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Nejlepší řešení pro ochranu 
budov

Společnost Tremco illbruck vznikla 

v září 2005 sdružením evropské 

divize společnosti Tremco Sealant/

Weatherproofi ng a illbruck Sealant 

Systems.

Toto silné spojení znamená pro 

Tremco illbruck vedoucí pozici 

v oblasti lepidel, zasklívání, těsnění 

proti vodě, ochrany střech, podlah 

a pasivní protipožární ochrany na 

trzích v Evropě, Africe a Středním 

Východě. Silné značky jako Tremco, 

illbruck, Perennator, Comprimband 

a Nullifi re přinášejí inovativní a spo-

lehlivé produkty společně s nava-

zujícími bezkonkurenčními službami.

Tremco illbruck je součástí 

Tremco Inc. (USA), skupiny RPM. 

Zaměstnává více než 1.000 lidí 

v 17 zemích.

FF 210 a FF 220 fólie
– extrémní odolnost!

Oba materiály fólií jsou na bázi syn-

tetických kaučuků, součástí kterých 

jsou též saze, plnivo, antioxydanty 

a přísady pro vulkanizaci. Materiály 

jsou díky svému chemickému složení 

velmi elastické, houževnaté, fl exi-

bilní a zároveň odolné vůči oděru či 

protržení. Lze je označit za extrémně 

odolné vůči stárnutí, a to i při stálém 

vystavení atmosférickým vlivům, UV 

záření i teplotním výkyvům a řadě 

chemikálií. EPDM (illbruck FF 220 / 

FF 220 HP) a butylová  (illbruck FF 

210) fólie neobsahují navíc žádná 

změkčovadla, tedy nehrozí migrace 

těchto látek do okolních ploch. Obě 

fólie jsou již po dobu více než deseti 

let dodávány naší společností na 

stavby za účelem vytvoření hydro-     

i paro- izolací jak do interiéru, tak pro 

exteriérové aplikace. V zahraničí jsou 

tyto fólie používány pro rozličné apli-

kace ve stavebním i automobilovém 

průmyslu již po dobu 25 let, přičemž 

odhadovaná životnost materiálů je 

více než 50 let.

Vybraná doporučení pro návrhy řešení

• Vždy je nutné zvážit druh stavby, 

připravenost podkladních ploch         

a celkové předpokládané namáhání 

detailu. V neposlední řadě zvážit 

proveditelnost a náročnost vytvoření 

detailu na stavbě. V případě styku 

více materiálů s neověřenou kom-

patibilitou a při lepení na neodzkou-

šené podklady nás kontaktujte.   

• Navržené detaily by měly vykazovat 

dlouhodobou funkčnost. K tomu je 

zapotřebí dodržet zejména dostateč-

ný přesah fólií na přilehlou konstrukci 

a předepsané pracovní postupy lepení.

• Pro upevnění fóliových pásů slouží 

dva druhy systémových lepidel. 

Jejich vhodná volba významně ovliv-

ní snadnost provedení a funkčnost 

detailu. Pro lepení fólií na neporézní 

materiály s šíří lepeného spoje min. 

2-3 cm doporučujeme navrhnout

a použít pastovité illbruck Festix OT 

16 EPDM lepidlo. Docílíme tím rych-

lejší, přesnější a úspornější aplikace. 

V případě požadované vyšší pevnosti 

spoje ihned po aplikaci (cca 60%) 

můžeme použít také kontaktní illbruck 

Festix OT13 EPDM lepidlo.

Pro lepení na porézní materiály je 

určeno kontaktní lepidlo illbruck 

Festix OT 13 EPDM lepidlo, které 

vytvoří dokonalý lepený spoj na 

zdivo doporučené šíře min 10 cm. 

Důvodem tohoto přesahu u vnitřní 

fólie illbruck FF 210 je znesnadnění 

možnosti prostupu vodních par skrz 

podklad do spáry. U exteriérové fólie 

illbruck FF 220 / FF 220 HP takový 

přesah slouží k zajištění vodotěsnosti 

lepeného spoje a jeho bezpečnos-

ti, vzhledem k možnému přímému 

namáhání stékající vodou. 

• Pro zlepšení přilnavosti illbruck 

Festix OT 13 EPDM lepidla na porézní 

materiály použijte Primer. Další výho-

dou Primeru je nižší spotřeba lepidla 

a delší zpracovatelnost zejména v letním 

období. Více informací viz. technický 

list illbruck OT 13 EPDM lepidlo.

• V případě detailů, u kterých se dá 

předpokládat přímé namáhání fólie 

illbruck FF 220/ FF 220 HP stékající 

vodou. Nejčastěji se jedná o detail 

nadpraží, kde by stékající voda po 

fasádní konstrukci mohla přímo 

působit na lepený spoj. Proto dopo-

ručujeme při návrhu vytvořit, kromě 

dostatečné šíře spoje, také fi xaci 

hrany fólie ukončovací pomocnou 

lištou (detail 4). Tímto dojde k zame-

zení narušení lepidla. Lištu je poté 

nutné dotěsnit v rozšířené horní části 

vhodným materiálem illbruck Festix 

OT 11 Bitumenový tmel. 

Další informace a podrobné aplikační 

postupy týkající se výše uvedených 

produktů najdete v dostupných tech-

nických listech či na www.tremco-ill-

bruck.cz.
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illbruck těsnicí fasádní systém je koncipován takovým způsobem, aby 

uspokojil i ty nejnáročnější požadavky a vyhověl novým nárokům a stan-

dardům aktuálních norem harmonizovaných s požadavky Evropské Unie.

Přednosti systému:

• výborná odolnost vůči stárnutí

• dlouhá životnost a UV odolnost exteriérové fólie

• rozdíl difúzních odporů vnitřní a vnější zábrany zajišťují minimalizaci 

 kondenzace a tvorbu  plísní uvnitř spáry

• 100% vodotěsnost a vzduchotěsnost zajišťující správnou funkci tepelného  

 izolantu spáry

• vysoká mechanická odolnost fólií materiálů proti proražení

• přenos dilatačních pohybů v příčném i podélném směru 

• integrovaný popis fólií dle typu zabraňující záměně při aplikaci

Maximálně 
spolehlivé řešení.

Při plánování a provádění každé nové 

budovy je snahou každého zúčast-

něného subjektu odvést svoji zada-

nou práci v pořádku a ve stanovený 

termín tak, aby vybudovaný objekt 

sloužit bezvadně pro plánované účely 

po řadu let. Jednoznačně nejkom-

plexněji namáhanou oblastí budov je 

obvodový plášť, včetně všech styč-

ných ploch konstrukcí a materiálů. 

Obvodové pláště budov musí vyho-

vět staticky, zatížením způsobených 

provozem objektu a namáháním 

povětrnostními vlivy. Důležitá jsou      

i další kritéria, jako například konečný 

estetický vzhled. Z těchto důvodů je 

nutné, aby i jednotlivé spoje a spáry 

přilehlých konstrukcí tvořících obvo-

dový plášť, byly utěsněny materiály 

a systémy, které jsou schopny dlou-

hodobě vyhovět těm nejvyšším náro-

kům na těsnost, funkčnost, estetický 

vzhled, popřípadě další požadovaná 

kritéria.

3-stupňové těsnění spáry pro maximální 
funkčnost a spolehlivost.

Komplexní těsnicí systém pro „připojovací spáry“ fasádních konstrukcí nabízí 

léty prověřené materiály v kombinaci, která zajišťuje ideální utěsnění spáry. 

Splňuje kritéria současných norem určených zejména požadavky na tepelnou 

ochranu budov dle ČSN 73 05 40-2. Skladba produktů v připojovací spáře je    

v souladu s obecně platnou zásadou „uvnitř těsněji než venku“, kdy na vnitřní 

stranu spáry je navržena vzduchotěsná fólie zabraňující pronikání vzdušné 

vlhkosti (páry) do tepelně izolačního materiálu spáry. K tomuto účelu slouží ill-

bruck FF 210 butylová fólie. Na exteriérovou část je naopak určena fólie maxi-

málně odolná povětrnostním vlivům s dlouhodobou UV stabilitou, těsná vůči 

náporu hnaného deště – illbruck FF 220 nebo FF 220 HP s optimalizovanou 

propustností vodní páry, která umožňuje dostatečné odvětrání detailu. Mezi 

tyto dvě membrány je pochopitelně nutno spáru vyplnit vhodným tepelně izo-

lačním materiálem, např. minerální vlnou či PUR pěnou vhodných vlastností.

Vybraná řešení připojovací spáry ve fasádě

Detail 1: předsazené okno ve fasádě Detail 2: světlík Detail 3: připojení fasádního celku

Nejčastější příčiny pozdějších závad

• Nevhodný výběr a návrh detailu pramenící z neznalosti vlastností 

 materiálů či nedodržení aplikačních doporučení.

• Záměna za materiály s nevyhovujícími nebo nedostačujícími parametry,   

 případně jejich úplné vynechání v projektu.

• Nedodržování přesahů fólií.

Nevhodný materiál s malým přesahem

Systémové produkty

● vysoká odolnost proti mechanickému poškození
● schopnost přenosu dilatačních pohybů v příčném ale i lineárním směru až do 250%
● výborná odolnost stárnutí, UV záření, dlouhá životnost
● 100% neprůvzdušnost FF 210
● 100% vodotěsnost illbruck FF 220
● vysoká flexibilita, snadná tvarovatelnost pro nestandardní detaily

illbruck FF 210 Butyl fólie
illbruck FF 220 EPDM fólie; illbruck FF 220 HP EPDM fólie

● vysoká pevnost spoje
● vhodné pro lepení fólií k neporézním i porézním materiálům
● rychlá doba schnutí cca 60% pevnost spoje bezprostředně po aplikaci

Kontaktní lepidlo: illbruck Festix OT 13 EPDM lepidlo

● vysoká pevnost spoje
● vhodné pro lepení styků dvou fólií či fólie a neporézního materiálu
● velmi lehce a čistě zpracovatelné

Pastovité lepidlo: illbruck Festix OT 16 EPDM lepidlo

● UV stabilní
● přilnavost na mokré povrchy
● ochrana proti korozi a vlhkosti
● vhodné pro dotmelení pomocné lišty a hran přesahů fólií

illbruck Festix OT 11 Bitumenový tmel

● zlepšení přilnavosti lepidla illbruck Festix OT13 při lepení na porézní materiály a uzavření
 pórů porézních materiálů
● úspora illbruck Festix OT13 EPDM lepidla a prodloužení jeho zpracovatelnosti zejména 
 v letním období

illbruck Primer pro EPDM

Detail parapetu – exteriér Podklad ošetřený primerem
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 případně jejich úplné vynechání v projektu.

• Nedodržování přesahů fólií.

Nevhodný materiál s malým přesahem

Systémové produkty

● vysoká odolnost proti mechanickému poškození
● schopnost přenosu dilatačních pohybů v příčném ale i lineárním směru až do 250%
● výborná odolnost stárnutí, UV záření, dlouhá životnost
● 100% neprůvzdušnost FF 210
● 100% vodotěsnost illbruck FF 220
● vysoká flexibilita, snadná tvarovatelnost pro nestandardní detaily

illbruck FF 210 Butyl fólie
illbruck FF 220 EPDM fólie; illbruck FF 220 HP EPDM fólie

● vysoká pevnost spoje
● vhodné pro lepení fólií k neporézním i porézním materiálům
● rychlá doba schnutí cca 60% pevnost spoje bezprostředně po aplikaci

Kontaktní lepidlo: illbruck Festix OT 13 EPDM lepidlo

● vysoká pevnost spoje
● vhodné pro lepení styků dvou fólií či fólie a neporézního materiálu
● velmi lehce a čistě zpracovatelné

Pastovité lepidlo: illbruck Festix OT 16 EPDM lepidlo

● UV stabilní
● přilnavost na mokré povrchy
● ochrana proti korozi a vlhkosti
● vhodné pro dotmelení pomocné lišty a hran přesahů fólií

illbruck Festix OT 11 Bitumenový tmel

● zlepšení přilnavosti lepidla illbruck Festix OT13 při lepení na porézní materiály a uzavření
 pórů porézních materiálů
● úspora illbruck Festix OT13 EPDM lepidla a prodloužení jeho zpracovatelnosti zejména 
 v letním období

illbruck Primer pro EPDM

Detail parapetu – exteriér Podklad ošetřený primerem



illbruck těsnicí fasádní systém je koncipován takovým způsobem, aby 

uspokojil i ty nejnáročnější požadavky a vyhověl novým nárokům a stan-

dardům aktuálních norem harmonizovaných s požadavky Evropské Unie.

Přednosti systému:

• výborná odolnost vůči stárnutí

• dlouhá životnost a UV odolnost exteriérové fólie

• rozdíl difúzních odporů vnitřní a vnější zábrany zajišťují minimalizaci 

 kondenzace a tvorbu  plísní uvnitř spáry

• 100% vodotěsnost a vzduchotěsnost zajišťující správnou funkci tepelného  

 izolantu spáry

• vysoká mechanická odolnost fólií materiálů proti proražení

• přenos dilatačních pohybů v příčném i podélném směru 

• integrovaný popis fólií dle typu zabraňující záměně při aplikaci

Maximálně 
spolehlivé řešení.

Při plánování a provádění každé nové 

budovy je snahou každého zúčast-

něného subjektu odvést svoji zada-

nou práci v pořádku a ve stanovený 

termín tak, aby vybudovaný objekt 

sloužit bezvadně pro plánované účely 

po řadu let. Jednoznačně nejkom-

plexněji namáhanou oblastí budov je 

obvodový plášť, včetně všech styč-

ných ploch konstrukcí a materiálů. 

Obvodové pláště budov musí vyho-

vět staticky, zatížením způsobených 

provozem objektu a namáháním 

povětrnostními vlivy. Důležitá jsou      

i další kritéria, jako například konečný 

estetický vzhled. Z těchto důvodů je 

nutné, aby i jednotlivé spoje a spáry 

přilehlých konstrukcí tvořících obvo-

dový plášť, byly utěsněny materiály 

a systémy, které jsou schopny dlou-

hodobě vyhovět těm nejvyšším náro-

kům na těsnost, funkčnost, estetický 

vzhled, popřípadě další požadovaná 

kritéria.

3-stupňové těsnění spáry pro maximální 
funkčnost a spolehlivost.

Komplexní těsnicí systém pro „připojovací spáry“ fasádních konstrukcí nabízí 

léty prověřené materiály v kombinaci, která zajišťuje ideální utěsnění spáry. 

Splňuje kritéria současných norem určených zejména požadavky na tepelnou 

ochranu budov dle ČSN 73 05 40-2. Skladba produktů v připojovací spáře je    

v souladu s obecně platnou zásadou „uvnitř těsněji než venku“, kdy na vnitřní 

stranu spáry je navržena vzduchotěsná fólie zabraňující pronikání vzdušné 

vlhkosti (páry) do tepelně izolačního materiálu spáry. K tomuto účelu slouží ill-

bruck FF 210 butylová fólie. Na exteriérovou část je naopak určena fólie maxi-

málně odolná povětrnostním vlivům s dlouhodobou UV stabilitou, těsná vůči 

náporu hnaného deště – illbruck FF 220 nebo FF 220 HP s optimalizovanou 

propustností vodní páry, která umožňuje dostatečné odvětrání detailu. Mezi 

tyto dvě membrány je pochopitelně nutno spáru vyplnit vhodným tepelně izo-

lačním materiálem, např. minerální vlnou či PUR pěnou vhodných vlastností.

Vybraná řešení připojovací spáry ve fasádě

Detail 1: předsazené okno ve fasádě Detail 2: světlík Detail 3: připojení fasádního celku

Nejčastější příčiny pozdějších závad

• Nevhodný výběr a návrh detailu pramenící z neznalosti vlastností 

 materiálů či nedodržení aplikačních doporučení.

• Záměna za materiály s nevyhovujícími nebo nedostačujícími parametry,   

 případně jejich úplné vynechání v projektu.

• Nedodržování přesahů fólií.

Nevhodný materiál s malým přesahem

Systémové produkty

● vysoká odolnost proti mechanickému poškození
● schopnost přenosu dilatačních pohybů v příčném ale i lineárním směru až do 250%
● výborná odolnost stárnutí, UV záření, dlouhá životnost
● 100% neprůvzdušnost FF 210
● 100% vodotěsnost illbruck FF 220
● vysoká flexibilita, snadná tvarovatelnost pro nestandardní detaily

illbruck FF 210 Butyl fólie
illbruck FF 220 EPDM fólie; illbruck FF 220 HP EPDM fólie

● vysoká pevnost spoje
● vhodné pro lepení fólií k neporézním i porézním materiálům
● rychlá doba schnutí cca 60% pevnost spoje bezprostředně po aplikaci

Kontaktní lepidlo: illbruck Festix OT 13 EPDM lepidlo

● vysoká pevnost spoje
● vhodné pro lepení styků dvou fólií či fólie a neporézního materiálu
● velmi lehce a čistě zpracovatelné

Pastovité lepidlo: illbruck Festix OT 16 EPDM lepidlo

● UV stabilní
● přilnavost na mokré povrchy
● ochrana proti korozi a vlhkosti
● vhodné pro dotmelení pomocné lišty a hran přesahů fólií

illbruck Festix OT 11 Bitumenový tmel

● zlepšení přilnavosti lepidla illbruck Festix OT13 při lepení na porézní materiály a uzavření
 pórů porézních materiálů
● úspora illbruck Festix OT13 EPDM lepidla a prodloužení jeho zpracovatelnosti zejména 
 v letním období

illbruck Primer pro EPDM

Detail parapetu – exteriér Podklad ošetřený primerem



Profesionální utěsnění
připojovací spáry fasádních konstrukcí

Tremco illbruck s.r.o. 

Úvalská 737/34

CZ-100 00 Praha 10

Tel.: (+420) 296 565 333 

Fax: (+420) 296 565 300

e-mail: prodej@illbruck.com

www.tremco-illbruck.com

Nejlepší řešení pro ochranu 
budov

Společnost Tremco illbruck vznikla 

v září 2005 sdružením evropské 

divize společnosti Tremco Sealant/

Weatherproofi ng a illbruck Sealant 

Systems.

Toto silné spojení znamená pro 

Tremco illbruck vedoucí pozici 

v oblasti lepidel, zasklívání, těsnění 

proti vodě, ochrany střech, podlah 

a pasivní protipožární ochrany na 

trzích v Evropě, Africe a Středním 

Východě. Silné značky jako Tremco, 

illbruck, Perennator, Comprimband 

a Nullifi re přinášejí inovativní a spo-

lehlivé produkty společně s nava-

zujícími bezkonkurenčními službami.

Tremco illbruck je součástí 

Tremco Inc. (USA), skupiny RPM. 

Zaměstnává více než 1.000 lidí 

v 17 zemích.

FF 210 a FF 220 fólie
– extrémní odolnost!

Oba materiály fólií jsou na bázi syn-

tetických kaučuků, součástí kterých 

jsou též saze, plnivo, antioxydanty 

a přísady pro vulkanizaci. Materiály 

jsou díky svému chemickému složení 

velmi elastické, houževnaté, fl exi-

bilní a zároveň odolné vůči oděru či 

protržení. Lze je označit za extrémně 

odolné vůči stárnutí, a to i při stálém 

vystavení atmosférickým vlivům, UV 

záření i teplotním výkyvům a řadě 

chemikálií. EPDM (illbruck FF 220 / 

FF 220 HP) a butylová  (illbruck FF 

210) fólie neobsahují navíc žádná 

změkčovadla, tedy nehrozí migrace 

těchto látek do okolních ploch. Obě 

fólie jsou již po dobu více než deseti 

let dodávány naší společností na 

stavby za účelem vytvoření hydro-     

i paro- izolací jak do interiéru, tak pro 

exteriérové aplikace. V zahraničí jsou 

tyto fólie používány pro rozličné apli-

kace ve stavebním i automobilovém 

průmyslu již po dobu 25 let, přičemž 

odhadovaná životnost materiálů je 

více než 50 let.

Vybraná doporučení pro návrhy řešení

• Vždy je nutné zvážit druh stavby, 

připravenost podkladních ploch         

a celkové předpokládané namáhání 

detailu. V neposlední řadě zvážit 

proveditelnost a náročnost vytvoření 

detailu na stavbě. V případě styku 

více materiálů s neověřenou kom-

patibilitou a při lepení na neodzkou-

šené podklady nás kontaktujte.   

• Navržené detaily by měly vykazovat 

dlouhodobou funkčnost. K tomu je 

zapotřebí dodržet zejména dostateč-

ný přesah fólií na přilehlou konstrukci 

a předepsané pracovní postupy lepení.

• Pro upevnění fóliových pásů slouží 

dva druhy systémových lepidel. 

Jejich vhodná volba významně ovliv-

ní snadnost provedení a funkčnost 

detailu. Pro lepení fólií na neporézní 

materiály s šíří lepeného spoje min. 

2-3 cm doporučujeme navrhnout

a použít pastovité illbruck Festix OT 

16 EPDM lepidlo. Docílíme tím rych-

lejší, přesnější a úspornější aplikace. 

V případě požadované vyšší pevnosti 

spoje ihned po aplikaci (cca 60%) 

můžeme použít také kontaktní illbruck 

Festix OT13 EPDM lepidlo.

Pro lepení na porézní materiály je 

určeno kontaktní lepidlo illbruck 

Festix OT 13 EPDM lepidlo, které 

vytvoří dokonalý lepený spoj na 

zdivo doporučené šíře min 10 cm. 

Důvodem tohoto přesahu u vnitřní 

fólie illbruck FF 210 je znesnadnění 

možnosti prostupu vodních par skrz 

podklad do spáry. U exteriérové fólie 

illbruck FF 220 / FF 220 HP takový 

přesah slouží k zajištění vodotěsnosti 

lepeného spoje a jeho bezpečnos-

ti, vzhledem k možnému přímému 

namáhání stékající vodou. 

• Pro zlepšení přilnavosti illbruck 

Festix OT 13 EPDM lepidla na porézní 

materiály použijte Primer. Další výho-

dou Primeru je nižší spotřeba lepidla 

a delší zpracovatelnost zejména v letním 

období. Více informací viz. technický 

list illbruck OT 13 EPDM lepidlo.

• V případě detailů, u kterých se dá 

předpokládat přímé namáhání fólie 

illbruck FF 220/ FF 220 HP stékající 

vodou. Nejčastěji se jedná o detail 

nadpraží, kde by stékající voda po 

fasádní konstrukci mohla přímo 

působit na lepený spoj. Proto dopo-

ručujeme při návrhu vytvořit, kromě 

dostatečné šíře spoje, také fi xaci 

hrany fólie ukončovací pomocnou 

lištou (detail 4). Tímto dojde k zame-

zení narušení lepidla. Lištu je poté 

nutné dotěsnit v rozšířené horní části 

vhodným materiálem illbruck Festix 

OT 11 Bitumenový tmel. 

Další informace a podrobné aplikační 

postupy týkající se výše uvedených 

produktů najdete v dostupných tech-

nických listech či na www.tremco-ill-

bruck.cz.
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Detail 4: ukončovací pomocná lišta


