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Pinta EPDM folija za fasade – notranja/zunanja
Pinta EPDM notranja/zunanja okenska elastična folija, temelji na 
laminiranem sintetičnem kavčuku. Namenjena je notranjemu/zunanjemu 
tesnjenju rege med oknom in konstrukcijo. Zaradi izjemne elastičnosti 
je primerna za tesnjenje sklopa več oken hkrati ali zelo velika okna pri 
skeletnih betonskih ali kovinskih konstrukcijah po osnovnem principu: 
“Znotraj bolj tesno kot zunaj.”
Na voljo so celotne role brez lepil ali rezane role na določeno dimenzijo 
brez nameščenih lepili.

Pinta Standardni sistem vsebuje različne komponente od
notranje, zunanje folije, tesnilne mase za notranjost, PE polnila, 
predstisnjenih trakov za zunanjost, butilne trakove, itd,.. Različne 
kombinacije sistema omogočajo tesnjenje pri trinivojskem vgrajevanju 
zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL.
Sistem je namenjen zlasti za večje projekte. Na voljo je sistemski 
certifikat, ki investitorjem zagotavlja varno in zanesljivo uporabo.

Prednosti:
 Izjemna elastičnost,
 Velika odpornost na mehanske vplive,
 Visoka tesnost za zrak,
 Primerna za ekstremna premikanja vgrajenih elementov,
 Odporna na ekstremne vremenske razmere in temperature,
 Zmožnost parne difuzije,
 Dolga življenska doba.

Prednosti:
 Ustrezne komponente za notranjost in zunanjost,
 V ustrezni kombinaiji notranje in zunanje komponente omogoča sušenje rege,
 Sistemsko potrdilo, certifikat,
 Na voljo so različne dimenzije komponent.



Tesnjenje po RAL smernicah se na 
daljši rok odraža v denarnicah

Pinta compriband D 600
je impregniran, predstisnjen PU tesnilni trak, prvi te vrste, ki je bil razvit
že leta 1950 in kot prvi tovrsten tesnilni trak postal sinonim s svojim 
zaščitenim imenom compriband. V teh letih se je izkazal za zelo uspešno 
tesnilo proti nalivu dežja, paroprepustno tesnjenje spojev in povezav 
med različnimi gradbenimi elementi. Tesnilni trak compriband D 600 
ima širok razpon uporabe, zlasti pa se uporablja za energijsko varčno 
tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijskem ovoju kot 
eden od treh nivojev na zunanji zatesnjene rege standardnega sistema. 
Na voljo je v različnih dimenzijah.

CONNECT (Enfi) PU 40
je visokokakovostno, trajno-elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi
poliuretana, ki se strjuje z absorbiranjem vlage iz zraka. Namenjeno je 
zahtevnemu lepljenju in tesnjenju v gradbeni, steklarski, prezračevalni, 
kovinarski, avtomobilski in ladjedelniški industriji. Lepilo je primerno 
za izdelavo in popravila kontejnerjev, kovinskih naprav, industrijskih 
karoserij lepljenih na betonske podstavke, lepljenje vogalnih spojev 
okenskih okvirjev iz aluminija, lepljenje in tesnjenje pločevine, okrog 
oken, strešnih oken, strešnikov, lepljenje okenskih folij, korekture pri 
vgradnji oken, za dilatacije med betoni, lepljenje in tesnjenje poliestra, 
polikarbonata, trdega lesa pri gradnji plovil in lepljenje različnih 
materialov v industriji. Na voljo je v vrečkah po 600 ml.

Prednosti:
 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*,
 Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN 18 542),
 Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
 Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
 Certifikati (mpa BAU Hannover, ift Rosenheim).

Prednosti:
 Elastično lepljenje, Sposobnost lepljenja in tesnjenja,
 Odličen oprijem na večino podlag, Širok spekter uporabe,
 Odporen na atmosferske vplive.

Pinta KSK tesnilni trak
Polimer bitumenski trak, se polaga kot hladno-samolepilen. Namenjen 
je za zatesnitve v notranjih in zunanjih območjih. Izdelek je primeren za 
horizontalne in vertikalne gradbene elemente oz podlage. 
Za izolacijo zgradbe pred vlago in vodnimi nalivi, zlasti v predelu okenskih 
in vratnih parapetov ali povezav med različnimi gradbenimi elementi pri 
energijsko varčni vgradnji. Preprosto se nanaša na gradbene elemente 
kot so zunanje stene kleti, balkoni, svetlobni jaški, okenski parapeti, 
podporni zidovi, terase, ipd. Za porozne podlage se priporoča uporaba 
prednamaza pinta Haftgrund butil & bitumen prajmerja.

Prednosti:
 Samolepilni način lepljenja, Hidroizolativno tesnjenje,
 Hiter in enostaven način tesnjenja Na voljo veliko širin od 50 mm do 1000 mm.

Pinta fenband Vario okenska folija
je vrhunski izdelek oz sistem namenjen tesnjenju pri trinivojskem 
vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV 
oz RAL. Folija je zaradi spremenljive Sd vrednosti primerna za notranjo ali 
zunanjo uporabo, pri tem pa ne tvegamo možnosti napačne postavitve, 
kot pri običajnih folijah. Sistem deluje v skladu z osnovnim principom 
tesnjenja reg: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Proizvod je nadgradnja 
vsem dosedanjim sistemom in plod znanja proizvajalca pinta abdichtung. 
Gre za precej kompaktnejši, pa vendarle elastičen material, širin vse do 
400 mm. Izdelek ima ustrezno preverjanje oz sistemski certifikat. Prav 
tako je potrjen s strani Eko sklada za pridobitev spodbude pri zamenjavi 
zunanjega stavbnega pohištva.

Prednosti:
 Majhno tveganje napačnega načrtovanja in nameščanja,
 Le en proizvod za dva namena,
 Odlično sušenje rege v vseh letnih časih (preventiva proti plesni),
 Sistemsko potrdilo, certifikat,
 Na voljo veliko širin (od 50 mm do 400 mm) in načinov nameščanja.

Pinta compriband 3completePlus
je impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak. Namenjen 
je tesnjenju zraka in dežja, gibanju sklepov v gradbeništvu in povezav 
s hkratno toplotno-izolacijskimi lastnostmi v celotni globini rege pri 
energijsko varčni in trajnostni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva v 
konstrukcijski ovoj, po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Kot enovito 
tesnilo omogoča zrakotesnost, toplotno izolacijo in paro-prepustnost po
načelu: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Posebej primeren za PH, NEH in 
sanacije. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:
 Tesnjenje rege z enim tesnilom, za vse 3 nivoje,
 Hitro nameščanje, ki je neodvisno od temperature,
 Odporen na dež do 600 Pa,
 Toplotno in zvočno izolativen 59 dB,
 Zrakotesnost DIN 18 542 BG R,
 Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN18 542),
 Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
 Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
 Certifikati (mpa BAU Hannover, ift Rosenheim, BBS Wolfenbütten),
 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*

Tesnjenje po EnEV smernicah se
na daljši rok odraža v denarnicah

Pinta compriband D 600
je impregniran, predstisnjen PU tesnilni trak, prvi te vrste, ki je bil razvit
že leta 1950 in kot prvi tovrsten tesnilni trak postal sinonim s svojim 
zaščitenim imenom compriband®. V teh le letih se je izkazal za zelo 
uspešno tesnilo proti nalivu dežja, paroprepustno tesnjenje spojev in 
povezav med različnimi gradbenimi elementi. Tesnilni trak compriband® 
D 600 ima širok razpon uporabe, zlasti pa se uporablja za energijsko 
varčno tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijskem 
ovoju kot eden od treh nivojev na zunanji zatesnjene rege standardnega 
sistema. Na voljo je v različnih dimenzijah.

CONNECT (Emfi) PU 40
je visokokakovostno, trajno-elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi
poliuretana, ki se strjuje z absorbiranjem vlage iz zraka. Namenjeno je 
zahtevnemu lepljenju in tesnjenju v gradbeni, steklarski, prezračevalni, 
kovinarski, avtomobilski in ladjedelniški industriji. Lepilo je primerno 
za izdelavo in popravila kontejnerjev, kovinskih naprav, industrijskih 
karoserij lepljenih na betonske podstavke, lepljenje vogalnih spojev 
okenskih okvirjev iz aluminija, lepljenje in tesnjenje pločevine, okrog 
oken, strešnih oken, strešnikov, lepljenje okenskih folij, korekture pri 
vgradnji oken, za dilatacije med betoni, lepljenje in tesnjenje poliestra, 
polikarbonata, trdega lesa pri gradnji plovil in lepljenje različnih 
materialov v industriji. Na voljo je v vrečkah po 600 ml.

Prednosti:
 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*,

Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN 18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim).

Prednosti:
Elastično lepljenje, Sposobnost lepljenja in tesnjenja,
Odličen oprijem na večino podlag, Širok spekter uporabe,
Odporen na atmosferske vplive.

Pinta KSK tesnilni trak
Je polimer bitumenski trak, ki se polaga kot hladno-samolepilen in 
je namenjen za zatesnitve v notranjih in zunanjih območjih. Izdelek je 
primeren za horizontalne in vertikalne gradbene elemente oz podlage. 
Za izolacijo zgradbe pred vlago in vodnimi nalivi, zlasti v predelu okenskih 
in vratnih parapetov ali povezav med različnimi gradbenimi elementi 
pri energijsko varčni vgradnji. Z lahkoto se nanaša tako na gradbene 
elemente kot so zunanje stene kleti, balkoni, svetlobni jaški, okenski 
parapeti, podporni zidovi, terase, ipd. Za porozne podlage se priporoča 
uporaba prednamaza pinta Haftgrund butil & bitumen prajmerja.

Prednosti:
Samolepilni način lepljenja, Hidroizolativno tesnjenje,
Hiter in enostaven način tesnjenja Na voljo veliko širin od 50 mm do 1000 mm.

Pinta fenband Vario okenska folija
je vrhunski izdelek oz sistem namenjen tesnjenju pri trinivojskem 
vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV 
oz RAL. Folija je zaradi spremenljive Sd vrednosti primerna za notranjo ali 
zunanjo uporabo, pri tem pa ne tvegamo možnosti napačne postavitve, 
kot pri običajnih folijah. Sistem deluje v skladu z osnovnim principom 
tesnjenja reg: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Proizvod je nadgradnja 
vsem dosedanjim sistemom in plod znanja proizvajalca pinta abdichtung. 
Gre za precej kompaktnejši, pa vendarle elastičen material, širin vse do 
400 mm. Izdelek ima ustrezno preverjanje oz sistemski certifikat. Prav 
tako je potrjen s strani Eko sklada za pridobitev spodbude pri zamenjavi 
zunanjega stavbnega pohištva.

Prednosti:
 Majhno tveganje napačnega načrtovanja in nameščanja,

Le en proizvod za dva namena,
Odlično sušenje rege v vseh letnih časih (preventiva proti plesni),
Sistemsko potrdilo, certifikat,
Na voljo veliko širin (od 50 mm do 400 mm) in načinov nameščanja.

Pinta compriband 3completePlus
je impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak. Namenjen 
je tesnjenju zraka in dežja, gibanju sklepov v gradbeništvu in povezav 
s hkratno toplotno-izolacijskimi lastnostmi v celotni globini rege pri 
energijsko varčni in trajnostni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva v 
konstrukcijski ovoj, po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Kot enovito 
tesnilo omogoča zrakotesnost, toplotno izolacijo in paro-prepustnost po
načelu: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Posebej primeren za PH, NEH in 
sanacije. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:
Tesnjenje rege z enim tesnilom, za vse 3 nivoje,
Hitro nameščanje, ki je neodvisno od temperature,
Odporen na dež do 600 Pa,
Toplotno in zvočno izolativen 59 dB,
Zrakotesnost DIN 18 542 BG R,
Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim, BBS Wolfenbütten),
10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*

slika obrezana

Slika iz spleta, slider

Tesnjenje po EnEV smernicah se
na daljši rok odraža v denarnicah

Pinta compriband D 600
je impregniran, predstisnjen PU tesnilni trak, prvi te vrste, ki je bil razvit
že leta 1950 in kot prvi tovrsten tesnilni trak postal sinonim s svojim 
zaščitenim imenom compriband®. V teh le letih se je izkazal za zelo 
uspešno tesnilo proti nalivu dežja, paroprepustno tesnjenje spojev in 
povezav med različnimi gradbenimi elementi. Tesnilni trak compriband® 
D 600 ima širok razpon uporabe, zlasti pa se uporablja za energijsko 
varčno tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijskem 
ovoju kot eden od treh nivojev na zunanji zatesnjene rege standardnega 
sistema. Na voljo je v različnih dimenzijah.

CONNECT (Emfi) PU 40
je visokokakovostno, trajno-elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi
poliuretana, ki se strjuje z absorbiranjem vlage iz zraka. Namenjeno je 
zahtevnemu lepljenju in tesnjenju v gradbeni, steklarski, prezračevalni, 
kovinarski, avtomobilski in ladjedelniški industriji. Lepilo je primerno 
za izdelavo in popravila kontejnerjev, kovinskih naprav, industrijskih 
karoserij lepljenih na betonske podstavke, lepljenje vogalnih spojev 
okenskih okvirjev iz aluminija, lepljenje in tesnjenje pločevine, okrog 
oken, strešnih oken, strešnikov, lepljenje okenskih folij, korekture pri 
vgradnji oken, za dilatacije med betoni, lepljenje in tesnjenje poliestra, 
polikarbonata, trdega lesa pri gradnji plovil in lepljenje različnih 
materialov v industriji. Na voljo je v vrečkah po 600 ml.

Prednosti:
 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*,

Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN 18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim).

Prednosti:
Elastično lepljenje, Sposobnost lepljenja in tesnjenja,
Odličen oprijem na večino podlag, Širok spekter uporabe,
Odporen na atmosferske vplive.

Pinta KSK tesnilni trak
Je polimer bitumenski trak, ki se polaga kot hladno-samolepilen in 
je namenjen za zatesnitve v notranjih in zunanjih območjih. Izdelek je 
primeren za horizontalne in vertikalne gradbene elemente oz podlage. 
Za izolacijo zgradbe pred vlago in vodnimi nalivi, zlasti v predelu okenskih 
in vratnih parapetov ali povezav med različnimi gradbenimi elementi 
pri energijsko varčni vgradnji. Z lahkoto se nanaša tako na gradbene 
elemente kot so zunanje stene kleti, balkoni, svetlobni jaški, okenski 
parapeti, podporni zidovi, terase, ipd. Za porozne podlage se priporoča 
uporaba prednamaza pinta Haftgrund butil & bitumen prajmerja.

Prednosti:
Samolepilni način lepljenja, Hidroizolativno tesnjenje,
Hiter in enostaven način tesnjenja Na voljo veliko širin od 50 mm do 1000 mm.

Pinta fenband Vario okenska folija
je vrhunski izdelek oz sistem namenjen tesnjenju pri trinivojskem 
vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV 
oz RAL. Folija je zaradi spremenljive Sd vrednosti primerna za notranjo ali 
zunanjo uporabo, pri tem pa ne tvegamo možnosti napačne postavitve, 
kot pri običajnih folijah. Sistem deluje v skladu z osnovnim principom 
tesnjenja reg: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Proizvod je nadgradnja 
vsem dosedanjim sistemom in plod znanja proizvajalca pinta abdichtung. 
Gre za precej kompaktnejši, pa vendarle elastičen material, širin vse do 
400 mm. Izdelek ima ustrezno preverjanje oz sistemski certifikat. Prav 
tako je potrjen s strani Eko sklada za pridobitev spodbude pri zamenjavi 
zunanjega stavbnega pohištva.

Prednosti:
 Majhno tveganje napačnega načrtovanja in nameščanja,

Le en proizvod za dva namena,
Odlično sušenje rege v vseh letnih časih (preventiva proti plesni),
Sistemsko potrdilo, certifikat,
Na voljo veliko širin (od 50 mm do 400 mm) in načinov nameščanja.

Pinta compriband 3completePlus
je impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak. Namenjen 
je tesnjenju zraka in dežja, gibanju sklepov v gradbeništvu in povezav 
s hkratno toplotno-izolacijskimi lastnostmi v celotni globini rege pri 
energijsko varčni in trajnostni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva v 
konstrukcijski ovoj, po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Kot enovito 
tesnilo omogoča zrakotesnost, toplotno izolacijo in paro-prepustnost po
načelu: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Posebej primeren za PH, NEH in 
sanacije. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:
Tesnjenje rege z enim tesnilom, za vse 3 nivoje,
Hitro nameščanje, ki je neodvisno od temperature,
Odporen na dež do 600 Pa,
Toplotno in zvočno izolativen 59 dB,
Zrakotesnost DIN 18 542 BG R,
Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim, BBS Wolfenbütten),
10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*

slika obrezana

Slika iz spleta, sliderTesnjenje po EnEV smernicah se
na daljši rok odraža v denarnicah

Pinta compriband D 600
je impregniran, predstisnjen PU tesnilni trak, prvi te vrste, ki je bil razvit
že leta 1950 in kot prvi tovrsten tesnilni trak postal sinonim s svojim 
zaščitenim imenom compriband®. V teh le letih se je izkazal za zelo 
uspešno tesnilo proti nalivu dežja, paroprepustno tesnjenje spojev in 
povezav med različnimi gradbenimi elementi. Tesnilni trak compriband® 
D 600 ima širok razpon uporabe, zlasti pa se uporablja za energijsko 
varčno tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijskem 
ovoju kot eden od treh nivojev na zunanji zatesnjene rege standardnega 
sistema. Na voljo je v različnih dimenzijah.

CONNECT (Emfi) PU 40
je visokokakovostno, trajno-elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi
poliuretana, ki se strjuje z absorbiranjem vlage iz zraka. Namenjeno je 
zahtevnemu lepljenju in tesnjenju v gradbeni, steklarski, prezračevalni, 
kovinarski, avtomobilski in ladjedelniški industriji. Lepilo je primerno 
za izdelavo in popravila kontejnerjev, kovinskih naprav, industrijskih 
karoserij lepljenih na betonske podstavke, lepljenje vogalnih spojev 
okenskih okvirjev iz aluminija, lepljenje in tesnjenje pločevine, okrog 
oken, strešnih oken, strešnikov, lepljenje okenskih folij, korekture pri 
vgradnji oken, za dilatacije med betoni, lepljenje in tesnjenje poliestra, 
polikarbonata, trdega lesa pri gradnji plovil in lepljenje različnih 
materialov v industriji. Na voljo je v vrečkah po 600 ml.

Prednosti:
 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*,

Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN 18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim).

Prednosti:
Elastično lepljenje, Sposobnost lepljenja in tesnjenja,
Odličen oprijem na večino podlag, Širok spekter uporabe,
Odporen na atmosferske vplive.

Pinta KSK tesnilni trak
Je polimer bitumenski trak, ki se polaga kot hladno-samolepilen in 
je namenjen za zatesnitve v notranjih in zunanjih območjih. Izdelek je 
primeren za horizontalne in vertikalne gradbene elemente oz podlage. 
Za izolacijo zgradbe pred vlago in vodnimi nalivi, zlasti v predelu okenskih 
in vratnih parapetov ali povezav med različnimi gradbenimi elementi 
pri energijsko varčni vgradnji. Z lahkoto se nanaša tako na gradbene 
elemente kot so zunanje stene kleti, balkoni, svetlobni jaški, okenski 
parapeti, podporni zidovi, terase, ipd. Za porozne podlage se priporoča 
uporaba prednamaza pinta Haftgrund butil & bitumen prajmerja.

Prednosti:
Samolepilni način lepljenja, Hidroizolativno tesnjenje,
Hiter in enostaven način tesnjenja Na voljo veliko širin od 50 mm do 1000 mm.

Pinta fenband Vario okenska folija
je vrhunski izdelek oz sistem namenjen tesnjenju pri trinivojskem 
vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV 
oz RAL. Folija je zaradi spremenljive Sd vrednosti primerna za notranjo ali 
zunanjo uporabo, pri tem pa ne tvegamo možnosti napačne postavitve, 
kot pri običajnih folijah. Sistem deluje v skladu z osnovnim principom 
tesnjenja reg: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Proizvod je nadgradnja 
vsem dosedanjim sistemom in plod znanja proizvajalca pinta abdichtung. 
Gre za precej kompaktnejši, pa vendarle elastičen material, širin vse do 
400 mm. Izdelek ima ustrezno preverjanje oz sistemski certifikat. Prav 
tako je potrjen s strani Eko sklada za pridobitev spodbude pri zamenjavi 
zunanjega stavbnega pohištva.

Prednosti:
 Majhno tveganje napačnega načrtovanja in nameščanja,

Le en proizvod za dva namena,
Odlično sušenje rege v vseh letnih časih (preventiva proti plesni),
Sistemsko potrdilo, certifikat,
Na voljo veliko širin (od 50 mm do 400 mm) in načinov nameščanja.

Pinta compriband 3completePlus
je impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak. Namenjen 
je tesnjenju zraka in dežja, gibanju sklepov v gradbeništvu in povezav 
s hkratno toplotno-izolacijskimi lastnostmi v celotni globini rege pri 
energijsko varčni in trajnostni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva v 
konstrukcijski ovoj, po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Kot enovito 
tesnilo omogoča zrakotesnost, toplotno izolacijo in paro-prepustnost po
načelu: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Posebej primeren za PH, NEH in 
sanacije. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:
Tesnjenje rege z enim tesnilom, za vse 3 nivoje,
Hitro nameščanje, ki je neodvisno od temperature,
Odporen na dež do 600 Pa,
Toplotno in zvočno izolativen 59 dB,
Zrakotesnost DIN 18 542 BG R,
Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim, BBS Wolfenbütten),
10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*

slika obrezana

Slika iz spleta, slider
Tesnjenje po EnEV smernicah se
na daljši rok odraža v denarnicah

Pinta compriband D 600
je impregniran, predstisnjen PU tesnilni trak, prvi te vrste, ki je bil razvit
že leta 1950 in kot prvi tovrsten tesnilni trak postal sinonim s svojim 
zaščitenim imenom compriband®. V teh le letih se je izkazal za zelo 
uspešno tesnilo proti nalivu dežja, paroprepustno tesnjenje spojev in 
povezav med različnimi gradbenimi elementi. Tesnilni trak compriband® 
D 600 ima širok razpon uporabe, zlasti pa se uporablja za energijsko 
varčno tesnjenje zunanjega stavbnega pohištva v konstrukcijskem 
ovoju kot eden od treh nivojev na zunanji zatesnjene rege standardnega 
sistema. Na voljo je v različnih dimenzijah.

CONNECT (Emfi) PU 40
je visokokakovostno, trajno-elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi
poliuretana, ki se strjuje z absorbiranjem vlage iz zraka. Namenjeno je 
zahtevnemu lepljenju in tesnjenju v gradbeni, steklarski, prezračevalni, 
kovinarski, avtomobilski in ladjedelniški industriji. Lepilo je primerno 
za izdelavo in popravila kontejnerjev, kovinskih naprav, industrijskih 
karoserij lepljenih na betonske podstavke, lepljenje vogalnih spojev 
okenskih okvirjev iz aluminija, lepljenje in tesnjenje pločevine, okrog 
oken, strešnih oken, strešnikov, lepljenje okenskih folij, korekture pri 
vgradnji oken, za dilatacije med betoni, lepljenje in tesnjenje poliestra, 
polikarbonata, trdega lesa pri gradnji plovil in lepljenje različnih 
materialov v industriji. Na voljo je v vrečkah po 600 ml.

Prednosti:
 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*,

Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN 18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim).

Prednosti:
Elastično lepljenje, Sposobnost lepljenja in tesnjenja,
Odličen oprijem na večino podlag, Širok spekter uporabe,
Odporen na atmosferske vplive.

Pinta KSK tesnilni trak
Je polimer bitumenski trak, ki se polaga kot hladno-samolepilen in 
je namenjen za zatesnitve v notranjih in zunanjih območjih. Izdelek je 
primeren za horizontalne in vertikalne gradbene elemente oz podlage. 
Za izolacijo zgradbe pred vlago in vodnimi nalivi, zlasti v predelu okenskih 
in vratnih parapetov ali povezav med različnimi gradbenimi elementi 
pri energijsko varčni vgradnji. Z lahkoto se nanaša tako na gradbene 
elemente kot so zunanje stene kleti, balkoni, svetlobni jaški, okenski 
parapeti, podporni zidovi, terase, ipd. Za porozne podlage se priporoča 
uporaba prednamaza pinta Haftgrund butil & bitumen prajmerja.

Prednosti:
Samolepilni način lepljenja, Hidroizolativno tesnjenje,
Hiter in enostaven način tesnjenja Na voljo veliko širin od 50 mm do 1000 mm.

Pinta fenband Vario okenska folija
je vrhunski izdelek oz sistem namenjen tesnjenju pri trinivojskem 
vgrajevanju zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV 
oz RAL. Folija je zaradi spremenljive Sd vrednosti primerna za notranjo ali 
zunanjo uporabo, pri tem pa ne tvegamo možnosti napačne postavitve, 
kot pri običajnih folijah. Sistem deluje v skladu z osnovnim principom 
tesnjenja reg: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Proizvod je nadgradnja 
vsem dosedanjim sistemom in plod znanja proizvajalca pinta abdichtung. 
Gre za precej kompaktnejši, pa vendarle elastičen material, širin vse do 
400 mm. Izdelek ima ustrezno preverjanje oz sistemski certifikat. Prav 
tako je potrjen s strani Eko sklada za pridobitev spodbude pri zamenjavi 
zunanjega stavbnega pohištva.

Prednosti:
 Majhno tveganje napačnega načrtovanja in nameščanja,

Le en proizvod za dva namena,
Odlično sušenje rege v vseh letnih časih (preventiva proti plesni),
Sistemsko potrdilo, certifikat,
Na voljo veliko širin (od 50 mm do 400 mm) in načinov nameščanja.

Pinta compriband 3completePlus
je impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak. Namenjen 
je tesnjenju zraka in dežja, gibanju sklepov v gradbeništvu in povezav 
s hkratno toplotno-izolacijskimi lastnostmi v celotni globini rege pri 
energijsko varčni in trajnostni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva v 
konstrukcijski ovoj, po evropskih smernicah EnEV oz RAL. Kot enovito 
tesnilo omogoča zrakotesnost, toplotno izolacijo in paro-prepustnost po
načelu: “Znotraj bolj tesno kot zunaj”. Posebej primeren za PH, NEH in 
sanacije. Na voljo je v različnih dimenzijah.

Prednosti:
Tesnjenje rege z enim tesnilom, za vse 3 nivoje,
Hitro nameščanje, ki je neodvisno od temperature,
Odporen na dež do 600 Pa,
Toplotno in zvočno izolativen 59 dB,
Zrakotesnost DIN 18 542 BG R,
Klasifikacija traku (vodni naliv, paroprepustnost… BG1 DIN18 542),
Požarna klasifikacija B1 4102 -1,
Primeren za energijsko varčno tesnjenje po evropskih smernicah EnEV oz RAL,
Certifikati, mpa BAU Hannover, ift Rosenheim, BBS Wolfenbütten),
10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*

slika obrezana

Slika iz spleta, slider


