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      TREMCO ILLBRUCK  



 Hővezető képesség 

• PR008 Szigetelő ék λ = 0,032 W/(mK) 

• PR007 Ablakbeépítő konzol λ = 0,078 

W/(mK) 

Illbruck falsíkon kíívüli beépítő rendszer (VWMS) 

Isotherma vonalak 



Falsíkon kívüli beépítő rendszer (VWMS) 

Rendszerelemek 

 

• illbruck PR007 Ablakbeépítő konzol 

• illbruck PR008 Szigetelő ék 

• illbruck SP340 Azonnal tapadó ragasztó 

• illbruck TP652 illmod trioplex+ 

• illbruck AT140 Alapozó 
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Falsíkon kívüli beépítő rendszer 

 
Három fajta rendszer 

35 és 200 mm közötti távolságra helyezhető ki a nyílászáró a fal síkja elé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-es típus   35 mm-es kihelyezés  PR011 Ablakbeépítő lemez 

 

2-es típus   90 mm kihelyezés PR007 Ablakbeépítő konzol 

3-as típus  120 – 200 mm kihelyezés  PR010 Ablakbeépítő L konzol 

 



Falsíkon kívül –gyakori megoldás   



Falsíkon kívül beépítés rendszerrel 



 A PR007 Ablakbeépítő konzol levágása 10 mm-es 

fugával oldalanként 

 2 db. Ablakszélesség + 200 mm (2x fuga + 2x konzol) 

 2 db. Anlakmagasság + 20 mm (2x fuga) 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer 



Körfűrésszel levágni  A biztonsági csavaroknak előfúrni 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer 



 A tapadófelület megtisztítása  Az AT 140 alapozóval a felületet 

lekenni 

 Nyitott idő 30 perc  

 max. 8 Óra. 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer alapozás 



 Az SP 340-es ragasztót két csíkban 

felhordani  
 Az illbruck PR007 beépítőkonzolt  

     AT 14-es alapozóval lekenni 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer alapozás+ ragasztó felhordása 



 Az alsó konzolt rögzíteni   Erősen oda nyomi. Önmagában is 

megáll. 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer felhelyezése 



 7,5 mm-es csavarral rögzíteni (Turbo)  Alul 3 rögzítőcsavarral rögzíteni. 

(betont, itongot előfúrni) 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer csavaros rögzítés 



 Az oldalsó konzolokat szintén 2 

ragasztócsíkkal bekenni. Az alsó és 

felső végeket szintén 

 Erősen odanyomi, majd oldalanként 1-

1 csavarral rögzíteni. 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer 



 Egyszerű tömítés a TP 652+ beépítő 

szalaggal. 
 A tok rögzítése 7,5 mm-es tokrögzítő 

csavarral. 

 Előfúrni 6 mm-es HSS-fúróval, 40 mm-

es mélységben. 

Falsíkon kívüli beépítő rendszer 
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Köszönjük figyelmüket. 

tremco illbruck Kft. 

2040 Budaörs 

Puskás Tivadar út 3. 

 

T. +36-23-428-218 

F. +36-23-428-219 

Norbert.ledo@tremco-illbruck.com 

www.tremco-illbruck.com 


