banda expand. 30/8, lung. 4m 8

514019 COCOBAND banda expand. 15/2, lung. 8m 8

 � Bandă PUR precomprimată în prealabil, impregnată cu 
cauciuc neoprenic. Indicată pentru etanşarea fisurilor şi 
rosturilor de pe faţade, între zidărie şi rama de uşă sau 
fereastră împotriva pătrunderii apei de ploaie, a prafului, 
a zgomotelor, dar şi la elementele de acoperiş din profile 
metalice ondulate.

COCOBAND

Cod Denumire Buc/bax

514006 BITALBAND banda Al cu bitum 1,2mmx1000mmx10m 1

514008 BITALBAND banda Al. cu bitum 10cmx10m 3

514009 BITALBAND banda Al. cu bitum 5cmx10m 6

514012 BITALBAND banda Al. cu bitum 7,5cmx10m 4

514016 BITALBAND banda Al. cu bitum 30cmx10m 1

514018 BITALBAND banda Al. cu bitum 15cmx10m 2

 � Bandă adezivă de Aluminiu cu bitum,  cu aplicare universală. 
 � Destinată în special etanşeizării împotriva apei şi a vaporilor 
de apă. 

 � Foarte potrivită pentru izolarea elementelor de conectare, a 
elementelor de iluminare folosite în poduri, a iluminatoarelor 
sau a altor detalii de pe acoperişuri, a ţevilor de gaze,  
scurgere, a zidurilor. 

 � Poate fi aplicată pe cărămidă, tencuială, beton, lemn, metal, 
oţel, zinc, aluminiu şi sticlă.

BItALBAND BANDă ALUMINIU

Cod Denumire Buc/bax

514128 BUTILBAND banda Al. 1,2x150x25m 2

514025 BUTILBAND banda Al. 1,2x45x25m 6

514045 BUTILBAND banda Al. 1,2x75x25m 4

 � Bandă adezivă pe bază de butil şi cauciuc. 
 � Deţine calităţi puternice de adeziune, este prevăzută cu o 
folie de aluminiu pe o latură, pentru a asigura rezistenţa 
împotriva razelor UV şi a factorilor meteo. 

 � Este destinată etanşeizării elementelor de conectare la 
construcţii metalice, ferestre rabatabile, aparate de aer 
condiţionat, ventilaţii, îmbinări de întreţinere.

BUtILBAND BANDă ALUMINIU

Cod Denumire Buc/bax

514099 BUTILBAND 50mmx10mx2buc 1

 � Folie izolantă pe bază de butil şi cauciuc, laminată cu 
un strat textil pe una din laturi. 

 � Folia este potrivită izolării elementelor de conectare 
şi a crăpăturilor apărute în profilele construcţiilor de 
metal în timpul instalării cadrelor de ferestre sau uşi. 

 � Poate fi tencuită sau vopsită. 
 � Este capabilă să transmită mişcări în direcţie 
transversală până la 10%.

BUtILBAND

= valabil pe Comandă speCială

Benzi de etanșare
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Folii ePDM 

Cod Denumire

- Folie EPDM FF 220

 � Folie EPDM destinată sigilării conexiunii dintre rama 
ferestrelor/uşilor şi zidărie sau în cadrul pereţilor cortină din 
sticlă, la sigilarea dintre sticlă şi restul materialelor. 

 � Este o barieră antiumiditate, cu o rezistenţă mare la deteriorări 
mecanice, absoarbe şi transmite mișcările de dilataţie de până 
la 250%, stabilă UV, specială pentru exterior.

FOLIe ePDM FF 220

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire

514123 Bandă TN115(TE121)  3mmx20mmx30m 

514121 Bandă TN115(TE121)  3mmx30mmx30m  

514122 Bandă TN115(TE121)  3mmx45mmx30m

514124 Bandă TN115(TE121)  3mmx50mmx30m 

514119 Bandă  TN115(TE121)  3mmx70mmx30m

514120 Bandă  TN115(TE121)  3mmx95mmx30m

 � Bandă din polietilenă cu adeziv din cauciuc sintetic pe una din 
feţe, pentru o lipire mai uşoară. 

 � Banda este utilizată pentru aplicaţii precum: placări cu gips-
carton (pe partea metalică), în montajul  instalaţiilor de ventilaţie 
şi aer condiţionat, sigilarea uşoară a construcţiilor din oţel. 

 � Banda etanşează termic, previne formarea pilelor galvanice, 
sigilează împotriva prafului.

BANDă tN115 (te121)

Bandă Pe

Cod Denumire

517874 Profil PE rotund 10mm

517844 Profil PE rotund 15mm

517882 Profil PE rotund 25mm

517885 Profil PE rotund 50mm 

 � Profil rotund din poliuretan destinat umplerii rosturilor ce 
urmează a fi sigilate cu silicon sau mastic. 

 � Previne utilizarea în exces a sigilanţilor, nu aderă la sigilanţii 
siliconici.

PROFIL Pe ROtUND

Profil Pe rotund

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

Benzi de etanșare
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 � Folie de butil sintetic destinată sigilării conexiunii dintre 
rama ferestrelor/uşilor şi zidărie, la sigilarea dintre sticlă şi 
materialele adiacente în cazul pereţilor cortină din sticlă. 

 � Creează o barieră etanşă pentru aer şi vaporii de apă, este 
foarte rezistentă la deteriorări mecanice, capabilă să transmită 
până la 250% mişcările de dilataţie, specială pentru interior.

FOLIe BUtIL FF 210

Folii Butil

Cod Denumire

- Folie Butil FF 210

= valabil pe Comandă speCială

Benzi impregnate pentru ferestre

Cod Denumire

514105 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW50mmx50m

514106 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW70mmx50m

514107 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW100mmx50m

514108 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW140mmx50m

514109 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW60mmx50m

 � Folie cu reacţie la umiditatea din aer, prevăzută cu dungi 
adezive ce permit fixarea pe ferestre, uşi şi nişele acestora. 

 � Este proiectată pentru a sigila partea de interior şi exterior a 
ferestrei cât şi pentru elementele de conectare a uşilor. 

 � Folia îşi modifică impermeabilitatea la vaporii de apă în funcţie de 
schimbările de umiditate din mediu.

ILLBRUCK BANDă twINAKtIv

= valabil pe Comandă speCială
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Cod Denumire

514307 ILLMOD TRIOPLEX antracit 88/7-15 6m/rola c 302063

514308 ILLMOD TRIOPLEX antracit 77/10-20 4,5m/rol 302051

514104 ILLMOD TRIOPLEX antracit 58/10-20 4,5m/rol

Cod Denumire

514116 ILLMOD 600 3-7x15x8m cod 300917

 � Bandă pre-comprimată realizată din spumă poliuretanică, cu 
o structură celulară deschisă, impregnată cu fibre de răşină.

 � Dimensiuni: grosime în mm: 5-10/ 7-15/ 10-20;  
lăţime în mm: 50/ 58/ 66/ 77.

 � Bandă pre-comprimată, adezivă pe una din părţi, cu o 
structură celulară deschisă şi impregnare cu fibre de răşină 
sintetică, indicată pentru izolarea împotriva apei de ploaie, 
prafului, zgomotului, în lucrările realizate pe faţade, ferestre. 

 � Dimensiuni: grosime în mm: 2/ 3/ 3-7/ 5-10/ 8-15/ 10-18/ 13-24/ 
17-32/ 28-40; lăţime în mm: 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50.

 � Bandă pre-comprimată, adezivă pe una din părţi, cu o 
structură celulară deschisă şi impregnare polimerică. 

 � Este destinată pentru izolarea împotriva pătrunderii apei de 
ploaie, prafului, zgomotului, în cadrul îmbinărilor realizate  
pe faţade.  

 � Dimensiuni: grosime în mm: 2/ 3/ 4 (3-6)/ 6(5-9)/ 8(7-12)/ 
10(9-15); lăţime în mm: 10/ 15/ 20/ 25/ 30.

ILLMOD tRIOPLeX

ILLMOD 600 ILLMOD eCO

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire

514117 ILLMOD ECO 3x15x10m cod 1603015

514118 ILLMOD ECO 4x15x8m cod 301679

= valabil pe Comandă speCială

71email: office@temad.ro




