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Prezentacja firmowa

Ok adzina elewacyjna z p ytek IZOFLEX mo-

cowanych klejem IZOFLEX-SK stosowana 

jest do wykonywania wypraw zewn trznych 

przy docieplaniu budynków wykonywanych 

metod  „lekk -mokr ” jak równie  na pod-

o ach tradycyjnych. Mo na j  równie  sto-

sowa  jako warstw  dekoracyjn  we wn -

trzach.

Na ok adzin  sk adaj  si  elastyczne p ytki 

IZOFLEX, produkowane w ró nych kolorach, 

wzorach i rozmiarach oraz klej IZOFLEX-SK 

w formie masy o gotowej do u ycia konsysten-

cji, który stanowi jednocze nie fug .

Elastyczno  p ytek i ich niewielka gru-

bo  pozwala na oklejanie nimi powierzch-

ni okr g ych, nierównych i o nietypowych 

kszta tach. Do przycinania na wymiar wy-

starcz  no yczki. Spoinowanie p ytek klejem 

IZOFLEX-SK polega na rozprowadzeniu kleju 

w spoinie p dzlem.

Pe na oferta: p ytki: dziesi  kolorów, trzy 

faktury (ryflowana, g adka, upek), trzy rodza-

je („standard”, „stara ceg a”, „mozaika – ka-

mie ”); klej: trzy kolory

Wymiary 

(mm): d /

szer. 240 

(52,65,71), 

naro niko-

we 360 (52,65,71), 

gr. 3+-0,5

Sk ad p ytek i kleju: wodne dysper-

sje ywic syntetycznych, piasek kwarcowy, 

barwniki, dodatki uszlachetniaj ce.

Monta : klej nanosi si  szpachl  z bat , p yt-

ki przykleja si  na mokrym kleju rozpoczy-

naj c od góry i od naro ników, klej w spoinie 

wyg adza si  za pomoc  p dzla.

Temp. monta u (ºC): od +10 do +20

Zu ycie kleju (kg/m2): ok. 2,3

Waga 1 m2 (kg): 6,5 p ytka wraz z klejem

Orientacyjna cena netto: 57,50 z /komplet na 

1 m2 – p ytka + klej

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata ITB, Atest 

Higieniczny

Pozosta a oferta: preparat gruntuj cy 

IZOFLEX-Grunt

Elastyczne p ytki elewacyjne
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