Artykuï promocyjny

Lekkie, cienkie, elastyczne – pïytki elewacyjne IZOFLEX
jako alternatywa dla pïytek klinkierowych oraz kamienia elewacyjnego

Co to jest okïadzina
elewacyjna Izoflex?
SÈ to elastyczne pïytki elewacyjne Izoflex
mocowane na specjalnym kleju Izoflex-SK
stosowane jako warstwa wykoñczeniowa
Ăcian zewnÚtrznych, wewnÈtrz i przy renowacji starych elewacji.

Jakie sÈ walory Izoflexu?
• Materiaï jest lekki – waga kompletu na 1 m2
powierzchni to ok 6,5 kg.
• Elastyczny i cienki – gruboĂÊ pïytki – ok.
3 mm oraz jej elastycznoĂÊ to cechy, dziÚki
którym moĝemy oklejaÊ powierzchnie okrÈgïe, nierówne i krzywe.

• atwy w montaĝu – pïytka po przyïoĝeniu
ibdociĂniÚciu do kleju nie osuwa siÚ, nie odgina.
• NarzÚdzia potrzebne przy montaĝu to:
szpachla 4 mm, noĝyczki do przycinania
pïytek, poziomica, miara i pÚdzel.
• Dodatkowe fugowanie jest zbÚdne, wystarczy wygïadziÊ fugi przy pomocy lekko wilgotnego pÚdzla. GOTOWE!

• Caïa elewacja – trwaïa, estetyczne, prostsza do wykonania i tañsza niĝ murowana
zbcegieï.
Pïytki mogÈ byÊ stosowane zarówno na
cokoïy czyli dolny pas elewacji. tradycyjne
domy, jak i nowoczesne budynki.

Dlaczego elewacja z Izoflexu?
• Trwaïa i elegancka elewacja przez wiele lat.
• Nie wymaga odnawiania i remontów.
• Peïna mrozoodpornoĂÊ, odpornoĂÊ na korozjÚ chemicznÈ, biologicznÈ oraz grzyby
ibglony mogÈce wywoïywaÊ alergie.
• atwoĂÊ ïÈczenia z innymi materiaïami jak
drewno, szkïo czy aluminium.
• Szeroki asortyment kolorów pïytek i kleju!

Zastosowanie:
• Obramowania okien – urozmaicÈ elewacjÚ.
• Cokoïy czyli dolny pas elewacji.
• Kominy – z uwagi na duĝÈ wytrzymaïoĂÊ
na temperaturÚ i lekkoĂÊ pïytek z powodzeniem nadaje siÚ na wykoñczenie kaĝdego komina.

Okïadzina Izoflex stanowi doskonaïe rozwiÈzanie tam,
gdzie nie istnieje moĝliwoĂÊ zastosowania cegïy klinkierowej, pïytek ceramicznych lub kamienia elewacyjnego.
Nie ma ograniczeñ do stosowania na wysokich kondygnacjach. Zastosowane we wnÚtrzach jako forma oryginalnej dekoracji sprawiÈ, ĝe tynki, pïyty kartonowo-gipsowe,
wiórowe OSB czy pïyty pilĂniowe bÚdÈ robiïy wraĝenie solidnych i stabilnych
murów.

INESTA Wiktoria Koïtuniec
wyïÈczny dystrybutor pïytek IZOFLEX
ul. Zielonego DÚbu 6, 51-621 Wrocïaw
tel./faks 71 348 70 19, e-mail: biuro@izoflex.pl
www.izoflex.pl
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