Moderni alternatyva
statybose
Technin charakteristika
1. PRODUKTAS
Fasado apdailos medžiaga iš elastingų IZOFLEX plytelių, montuojamų IZOFLEX-SK klijais.
2. NAUDOJIMAS
Naudojama pastatų fasadams bei cokoliams, atliekant senų elementų renovavimo darbus arba kaip
dekoracinis sluoksnis. Taip pat, naudojama putų polistirolo apšiltinimo sistemų padengimui arba vidaus
erdvių dekoravimo darbams.
3. SUD TIS
Sudėtis: kvarcinis smėlis (maždaug 92-93%), sintetinių dervų pagrindo vandens dispersinės medžiagos,
mineraliniai užpildai, hidrofobinė priemonė, dažai, modifikacinės priemaišos.
4. TECHNINIAI DUOMENYS
Išsamūs techniniai duomenys pateikiami Techniniame sertifikate bei Nacionalinėje Atitikties deklaracijoje.
5. SAVYB S
Plytelės: pasižymi puikiu elastingumu, yra plonos (maždaug 3mm) ir lengvos (1m2 plotui padengti
sunaudojamos plytelės sveria apie 4kg).
Gaminamos: 15 spalvų, 3 faktūrų, 4 pločių ir 2 ilgių (taigi klientas gali pasirinkti kokios spalvos ir dydžio
nori: 240 mm ir 360 mm (kampinės).
Klijai: išlaikantys elastingumą, puikiai sukimba bei tvirtai laiko plyteles, gaminami 3 spalvų (tad, klientas
gali pasirinkti spalvą). Klijai parduodami jau paruošti naudojimui — tirštos pastos pavidalu, todėl puikiai
užpildo tarpus tarp plytelių.
Vandeniui ir šalčiui atsparus gruntavimo preparatas: apsaugo nuo vandens pratekėjimo, sumažina ir išlygina
paviršiaus absorbaciją, jį sustiprina bei mažina dulkėjimą.
6. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS / MONTAVIMAS
Pagrindas turi būti stabilus, kietas, sausas, išvalytas nuo dulkių, purvo. Ant paviršiaus negali būti aliejų,
riebalų, dažų likučių. Taip pat, pelėsių, dumblių, samanų ir t.t. Byrantys, prastai kimbantys paviršiaus
sluoksniai prieš plytelių montavimą turi būti pašalinti. Klijuojamas paviršius turi buti gruntojamas
IZOFLEX-Grunt. Po gruntavimo rekomenduojama klijuoti plytelės po 4 – 24 val. priklausomai nuo
temperaturos ir drėgmės. Prieš tepant ant sienos, klijus reikia išmaišyti. Paviršiaus klijavimas IZOFLEX
plytelėmis pradedamas nuo viršutinės dalies ir nuosekliai tęsiamas žemyn.
Klijus tepame 4mm klijų šukomis. Darbus atliekant esant aukštesnei temperatūrai ar mažam drėgmės
santykiui, klijų naudojimo laiką galime pratęsti truputį apipurškiant juos švariu vandeniu.
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Klijus tepame 4mm klijų šukomis. Darbus atliekant esant aukštesnei temperatūrai ar mažam drėgmės
santykiui, klijų naudojimo laiką galime pratęsti truputį apipurškiant juos švariu vandeniu.
Plytelės klijuojamos pagal pasirinktą raštą, kruopščiai prispaudžiant visą plytelės paviršių prie sienos,
paliekant 10-12mm. siūles.
Kruopščiai priklijavus plyteles, siūlėse esantys klijai išlyginami drėgnu teptuku.
Esant reikalui, plytelės pjaustomos peiliu arba karpomos žirklėmis.
Plyteles išpurvinus klijais, juos reikia nuvalyti nedelsiant - negalima laukti kol išdžius.
Darbo įrankiai plaunami vandeniu vos tik baigus darbą. Prikibusią medžiagą galima pašalinti tik
mechaniškai.
Apklijuotą paviršių reikia saugoti nuo lietaus bei staigaus išdžiūvimo (nuo itin stipraus vėjo bei gausių saulės
spindulių).
Optimalios darbo sąlygos: oro bei paviršiaus temperatūra turėtų būti nuo +5°C iki +25°C. Žemesnė arba
aukštesnė temperatūra gali daryti neigiamą įtaką produkto savybėms.
Optimaliomis sąlygomis klijų džiūvimo laikas yra nuo 2 val. siūlėse iki 48 val. po plytelėmis.
Nenaudoti ant užšalusių paviršių ar tada, kai tikimasi šalnų.
7. SUVARTOJIMAS / EFEKTYVUMAS
Plytelės – nuo 44 iki 66 vienetų kvadratiniame metre (priklausomai nuo plytelių išmatavimų).
Klijai – nuo 2,30 iki 2,50 kg. kvadratiniam metrui paviršiaus ploto.
Gruntavimo priemonė - nuo 0,1 iki 0,15 l/1m2 paviršiaus ploto, priklausomai nuo to, kaip paviršius sugeria
gruntą.
8. PAKUOT
Plytelės: supokuotos dėžėse po 1m2 arba 5m2 plytelių montažinio ploto (taip pat individualiai).
Klijai: supakuoti kibiruose po 1,5kg., 5kg., 9kg. arba 20kg.
Gruntavimo priemonė: supakuota kanistruose, kurių talpa: 1l. arba 5l.
Su kruopščiai ištuštintomis pakuotėmis galima elgtis, kaip su buitinėmis atliekomis.
9. SAND LIAVIMAS
Plyteles reikia saugoti nuo drėgmės ir sandėliuoti sausoje vietoje;
Klijai ir gruntavimo priemonė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant originaliose, nepažeistose
pakuotėse, kai temperatūra aukštesnė nei +5 °C;
Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių;
10. ĮRANKIAI
4mm klijų šukos, žirklės arba peilis plytelių pjaustymui, gulščiukas,ruletė, 10 mm teptukas, purkštuvas su
švariu vandeniu, volelis ar platus teptukas gruntui tepti.
11. PAPILDOMA INFORMACIJA / REKOMENDACIJOS
Data: 01/2010
Informacija tampa nebeaktuali, atsiradus naujai šio dokumento versijai.
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Produktą naudojant uždaroje patalpoje, norint išvengti specifinio kvapo, patalpą reikia vėdinti.
Atliekant darbus visada reikia laikytis rekomendacijų, gairių, techninių normų bei darbo saugos taisyklių.
Garantuojame aukščiausią mūsų produktų kokybę.
Produktas turi higieninį įvertinimą PZH HK/B/0803/01/2015
Techninį sertifikatą ITB AT-15-3544/2013 + priedas nr 1/2013 + priedas 2/2015
Sertifikatas ZKP Nr-0547/Z
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aukščiau pateikta informacija parengta remiantis praktikoje įgytomis žiniomis bei atliekant įvairius
bandymus. Šias rekomendacijas galima naudoti kaip informacijos bei patarimų šaltinį.
Visgi, atsižvelgiant į paviršių bei naudojimo būdų įvairialypiškumą, bei darbų atlikimo kokybę, kurios
negalime užtikrinti, ši charakteristika yra tik informacinio ir jokiu būdu ne teisinio pobūdžio. Kilus
abejonėms, kiekvienam vartotojui rekomenduojame išbandyti mūsų produktus savomis sąlygomis.
Data: 01/2010
Informacija tampa nebeaktuali, atsiradus naujai šio dokumento versijai.
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