KATALOG PRODUKT ÓW

SYSTEM ISO-KLINK-PUR
Firma działa na rynku od 1999 r. Obecnie główną działalnością firmy
jest produkcja systemu termoizolacyjno-elewacyjnego ISO – KLINK – PUR. System
jest polecany architektom, projektantom oraz inwestorom indywidualnym. Posiada
wszystkie wymagane certyfikaty i aprobaty ogniowe. Jest to metoda polecana
na elewację ścian budynków odnawialnych jak i nowo budowanych. Produkujemy
system na płytkach firm takich jak Feldhaus, Vandersanden, Olfry, Roben,
Przysucha, Wienerberger, Terca i innych. Oprócz produkcji systemu zajmujemy
się sprzedażą płytek, cegieł oraz kostki klinkierowej.
Produkcję

przemysłową

systemu

termoizolacyjno–elewacyjnego

rozpoczęliśmy w m-cu czerwcu 1999 r. po ponad dwuletnim okresie przygotowań,
a następnie prób technologicznych. Obecnie na specjalnie przygotowanej linii
produkcyjnej wykonywane są elementy systemu wzornictwem i kolorystyką elewacji
odpowiadającej zamówieniom odbiorców.
Firma zdobyła wiele nagród i medali za system termoizolacyjno – elewacyjny.
Nowatorski system ocieplania

ścian budynków z jednoczesnym uzyskaniem

zewnętrznej elewacji z płytek klinkierowych, pierwszy raz został pokazany na XIV
Krakowskich Targach Budownictwa ,,Jesień 99”. Nasz system ISO-KLINK-PUR
był wprowadzony jako pierwszy na polski rynek i do tej pory jest najlepszym
system. Otrzymaliśmy ,, Wyróżnienie Prezydenta Miasta Wrocławia 2010”
pokazują, iż nasz system elewacyjny potrafi sprostać wymaganiom każdego klienta.
Długoletnia współpraca z firmą Feldhaus, która jest naszym głównym dostawcą
płytek elewacyjnych podnosi jakość naszego produktu.
Nasza firma była, jest i będzie dbać o swoich klientów oraz będzie troszczyć
się o zakres wykonywanych usług.

System ISO-KLINK-PUR to:


Łatwy i szybki montaż, możliwy do samodzielnego wykonania



Oszczędność materiałów budowlanych



Oszczędność energii cieplnej



Krótszy czas realizacji przedsięwzięcia



Wzrost wartości budynku



Przestiżowy i trwały wygląd elewacji.

Podstawę

systemu

stanowi

płyta

izolacyjno-

elewacyjna

wykonana

z samogasnącej lub niepalnej sztywnej pianki poliuretanowej wraz z zatopionymi
w warstwę pośrednią płytkami ceramicznymi. Płyty montowane są bezpośrednio
na ścianach budynku za pomocą kołków rozporowych, a miejsca połączeń płyt
uszczelniane pianką montażową. Po zamontowaniu wszystkich elementów – pola
między płytkami klinkierowymi wypełnia się fugą dekoracyjną. Atrakcyjny wygląd
budynku uzyskujemy dobierając odpowiedni kolor i fakturę elewacji. Oferujemy
szeroki wybór kolorystyczny i wzorniczy płytek ceramicznych – od koloru białego
do ciemnego brązu, fakturę gładką, ręcznie tłoczoną, rustykalną oraz modną
i efektowną fakturę piaskową. Nasz system występuje w czterech grubościach
m.in. 4,5 cm , 6,5 cm , 8 cm i 8,5 cm. System Może być stosowany na ścianach
płaskich i pionowych budynków nowych i odnawialnych.

ELEMENTY SYSTEMU
PŁYTY

NF 1394 x 680 wiązanie wozówkowe

RF 1360 x 690 wiązanie amerykańskie

RF 1255 x 690 wiązanie płytkowe

WDF 1245 x 704 wiązanie wozówkowe

DF 1390 x 705 wiązanie wozówkowe

RF 1383 x 690 wiązanie wozówkowe

NAROŻNIKI

24 cm x 24 cm
narożnik domu

24 cm x 6,5 cm
narożnik nad okno

24 cm x 6,5 cm
narożnik okna

MATERIAŁY DODATKOWE
 Śruby mocujące
 Pianka montażowa w
pojemnikach ciśnieniowych

 Klej do wklejania płytek
uzupełniających
 Fuga dekoracyjna do klinkieru
 Silikon lub uszczelki samorozprężne

Wzmacniający element montażu, dający
gwarancję dobrego montażu jak
i trwałości systemu

Kołek rozporowy

A. Ogólne parametry systemu:
1. Wymiary płyty podstawowej:

RF 1383 x 690 mm

2. Wymiary narożników:

RF 240 x 240 x 690 mm

3. Grubość warstwy izolacyjnej:

28, 48, 63 i 68 mm (uzależniona od potrzeb konstrukcyjnych)

4. Ciężar płyty głównej:

25 ÷ 30 kg (zależy od gr. płyty oraz rodzaju płytki)

B. Ogólne parametry użytych materiałów:
1. Okładzinowe płytki klinkierowe firmy Feldhaus - Klinker GmbH
wymiary:

DF 240 x 52 x 17 mm/14mm
RF 240 x 65 x 17 mm/14mm
WDF 215x65x14 mm
NF 240x71x14 mm

absorbcja wody:

6 ÷ 10 %

mrozoodporność: tak
2. Płyta z pianki poliuretanowej IRPUR E – 2450 A bez freonu, z czynnikiem
spulchniającym HCFC 141b
współczynnik przewodzenia ciepła:

λ = 0, 025 W / m k

przepuszczalność pary wodnej μ:

30  60

gęstość:

45 ÷ 47 kg / m³

3. Warstwa pośrednia ( kruszywo kwarcowe tzw. mikrobeton )
4. Stabilizator płaskości płyt ( papier )

ZALETY SYSTEMU
ZALETY SYSTEMU

Korzyści dla klienta:

 bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, zdecydowanie przewyższające
parametrami dotychczas znane i powszechnie stosowane materiały izolacyjne,
 bardzo dobre właściwości dyfuzyjne, dzięki którym ściany tzw. oddychają,
nie gromadząc rosy, nie zatrzymując wody i nie powodując powstawanie pleśni,
 pianka poliuretanowa nie ulega degradacji
fizykochemicznej oraz
nie stanowi środowiska bytowania
owadów i gryzoni,
 brak występowania wykwitów solnych na
płytkach klinkierowych,
 użyte materiały gwarantują wysoką
jakość, trwałość i niepowtarzalną
elegancję na wiele lat,
bez konieczności przeprowadzania
kosztownych remontów,
 prestiżowa elewacja klinkierowa
podwyższa wartość budynku.
Korzyści dla wykonawcy:
 prosty i szybki montaż poszczególnych elementów w czasie 1h = ok. 4 m² elewacji
( 2 – osobowa brygada montażowa ),
 możliwość montażu systemu przez cały rok, niezależnie od temperatury otoczenia,
 prace montażowe mogą wykonywać osoby nie posiadające doświadczenia w
układaniu klinkieru.
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