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Prezentacja firmowa

Na ok adzin  IZOFLEX sk adaj  si  ela-

styczne p ytki produkowane w dziewi -

ciu kolorach: naturalnych odcieniach bieli, 

be u, czerwieni, br zu i czerni oraz faktu-

rach: rustykalnej. g adkiej, upka. Rozmiary 

p ytek to: d ugo  240 mm, szeroko  52,65 

lub 71 mm; p ytki naro nikowe: d ugo

360 mm, szeroko  52,65 lub 71 mm.

Wychodz c naprzeciw potrzebom i zainte-

resowaniu klientów oprócz standardowych 

p ytek wprowadzili my do produkcji dodat-

kowo dwa rodzaje p ytek: „star  ceg ”, któ-

ra charakteryzuje si  grubsz  struktur , nie-

równymi kraw dziami oraz faktur  imituj c

stary zmursza y mur oraz „mozaik -kamie ”

–  zestaw sk adaj cy si  z trzech rozmiarów 

p ytek: 240 ´ 115 mm, 240 ´ 70 mm, 

240 x 30 mm – imituj cy kamie  piaskowiec.

P ytki IZOFLEX mocuje si , na pod o a

tradycyjne oraz docieplenia, tylko klejem 

IZOFLEX-SK.

Klej ten produkowany jest w trzech kolo-

rach: dwóch odcieniach szaro ci i bia ym.  

W gotowej do u ycia konsystencji. Nanosi 

si  go na pod o e za pomoc  szpachli z -

batej 4 mm.  Stanowi on  wype nienie fugi, 

wyg adza si  go w spoinie p dzlem. Zu ycie 

kleju na 1 m2 to od  2,3–2,5 kg. Pod o e pod 

ok adzin  nale y zagruntowa  preparatem 

gruntuj cym IZOFLEX-Grunt.

Wysoka elastyczno  p ytek, ich niewiel-

ka grubo  ok. 3 mm pozwala na oklejanie po-

wierzchni okr g ych i nierównych. W miar

potrzeb, na wymiar przycina si  je no ycz-

kami.

Waga kompletu materia ów (p ytki

+ klej) wynosi ok. 6 kg na 1 m2.

Ok adzina elewacyjna IZOFLEX posia-

da Aprobat  Techniczn  ITB oraz Atest 

Higieniczny PZH.

Przedsi biorstwo Izotechnika Sp. z o.o. powsta o w 1991 r. Podstaw

naszej dzia alno ci jest produkcja ok adziny elewacyjnej IZOFLEX oraz 

kleju IZOFLEX-SK, materia ów na bazie wodnych dyspersji ywic synte-

tycznych. W 1992 r., po rozpocz ciu produkcji, wyroby nasze by y zu-

pe n  nowo ci  na rynku krajowym. Wysoka jako  naszych produktów, 

osi gana dzi ki stosowaniu wysokiej jako ci surowców, jak równie  coraz 

bogatsza oferta sprawi y, e IZOFLEX zdoby  zaufanie klientów. Obecnie 

nasza ok adzina sprzedawana jest w kraju i za granic .

Ok adzina elewacyjna IZOFLEX

IZOTECHNIKA Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice 

ul. Limanowskiego 54

tel. 077 407 81 80

faks 077 407 81 82

e-mail: izotechnika@izoflex.pl

www.izoflex.pl
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