
illbruck FF 210 Folia EPDM 
            illbruck FF 220/ FF 220 HP Folia EPDM

KlasyfikacjaNorma

Krótki opis

Materia³

Kolor

Zalety produktów

illbruck Folia EPDM s³u¿y do uszczelniania 
po³¹czeñ pomiêdzy oknem lub elementem 
elewacji a konstrukcj¹ budynku, ram¹ beto-
now¹, konstrukcj¹ stalow¹ itp.

illbruck FF 210 Folia EPDM wewnêtrzna
przeznaczona jest do po³¹czeñ wewnê-
trznych ograniczaj¹cych znacznie przep³yw 
powietrza i pary wodnej.
illbruck FF 220 Folia EPDM zewnêtrzna
przeznaczona do zabezpieczenia od strony 
zewnêtrznej po³¹czeñ, przed wp³ywem wa-
runków atmosferycznych.
iIllbruck FF 220 HP Folia EPDM zewn.
przenaczona jest równie¿ do zabezpieczania 
od strony zewnêtrznej po³¹czeñ. Dziêki zna-
cznie zwiêkszonej przepuszczalnoœci pary 
wodnej skraca czas wysychania strefy po³¹-
czenia. 

Folia illbruck FF210 wyprodukowana jest na 
bazie EPDM z domieszk¹ masy butylowej 
(kauczuk syntetyczny), natomiast folie illbruck 
FF 220 i FF 220 HP wykonano na bazie 
EPDM. Materia³y nie zawieraj¹ rozpu-
szczalników, które mog¹ w póŸniejszym 
czasie przenikaæ do przylegaj¹cych materia-
³ów.

•  czarny

Wykonanie

Wymiary

Tolerancje wymiarowe

Folia o d³ugoœci 20 metrów nawiniêta na rolki.

Gruboœæ: 0,7 - 2,0 mm
Szerokoœæ: 50 - 1500 mm
Rolki ciête co 50 mm lub rolki o pe³nej sze-
rokoœci.
Standardowe szerokoœci
illbruck FF 210: 0,75 mm (1,2 mm)
illbruck FF 220/FF 220 HP: 0,7 mm (1,2 mm)

Standardowa tolerancja szerokoœci rolek ciê-
tych ± 1 mm, tolerancja gruboœci ± 10%

wysoka odpornoœæ mechaniczna
zdolnoœæ przenoszenia ruchów dylata-
cyjnych konstrukcji i spoin zarówno w kie-
runku pod³u¿nym jak i w poprzecznym mi-
nimum 250%
doskona³a odpornoœæ na warunki atmo-
sferyczne, starzenie i promieniowanie UV
wysoka elastycznoœæ i ³atwoœæ ukszta³to-
wania w przypadku w przypadku detali 
nietypowych
doskona³e parametry powrotu rozci¹gniêtej 
folii do stanu pierwotnego

Dane techniczne Folii EPDM
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FF220 ‡ 7,0 MPa

FF210 ‡ 6,0 MPa

FF220 ‡ 300%

FF210 ‡ 250%

bez zmian

odporna  brak pêkniêæ i z³amañ

FF 220 - 32 000

FF 220 HP -  5 000

FF 210 - 300 000

FF 220 grub. 0,7 mm -  22,4 m

FF 220 HP grub. 0,7 mm - 3,5 m

FF 210 grub. 0,75 mm -  225 m

‡ 250 N

odporny ( przyrz¹d 10mm ) 

B2 - normalnie palny

od -30°C do +150°C

od +5°C do +35°C

od +5°C do +25°C

nieograniczony

EN 12 311-2

EN 12 311-2

EOTA TR

010:2004

EN 495-5

EN 12 730

EN 12 691

DIN 4102

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Wyd³u¿enie

Odpornoœæ na przyspieszone starzenie

- zmiana wygl¹du

- odpornoœæ na zginanie w temp. - 30° C

  po starzeniu

Wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego m

Dyfuzyjnie równowa¿na gruboœæ

warstwy powietrza 

Odpornoœæ na obci¹¿enia statyczne

Odpornoœæ na  obci¹¿enia dynamiczne

Klasa palnoœci materia³u budowlanego

Odpornoœæ temperaturowa

Temperatura obróbki

Temperatura magazynowania

Czas magazynowania



Tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 13
31-234 Kraków, Polska
Telefon: 012 – 665 33 08
Telefax:  012  –  665  33  09
e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl
www.tremco-illbruck.com

Przygotowanie pod³o¿a

Podk³ad gruntowy

Monta¿

Pod³o¿e musi byæ suche, odt³uszczone, wol-
ne od kurzu i luŸnych cz¹stek, które mog¹ 
negatywnie wp³ywaæ na przyleganie taœmy. 
W przypadku materia³ów porowatych np. 
beton, pustak pianowy, ceg³a, tynk nale¿y 
u¿yæ podk³adu gruntowego. W razie wyma-
ganego odt³uszczenia folii EPDM zastosowaæ 
produkt Perennator R 40.

Jako podk³adu gruntowego nale¿y zastoso-
waæ Klej do EPDM OT 13 rozcieñczony roz-
puszczalnikiem metylobenzenowym (tolue-
nem) w stosunku 1:2 lub 1:3. Rozprowadziæ 
mieszankê gruntuj¹c¹ na ca³ej powierzchni 
porowatej na której bêdzie doklejana folia 
EPDM, u¿ywaj¹c pêdzla lub wa³ka ( patrz rys. 
1). Klej mo¿na nak³adaæ dopiero po ca³-
kowitym wyschniêciu pow³oki gruntowej ( ok. 
10 - 30min). Do rozcieñczania mieszanki 
gruntuj¹cej nale¿y u¿ywaæ oddzielnego po-
jemnika, a pozosta³oœci mieszanki nie wolno 
dodawaæ ponownie do kleju OT13 ! Orienta-

2cyjne zu¿ycie: 0,5kg / 3,5m . Zastosowanie 
pow³oki gruntowej na materia³ach poro-
watych nie tylko poprawia przyleganie, lecz 
równie¿ obni¿a zu¿ycie kleju i znacznie 
przed³u¿a czas reakcji, co jest korzystne 
w szczególnoœci w okresie letnim, przy wyso-
kiej temperaturze powietrza.

Szerokoœæ zastosowanej taœmy powinna byæ 
dobrana odpowiednio do przestrzeni pomiê-
dzy elewacj¹ a konstrukcj¹ budynku oraz 
stanu ogólnego powierzchni zewnêtrznych i 
wewnêtrznych po³¹czenia. Zalecana mini-
malna szerokoœæ klejenia taœmy na powierz-
chniach porowatych (beton, ceg³a itd.) wynosi 
10 cm.

Klejenie na powierzchniach porowatych (jak 
równie¿ nieporowatych, które wykazuj¹ 
odpornoœæ na dzia³anie roztworu kleju) wyko-
nywane jest przy u¿yciu równomiernej war-
stwy kleju illbruck OT13 aplikowanego za 
pomoc¹ pêdzla lub wa³ka na obu klejonych 
powierzchniach ( patrz. rys. 2). Po na³o¿eniu 
kleju na obie powierzchnie nale¿y zaczekaæ 
ok. 10-15 min. (kontrolowaæ lepkoœæ palcem). 
Jest to bardzo wa¿ny warunek zapewnienia 
prawid³owego przylegania. Nastêpnie obie 
powierzchnie nale¿y po³¹czyæ, a wierzchni¹ 
czêœæ folii nale¿y dok³adnie docisn¹æ wa³-
kiem. W wypadku stosowania grubszych folii 
lub szerszych pasów, nale¿y tymczasowo 
zabezpieczyæ sklejone materia³y, a¿ do uzys-
kania odpowiedniej noœnoœci po³¹czenia. 

Z uwagi na krótszy czas schniêcia, dok³a-
dniejsz¹ i bardziej ekonomiczn¹ aplikacjê 
kleju na powierzchniach nieporowatych, za-
leca siê stosowanie kleju do EPDM OT 15, 
(patrz rys. 3). Klej dostarczany jest w wore-
czkach 600 ml., aplikujê siê go za pomoc¹ 
wyciskacza mechanicznego lub pneuma-
tycznego, co eliminuje przypadkowe zanie-
czyszczenie s¹siednich powierzchni.

Klej kontaktowy do EPDM OT 13 jest oczy-
wiœcie równie¿ zalecany  do klejenia folii 
z materia³ami nieporowatymi w przypadku 
szybkiego i pionowego monta¿u taœmy (ok. 
60% wyjœciowa wytrzyma³oœæ na obci¹¿e-
nie). Zalecana szerokoœæ klejenia taœmy do 
materia³ów nieporowatych wynosi ok. 2-3 cm. 

Zaleca siê po naklejeniu folii EPDM wyko-
nanie w strefie nadpro¿a dodatkowej listwy 
zabezpieczaj¹cej w przypadku elewacji wen-
tylowanych w celu dodatkowego  zabezpie-
czenia przed bezpoœrednim obci¹¿eniem 
sp³ywaj¹cej wody. Listwa powinna byæ 
przymocowana do œciany i w czêœci górnej 
odgiêta pod k¹tem 45°. Tak wykonan¹ 
szczelinê wype³niamy uszczelniaczem 
bitumicznym OT 11 (patrz rys. 4)

Po³¹czenia folii EPDM z warstw¹ hydroizola-
cyjn¹ wykonan¹ z papy asfaltowej lub PCV 
nale¿y prze³o¿yæ blach¹. Kleje do folii EPDM 
mog¹ nie byæ kompatybilne z zastosowany-
mi materia³ami.
W przypadku po³¹czeñ folii EPDM ze styro-
piannem nale¿y stosowaæ klej do EPDM OT 
20, bez dodatku rozpuszczalników.

Na ¿yczenie klienta firma Tremco illbruck 
udostêpnia w ka¿dej chwili fachow¹ pomoc 
techniczn¹ 

Wskazówki monta¿owe

Serwis

illbruck FF 210 
illbruck FF 220/ FF 220 HP  

Informacje dodatkowe
Powy¿sze informacje mog¹ byæ tylko ogólnymi wskazówkami. Ze wzglêdu na to, ¿e nie mamy wp³ywu na
warunki obróbki i zastosowania, jak równie¿ z powodu ró¿norodnoœci stosowanych materia³ów, nale¿y
przeprowadziæ odpowiednie próby we w³asnym zakresie, aby sprawdziæ materia³ pod k¹tem dopasowania siê
do konkretnego zastosowania.

Stan informacji producenta na 04/08. Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian technicznych.
Najnowsz¹ wersjê znajdziecie Pañstwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Rys. 1 Aplikacja warstwy gruntowej

Rys. 3 Aplikacja kleju do EPDM OT 15

Rys. 2  Aplikacja kleju kontaktowego OT 13

Rys.4  Aplikacja uszczelniacza bitumicznego illbruck OT11
przy listwie zabezpieczaj¹cej po³¹czenie górne.


