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Prezentacja firmowa

Elastyczne p ytki elewacyjne oraz klej do mocowania p ytek to produkty 

wykonane na bazie wodnych dyspersji ywic syntetycznych. Znajduj

zastosowanie przy wykonywaniu ok adzin elewacyjnych, na pionowych 

powierzchniach obiektów budowlanych, na pod o ach tradycyjnych: tynk, 

beton, lub na ociepleniach, a tak e jako materia  dekoracyjny we wn trzach.

Cechy szczególne:

wysoka elastyczno  p ytek Izoflex, grubo  ok. 3 mm i niewielka waga

 (p ytki+klej – ok. 6 kg/m2) pozwalaj  na oklejanie powierzchni 

 okr g ych i nierównych,

odporno  na warunki atmosferyczne i bardzo atwy monta ,

dost pne w bogatej gamie kolorystycznej, o ró nych fakturach

 i rozmiarach,

klej Izoflex-SK stanowi wype nienie fugi mi dzy p ytkami. Dodatkowe 

 spoinowanie jest zbyteczne. Jest on trwale elastyczny o du ej sile klejenia. 

 Brak efektu osuwania p ytki.

Kolory: 

10 kolorów p ytek: bia y, be owy, czerwony, br zowy, antracytowy,

3 kolory kleju: dwa odcienie szaro ci, bia y.

Sposób nanoszenia/mocowania

Klej Izoflex-SK nanosimy szpachl  z bat  (4 mm). Oklejanie 

rozpoczynamy od góry oklejanej powierzchni. P ytki przyklejamy na 

mokrym kleju, dok adnie dociskaj c ca  powierzchni  do pod o a. 

Zachowujemy spoiny o szeroko ci 10–12 mm. Klej w spoinie wyg adzamy 

p dzlem. W razie potrzeby p ytki na wymiar przycinamy no yczkami.

Opakowanie:

p ytki: kartony o zawarto ci p ytek na powierzchni  1 m2 i 5 m2

klej: wiadra o pojemno ci 5 kg, 9 kg, 20 kg

Cena brutto 1 opakowania:

p ytki: na 1 m2 – 52,00 z ; na 5 m2 – 259,00 z

klej: 20 kg – 156,89 z ; 9 kg – 72,89 z ; 5 kg – 40,87 z

Wydajno  kleju

2,3–2,5 kg/m2

Ok adzina elewacyjna IZOFLEX
Przedsi biorstwo Izotechnika Sp. z o.o. powsta o w 1991 r. Podstaw  dzia alno ci firmy jest produkcja ok adziny 

elewacyjnej IZOFLEX oraz kleju IZOFLEX-SK, materia ów na bazie wodnych dyspersji ywic syntetycznych. 

W 1992 r., po rozpocz ciu produkcji, wyroby, oferowane przez firm  Izotechnika, by y zupe n  nowo ci  na rynku krajowym. 

Wysoka jako  produktów, osi gana dzi ki stosowaniu wysokiej jako ci surowców, oraz coraz bogatsza oferta sprawi y, e

IZOFLEX zdoby  zaufanie klientów.
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