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Sisteme de etanșare

pentru ferestre și

avantajele lor

Tipuri de 

Etanșare ferestre

Avantajele lor

Sistemele de etanşare
oferă următoarele beneficii:

Etanşare ermetică
rezistentă la intemperii pe

partea exterioară

Permeabilitate la vapori

Izolaţie termică

Izolaţie acustică

Etanşare ermetică pe partea interioară



Pe  piața românească există cereri mari de ferestre moderne și este foarte 
important ca acestea să fie montate corect; ele trebuie să lase cât mai puțină 
căldură înspre exterior și să se închidă etanș. 
Așadar, întotdeauna o fereastră de calitate trebuie să fie însoțită de un montaj 
bine făcut.
Rama ferestrei reprezintă o îmbinare flexibilă între suprafața sticlei și suport, 
care trebuie să rămână etanșă de–a lungul deceniilor, indiferent de condițiile 
meteorologice și tocmai de aceea se pune problema izolării precise a îmbinărilor.
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Folosirea exclusivă a spumei de montaj etanșeitatea la apă și  în timp dacă nu este NU ASIGURĂ NU REZISTĂ
protejată, ea are rol de izolație termică și fonică. 

Rolul de protecție este oferit de « Foliile de etanșare » împotriva vântului, a apei și a rafalelor de 
ploaie, deschise pentru difuziune în combinație cu foliile de etanșare împotriva vaporilor 
împiedică formarea de condens și mucegai.

Punctul critic la ferestre nu mai este în ziua de azi sticla, ci izolarea ramei ferestrei; cea mai bună sticlă izolantă 
nu ajută dacă rosturile de montare ale ferestrei rămân neetanșate.
Pentru reducerea costurilor energiei construcțiilor și pentru un mediu sănătos, asigurați-vă că ferestrele sunt 
montate corect și îndeplinesc toate cele 3 nivele de etanșare:

Zona de Interior

- asigură o etanșare perfecta a aerului 
  (barieră de vapori)

Zona de Mijloc

- asigură izolarea termică și fonică

 Zona de Exterior

- asigură o etanșare rezistentă intemperii şi UV
  (dar permeabilă la vapori)

Interior

Mijloc

Exterior
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*Principiul "în interior mai etanș decât în exterior" se aplică întotdeauna. 
De aceea, conexiunea de etanșare aer trebuie efectuată la interior, 
iar cea la ploaie și difuzie abur, la exterior. 

Aceasta se efectuează în conformitate cu EnEV, DIN 4108-7 
și directivele normelor RAL.

Fantech oferă o gamă largă de produse de calitate care permit obținerea unei etanșări de înaltă calitate, 
compatibile cu orice tip de construcție, perfect adecvată, indiferent de clădire sau de metoda de montare. 
Produsele sunt recomandate pentru: construcții noi, renovări și «case pasive».

Un sistem profesional de etanșare combinat în mod inteligent, adecvat pentru toate tipurile de tâmplărie 
(aluminiu, lemn și PVC) constă în diversitatea acestuia și oferă versiuni foarte dezvoltate folosind produse 
cunoscute pentru etanșare între tâmplărie și zidărie. Cu ajutorul produselor potrivite și aplicate corect, se poate 
crea o etanșare durabilă și sigură în orice condiții climatice.

Gama de produse constă în materiale de etanșare, benzi pre-comprimate, membrane, benzi autoadezive și 
spume poliuretanice, care se pot combina perfect între ele. 

Folie de etanșare interior - roşie

ME210 EPDM pentru interior

ME500 TwinAktiv - universală

ME501 TwinAktiv HD

Gerband 606 bandă butilică - Vliess

SP025 Adeziv de lipire

SP525 Mastic etanșare

FA101 Silicon neutru pentru etanșare

Folie de etanșare exterior - albă

ME220 EPDM pentru exterior

ME500 TwinAktiv - universală

ME501 TwinAktiv HD

SP025 Adeziv de lipire

SP525 Mastic etanșare

TP6000 Illmod 600 Trioplex

Etanșare pe 3 nivele banda TP650 TRIOPLEX
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Interior Mijloc Exterior

Spumă poliuretanică

Folie de etanșare interior - roşie

ME210 EPDM pentru interior

ME500 TwinAktiv - universală

ME501 TwinAktiv HD

Gerband 612 bandă butilică - Vliess

SP025 Adeziv de lipire

SP525 Mastic de etanșare

FA101 Silicon neutru pentru etanșare

Folie de etanșare exterior - albă

ME220 EPDM pentru exterior

ME500 TwinAktiv - universală

ME501 TwinAktiv HD

SP025 Adeziv de lipire

SP525 Mastic de etanșare

TP600 bandă expandabilă

Gerband 612 bandă butilică - Vliess
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1. Fixare cu spumă și folii 

Folie pentru interior
Compri-Aflex – roşu 

Folie triplu stratificată / laminare, neţesută
Este impermeabilă la vapori și apă, împiedică 
pătrunderea umidității aerului și vântului și 
exclude formarea condensului.

Folie pentru exterior 
Compri-Aflex - alb 

Este permeabilă la vapori și impermeabilă la apă,
asigură protecție împotriva rafalelor de ploaie din exterior, 
iar daunele provocate de condens sunt împiedicate.

Spumă poliuretanică

Spuma de montaj PU
Izolare termică şi fonică

SP025 Illbruck

Adeziv de etanșare pentru folii.
Lipește fiabil barierele anti-vapori 
aluminiu, beton, tencuială, lemn, 
zidărie și metal.

  *** Pentru o rolă de 30ml/ folie, 
       sunt necesare aproximativ 4 
       tuburi de adeziv de etanșare folii.

Interior

Mijloc

Exterior
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2. Fixare cu spumă și bandă universală 

Folie pentru interior
Compriband-Aflex – roşu 

Folie triplu stratificată / laminare, neţesută
Este impermeabilă la vapori și apă

Folie pentru exterior 
Compriband-Aflex - alb 

Este permeabilă la vapori și impermeabilă la apă

Spumă poliuretanică

Spuma de montaj PU
Izolare termică şi fonică

SP025 Illbruck

Adeziv de etanșare pentru folii - tub 310ml.
Etanșarea durabilă pentru conexiuni sigure aer și vânt.
Extrem de rezistent la îmbătrânire. 
Lipește fiabil barierele anti-vapori aluminiu, beton, 
tencuială, lemn, zidărie și metal.

    *** Pentru o rolă de 30ml/ folie, sunt necesare aproximativ
         4 tuburi de adeziv de etanșare folii.

FANTECH

ME500 Twin Aktiv EW 

Bandă universală pentru interior și exterior.
Folie specială cu valoare variabilă Sd.
Valoarea Sd se schimbă în funcție 
de umiditatea din interiorul rostului.
Valoarea variabilă Sd facilitează uscarea rapidă.
Foarte economic - se lucrează mai rapid, 
doar cu un singur produs.

Interior

Mijloc

Exterior
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3. Etanșare pe 3 nivele cu 
          bandă pre-comprimată

Folie pentru interior
Compriband-Aflex – roşu 

Folie triplu stratificată / laminare, neţesută
Este impermeabilă la vapori și apă

Folie pentru exterior 
Compriband-Aflex - alb 

Este permeabilă la vapori și impermeabilă la apă

SPUMA POLIURETANICĂ

Spuma de montaj PU
Izolare termică şi fonică

SP025 Illbruck

Adeziv de etanșare pentru folii - tub 310ml.
Etanșarea durabilă pentru conexiuni sigure aer și vânt.
Extrem de rezistent la îmbătrânire. 
Lipește fiabil barierele anti-vapori aluminiu, beton, 
tencuială, lemn, zidărie și metal.

    *** Pentru o rolă de 30ml/ folie, sunt necesare aproximativ
         4 tuburi de adeziv de etanșare folii.

100% etanșare cu doar un singur produs - rapid și ușor de montat.
Rezistentă la rafale de ploaie, are rol izolator termic şi fonic.
Partea impregnată se montează pe interior.
Satisface cerințele crescute în proiecte de case pasive, construcții noi și renovări.

3

TP650 Illmod Trioplex
- înlocuiește spuma și foliile de interior și exterior

Interior

Mijloc

Exterior



FANTECH

FANTECH

4. Fixare cu spumă și bandă butilică cu Vlies

5. Sistemul revoluționar de etanșare tâmplărie

Folie pentru interior
Compriband-Aflex – roşu 

Folie triplu stratificată / laminare, neţesută
Este impermeabilă la vapori și apă

Folie pentru exterior 
Compriband-Aflex - alb 

Este permeabilă la vapori și impermeabilă la apă

Izolarea exterioară:

SP025 Illbruck

Adeziv de etanșare pentru folii - tub 310ml.
Etanșarea durabilă pentru conexiuni sigure aer și vânt.
Extrem de rezistent la îmbătrânire. 
Lipește fiabil barierele anti-vapori aluminiu, beton, 
tencuială, lemn, zidărie și metal.

    *** Pentru o rolă de 30ml/ folie, sunt necesare aproximativ
         4 tuburi de adeziv de etanșare folii.

FANTECH

Pentru etanșarea rosturilor și a îmbinărilor 
după montajul ferestrelor. 
Se aplică peste spuma montată în prealabil.
Vopseaua și tencuiala au o prindere foarte 
bună pe folia din Vlies-PP.

3
Sistemul illbruck “i3” de etanșeizare se bazează pe combinarea a 3 metode 
de etanșare a perimetrului ferestrei: 
 - etanșare hidroizolantă pe partea exterioară, 
 - partea de mijloc, izolare termică și fonică, 
 - partea interioară  economisește energia și păstrează căldura. 
“i3” este un sistem hidroizolant excelent care previne intrarea aerului în 
rosturi și formarea condensului, problemă care poate reduce nivelul de izolație termică și 
poate duce la formarea mucegaiului.

   TP600 – bandă precomprimată care formează un sigiliu 
   etanș hidroizolant la exterior (DIN EN 1027 și DIN 18542)
   Spumă poliuretanică pentru umplerea golurilor
   ME500 Twin Aktiv – Membrană Duo pentru etanșeizare la interior

TP600

ME501

FM230

FM343

SP025

SP525

ME500

Gerband 612 

Illbruck i3

Interior Mijloc Exterior



FANTECH

6. Fațade

5. Sistemul revoluționar de etanșare tâmplărie5. Sistemul revoluționar de etanșare tâmplărie

Folie pentru exterior 
Compriband-Aflex - alb 

Este permeabilă la vapori și impermeabilă la apă

Izolarea exterioară:

SP025 Illbruck

Adeziv de etanșare pentru folii - tub 310ml.
Etanșarea durabilă pentru conexiuni sigure aer și vânt.
Extrem de rezistent la îmbătrânire. 
Lipește fiabil barierele anti-vapori aluminiu, beton, 
tencuială, lemn, zidărie și metal.

    *** Pentru o rolă de 30ml/ folie, sunt necesare aproximativ
         4 tuburi de adeziv de etanșare folii.
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Destinată pentru sigilarea interfețelor, în vederea 
asigurării etanșeității la aer sau la intemperii, 
conexiunii dintre rama ferestrelor/ușilor și zidărie 
sau în cadrul pereților cortină.
Rezistență ridicată la acțiuni mecanice.
Rezistență excelentă la intemperii, îmbătrânire 
Stabilă UV, specială pentru exterior.

Adeziv pe bază de cauciuc sintetic destinat lipirii membranelor EPDM. 
Se aplică pe suprafețe precum: aluminiu, oțel, tablă zincată, lemn, PVC 
dur sau alte materiale neporoase.
Aplicația este ușoară, rapidă și precisă, rezistentă în timp.
Rezistentă la variațiile de temperatură și la apă.

Soluție polimer care se poate aplica cu pensula. 
Se folosește ca agent de fixare pentru benzile butilice și 
folii pe suprafețe poroase.
Uscare foarte rapidă. 
Acoperire: 4 cm lățime - aprox.15mp.

Sistemul illbruck “i3” de etanșeizare se bazează pe combinarea a 3 metode 
de etanșare a perimetrului ferestrei: 
etanșare hidroizolantă pe partea exterioară, 
pe partea de mijloc, izolare termică și fonică, iar 
pe  partea interioară  economisește energia și păstrează căldura. 
i3 este un sistem hidroizolant excelent care previne intrarea aerului în 
rosturi și formarea condensului, problemă care poate reduce nivelul de izolație termică și 
poate duce la formarea mucegaiului.

TP600 – bandă precomprimată care formează un sigiliu 
etanș hidroizolant la exterior (DIN EN 1027 și DIN 18542)
Spumă poliuretanică pentru umplerea golurilor
ME500 TwinAktiv – Membrană Duo pentru etanșeizare la interior

Membrana EPDM  

Illbruck OT15

Primer ME 901 

Illbruck i3


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

