
IC23-070-072

ISO CHEMIE KlEj SyStEMOwy ISO-tOP FlEX

OPIS PRODUKTU

Klej Systemowy ISO-TOP FLEX to wysokowartościowe 
tworzywa klejące i uszczelniające, posiadające szerokie 
spektrum zastosowania przylepnego.

ZASTOSOWANIE

Kleje Systemowe ISO-TOP FLEX są przeznaczone do 
bezpiecznego, nie przepuszczalnego dla powietrza 
sklejania folii przyległych do okien według DIN 4108-7. 
Kleje te zostały specjalnie skonstruowane do pewnego 
sklejania folii, włókniny i papieru w budownictwie, w 
celu stworzenia nieprzepuszczalnego dla powietrza 
połączenia z murem.

Z tego powodu ISO-TOP KLEJE FLEX nadają się do 
sklejania folii przyległych do okien.

INFORMACJE
OGÓLNE

Kleje Systemowe ISO-TOP FLEX XP | SP | PA                           
nadają się do nieprzepuszczalnych dla 
powietrza przykładowych zastosowań według 
DIN 4108-1

Umożliwiają nieprzepuszczalne połączenie 
pomiędzy folią a podłożem budynku (mur, 
beton, tynk, eloksalowane aluminium)

Bardzo dobra przyczepność do szeroko 
dostępnych  folii przyległych do okien

Nieprzepuszczalne dla powietrza połączenie 
rozłamów budowlanych

Według norm DIN regularnie kontrolowana 
jakość  przez niezależne instytuty

PRODUKTU
ZALETY
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SKU IC23-070-FL60XP-08 IC23-071-FL60SP-01 IC23-072-FL60PA-20
OPIS MATERIAŁU miękko elastyczne polimery specjalne

KOLOR Czarny Biały Niebieski

PODSTAWA MS polimer, bez 
rozpuszczalników 1-K-akrylat dyspersyjny** akrylat dyspersyjny

KONSYSTENCJA Pasta

SZCZELNOŚĆ G/ML 1,5 1,7 1,2
TEMPERATURA ZASTOSOWANIA: 

ŚRODOWISKO 
PRZYCZEPNOŚCI POWIERZCHNI

od 0°C do +40°C 
od 0°C do +35°C

od +5°C do +40°C 
od +5°C do +35°C

od +5°C do +40°C 
od +5°C do +40°C

SYSTEM REAKCYJNY polimeryzacja przez 
wilgotność w temp. pokojowej fizyczne wysuszenie fizyczne wysuszenie

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA od -40°C do +90°C od -20°C do +80°C od -40°C do +100°C
UTWORZENIE SIĘ POWŁOKI ok. 10 minut ok. 20 minut trwale lepka
PRĘDKOŚĆ TWARDNIENIA* ok. 2mm / 24h ok. 2mm / 24h -

WYDAJNOŚĆ w zależności od chropowatości powierzchni 
i przy ściegu 8mm, ok. 10m 8 mm ścieg, ok. 6 m

GEV-EMICODE® EC1plus - -

WŁAŚCIWOŚCI PALNE (DIN 4102 CZĘŚĆ 1) B2

WŁAŚCIWOŚCI PALNE 13501 klasa E (zdeponowane)

OKRES MAGAZYNOWANIA

12 miesięcy od daty produkcji, 
chłodny, suchy i oryginalnie 

zapakowany 
od +5°C do +25°C

12 miesięcy od daty produkcji, 
chłodny, suchy i oryginalnie 

zapakowany 
od +5°C do +25°C

24 miesiące od daty produkcji, 
chłodny, suchy i oryginalnie 

zapakowany 
od +5°C do +40°C

ZASTOSOWANIE

- Klejenie Taśm EPDM
   zew. i wew.
- Taśma ISO-BLOCO ONE
    (IC23-001-018)

- Folia ISO-CONNECT Duo
   Complete (IC23-050-056)

- Klejenie Taśm EPDM wew.
- Folia ISO-CONNECT Duo
   Complete (IC23-050-056)

*  Pomiary według klimatu normowego DIN EN ISO 291 przy 23°C / 50% stosunkowej wilgotności powietrza, wartości mogą się wahać pod wpływem czynników zewnętrznych (temperatura, wilgoć, 
podłoże).

** Podczas suszenia chronić przed przenikaniem wilgoci przez deszcz.

DANE TECHNICZNE
ISO-TOP FLEX PAISO-TOP FLEX SPISO-TOP FLEX XP

MONTAŻ

Podłoże powierzchni do klejenia musi być suche, wytrzymałe, twarde i czyste od wszelkich substancji 
rozpuszczalnych, olejowych i tłustych. Większe wgłębienia przed zastosowaniem wyszpachlować. Normalne 
nierówności wyrównać przez odpowiednie nałożenie potrzebnej ilości kleju. Do porowatego pod łoża zastosować 
wstępnie według zapotrzebowania Primer ISO-TOP BLUE (IC23-074). Ścieg w szerokości 8 do 10 mm nałożyć 
na podłoże. Folie, włókninę, papę i papier przyłożyć na jeszcze świeży ścieg kleju i docisnąć odpowiednim 
narzędziem. Przy foliach przyległych do okien zastosować taką ilość Kleju Systemowego ISO-TOP FLEX, że po 
dociśnięciu folii pozostanie pasek o minimalnej szerokości 30mm i grubości 1mm. Według ogólnie przyjętych 
norm (np. DIN 18540) elastyczne tworzywa uszczelniające nie powinny zostać całkowicie przemalowane, gdyż 
podczas naprężenia i ruchów mogą powstać pęknięcia w nieelastycznej części powłoki. W zasadzie jest zalecane 
przeprowadzenie na każdym podłożu testu przyczepności i tolerancyjności kleju.

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie 
zwalnia to osoby przetwarzającej i stosującej produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej 
za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
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