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Pou itie:
- obklady vnútorných aj vonkajších stien
- rustikálne obkladanie stien
- renovácia starých fasád
- obkladanie zateplených fasádnych stien
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Vlastnosti:
- vysoká flexibilita umo òuje pokrytie okrúhlych
ståpov èi fasád a zakonèenia ostrých rohov
- mo nos zarezania na mieru no om alebo
no nièkami (bez odpadu)
- odolnos voèi nárazu
- po celkovom vysušení odolné voèi mrazu
- hmotnos na 1m2 ( obkladové tehlové pásky
lepiaca hmota) cca 6,5 kg
- hrúbka 3±1mm
- rozmery:
obkladové tehlové pásky 240 x 52 mm
obkladové tehlové pásky rohové 360 x 52 mm
- hrúbka špár 10 – 12 mm
- viacero farebných odtieòov
Te p e l n á o d o l n o s :
- bez negatívnych úkazov v rozmedzí -50°C a
Zlo enie:
piesok, syntetická
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+60°C

ivica, farebné pigmenty
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IZOFLEX - obkladové tehlové pásky
- technické schválenie AT 15-3544/99
- hygienický posudok PZH Nr 1348/B-842/92
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Špárovacia hmota
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Obkladové tehlové pásky

499,-S k / m

2

lepiaca a špárovaciaj hmota 100,-Sk/m2 + DPH
farebné odtiene sú ilustraèné
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Montá

obkladových pások:

• z pravej aj ¾avej strany si oznaèíme body medzi ktorými sa
budú pásky lepi , dôle ité je ráta aj so špárami cca po
12mm
• horné body si pospájame aby sme mohli pásky uklada do
roviny (obr.1)
• rovnomerne na povrch nanesieme lepiacu hmotu, nie však
viac ako 0,5 - 1m2, aby nám hmota nezaschla (obr.2)

obr.1

• obkladové tehlové pásky kladieme ved¾a seba, ale tak aby
sme zachovali viazanie tehál s dôrazom na rovnomerné
zachovanie špár medzi jednotlivými páskami (obr.3)
• hrúbka špár vodorovných aj zvislých (12mm) sa musí
dodr iava
• špárovanie vykonávame vyhladením lepiacej hmoty, ktorá
zostala medzi jednotlivými páskami, najlepšie štetcom so
šírkou 10 - 12mm (obr.4)
• odporúèa sa tehlové obkladové pásky lepi pri teplotách od
+10°C do +20°C, nie pri da divom poèasí !
• èerstvo nalepené obkladové pásky je nutné chráni
da ïom a do celkového vysušenia

obr.2

obr.4

pred

• pri lepení pások v uzavretých miestnostiach je nutné tieto
miestnosti vetra
• neskladova

vo zvislej polohe

Lepiaca hmota :

• obkladové tehlové pásky IZOFLEX sa lepia výhradne lepiacou hmotou
IZOFLEX – SK, len vtedy sa dosiahne po adovaná tvrdos a trvácnos
• hmotu pred pou itím dôkladne premiešame
• hmotu nanášame ozubeným hladidlom so zubom 4 mm
• hmotnos hmoty je v tom prípade 2,2 kg / 1m2
• optimálna teplota pre lepenie aj schnutie je +10°C a +20°C
• lepiaca hmota IZOFLEX -SK sa skladuje pri teplote +5°C do +30°C
• farby: biela, svetlá sivá, tmavá sivá
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