Multifunkcyjna taśma do uszczelniania fug.
Jako uszczelnienie połączeń pomiędzy stolarką okienną i drzwiową
a murem taśma wykazuje trzy płaszczyzny funkcjonalne.

Wewnętrzna
nieprzepuszczająca
powietrza i hamująca
parę wodną
Środkowa
pełniąca funkcję
izolacji cieplnej
i akustycznej
Zewnętrzna
odporna na przenikanie zacinającego
deszczu ≥ 1.000 Pa
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Instrukcja montażu

ISO-BLOCO One

Zalecenia montażowe
dla sprężonych wielofunkcyjnych taśm do uszczelniania fug.

Przygotowanie
1.	Wyczyścić otwór okienny z nieczystości
i resztek zaprawy. Zaleca się wyrównanie
nierówności w murze. Ościeżnicę okna
oczyścić z brudu i kurzu.

5.	Odmierzyć odpowiednią długość taśmy od
poszczególnych boków ościeżnicy. Uwzględnić elastyczność taśmy i rezerwę na oklejenie narożników ościeżnicy (około 2 cm na
narożnik).

Wskazówka
2. Wymierzyć otwór okienny.

	Aby usprawnić czynność oklejania, okno
należy ustawić stabilnie na odpowiednim
podłożu.

Rozprężanie taśmy

3.	Ustalić szerokość ościeżnicy okna i maksymalną szerokość spoiny okiennej.

Zasada ogólna: ciepło przyspiesza, a zimno
opóźnia rozprężenie taśmy. Ważna jest nie
tylko temperatura otoczenia i podstawy, lecz
również temperatura własna taśmy uszczelniającej. Z tego powodu taśmę należy przechowywać w normalnej temperaturze. Czas
rozprężenia jest na tyle długi, że zapewnia
wystarczającą ilość czasu na przymocowanie
taśmy.

Narzędzia pomocnicze
• Taśma pomiarowa
• Nożyczki lub nóż

Akcesoria
4.	Dobrać rozmiar taśmy w zależności od szerokości ościeżnicy i zalecanego zastosowania
(patrz etykieta na kartonie).

Do przymocowania taśmy, zmniejszenia obciążenia i nastawienia elementów okiennych
zaleca się zastosowanie kotwic do ustawienia
okien.

Wskazówka
 gólnie zaleca się przy montowaniu okien
O
stosować zalecenia niemieckiego instytutu
zabezpieczenia jakości RAL, zajmującego
się kwestiami zabezpieczenia jakości i znakowania.

Zastosowanie

Wskazówka
nieprzepuszczająca
powietrza krawędź folii
Początek taśmy
Pasek
ochronny
Początek
paska

1.	Początek paska ochronnego przeciąć nożyczkami lub nożem, następnie oddzielić
i oddciągnąć od krawędzi taśmy.

Wskazówka

	Taśmę należy przymocować w odległości
1 mm od wewnętrznej i 5 mm od zewnętrznej
krawędzi ościeżnicy okna.
4a.	Jeżeli okno ma być oklejone na całym
obwodzie ze wszystkich 4-stron, klejenie rozpocząć pośrodku górnego boku
ościeżnicy.
Zastosowanie w rogach okna:
W narożnikach ościeżnicy okiennej utworzyć
zapas, którego powierzchnia sklejona taśmy
uszczelniającej powinna się równać 2/3 grubości taśmy uszczelniającej. (np. przy spoinie
15 mm = 10 mm sklejonej powierzchni taśmy
uszczelniającej)

	Po przycięciu taśmy uszczelniającej dokleić
początek taśmy samoprzylepnym paskiem.
2.	Odciąć równo początek taśmy i odkleić
kawałek paska ochronnego od strony samoprzylepnej taśmy.

Uwaga
	Przed naklejeniem taśmy uszczelniającej
upewnić się, czy nieprzepuszczająca po
wietrza krawędź taśmy skierowana jest
do wnętrza pomieszczenia.
3. S tronę samoprzylepną taśmy uszczelniającej docisnąć mocno wzdłuż ościeżnicy
okiennej. Początek i koniec taśmy docisnąć
na styk z rezerwą ok. 1-2 cm.

4b.	Jeżeli oklejone mają być tylko wybrane
boki okna z łączeniem taśmy w naroż
nikach na styk, zaleca się, aby klejenie
rozpocząć od boku łączonego z parapetem.
Zastosowanie w rogach okna:
Alternatywną metodą do tworzenia zapasu
jest łączenie taśmy w narożnikach na styk.

5. Przyłączenie u dołu
	Taśmę uszczelniającą należy również mocno
docisnąć od strony przyłączenia do okna.
Taśma powinna się przy tym znajdować konieczne w strefie ościeżnicy okiennej.
Uszczelnienie przeciw stojącej wodzie
W celu uszczelnienia okna od zewnątrz zaleca
się zastosowanie folii do okien ISO-CONNECT
Outside. Należy przy tym pamiętać, aby
folię przykleić wokół narożników okna (wywijając ją na min. 10 cm powyżej wysokości
parapetu).

Łączenie taśmy na styk
Taśmę można bezproblemowo łączyć na styk.
Końce taśmy należy wówczas dokładnie do
siebie dopasować. Z tego względu konieczne jest równe przycięcie i połączenie taśmy
z zachowaniem 2 cm luzu.

Uwaga
	W przypadku łączeń w narożnikach i przy
połączeniach na styk możliwe jest zasto
sowanie dodatkowego uszczelnienia klejem
ISO-TOP flex.

Przewiercanie otworów
na śruby okienne

PL-V010511

Przewiercić otwory pod śruby przez ościeżnicę.
Już przyklejoną, ale nadal skomprymowaną
taśmę uszczelniającą można bez obaw także
przewiercić.
W razie potrzeby przytrzymać taśmę uszczelniającą w trakcie wiercenia.

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 osobę przetwarzającą i stosującą 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.

