
ISO-BLOCO One
Rozwiązanie z pojedyńczą taśmą 
dla 100 % uszczelnienia
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Jedna taśma dla 
wszystkich zastosowań

Jedna  ta śma  d la  3 p łaszczyzn

 Abdichtungsleistung > 1.000 Pa
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Eins für 3-Ebenen! Eins für absolute Dichtigkeit!

Ein Band für alle Fälle  

ISO-BLOCO One 
ist ein Multitalent in 
Sachen Fugenabdichtung. 
Es vereinigt alle Ansprüche 
einer EnEV- und RAL-
gerechten Montage in 
einem Abdichtungsprodukt. 
Kaum zu glauben aber wahr. 
Wozu sonst drei Produte nötig 
waren reicht jetzt eines, denn 
ISO-BLOCO One verfügt 
über geniale Produkt-
eigenschaften. Das „all in 
one-Band“ funktioniert nach 
dem 3-Ebenen-Prinzip. Der 
äußere Funktionsbereich sorgt 
für eine überdurchschnittliche 
Schlagregensicherheit, der 
mittlere Bereich für die Wärme- 

und Schalldämmung und der innere für eine absolute 
Luftdichtheit. Damit lässt sich jede Menge Zeit sparen. 
In nur einem Arbeitsschritt wird das Band auf den 
Fensterrahmen geklebt und fertig! Einfacher, sicherer 
und zeitsparender ist eine fachgerechte Fensterab-
dichtung kaum vorstellbar.

Ein Band zum Energiesparen

Mit ISO-BLOCO One lässt sich bei der Fenster-
abdichtung künftig noch mehr Energie sparen. 
Das zukunftsweisende Fensteranschlussband ist an 
der für die raumseitige Abdichtung vorgesehenen 
Flanke mit einer Spezialfolie ausgestattet. Diese 
Spezialfolie weist einen a-Wert von Null auf. Das 
bedeutet eine 100 prozentige Luftdichtheit im 
raumseitigen Abdichtungsbereich der Fuge. Damit 
weist ISO-BLOCO One eine für Fugenbänder 
noch nie dagewesene absolute Dichtigkeit auf und 
eignet sich sogar für das hohe Abdichtungsniveau 
im Passivhausbau. Unkontrollierte Wärmeverluste 
und Zuglufterscheinungen über die Anschlussfuge 
werden durch die hermetische Trennung von 
Raum- und Außenklima unterbunden. Das bringt 
Punkte beim Gebäudeenergiepass, gute Ergebnisse 
beim Blower-Door-Test und wirkt sich positiv auf 
die Heizkostenabrechnung aus.

 

Ein Band zum Wohle 
der Gesundheit 

Wenn in die Fuge eingedrungene oder durch 
Kondensatausfall entstandene Feuchtigkeit nicht nach 
außen entweichen kann, können Feuchteschäden und 
Schimmelpilzbefall auftreten. Gefahr erkannt - Gefahr 
gebannt. Mit ISO-BLOCO One herrscht ein optimales 
sd-Wert-Gefälle im Abdichtungsbereich der Fuge. 
Damit entspricht es dem von der RAL-Gütegemeinschaft 
Fenster und Haustüren empfohlenen Abdichtungsprinzip 
„innen dichter als außen“. Das sd-Wert-Gefälle einer 
Fensterabdichtung sollte demnach mindestens 10 : 1 
von innen nach außen betragen. ISO-BLOCO One 
optimiert mit einem beeindruckenden Dampfdiffusions-
gefälle von 50 : 1 den Trocknungseffekt in der Fuge 
und sorgt für einen gesicherten Feuchtigkeitsabtransport 
nach außen.

Ein Band für 
stürmische Zeiten 

In Zeiten des Klimawandels müssen wir uns auf neue 
Herausforderungen in der Gebäudeabdichtung 
einstellen. In Zukunft werden wir noch häufi ger mit 
starken Stürmen konfrontiert werden, die mit heftigem 
Regen einhergehen. Das verlangt nach neuen Lösungen 
in der Abdichtungstechnologie. Vor allem müssen die 
Fenster- und Türanschlüsse in Gebäuden künftig noch 
besser gegen Schlagregen geschützt werden. 
Laut Windzonenkarte des deutschen Wetteramtes werden 
in Deutschland häufi ger Windgeschwindigkeiten von 
mehr als 140 km/h erreicht. Dies entspricht ca. einem 
Druck von 900 Pa.
ISO-BLOCO One hält mit über 1.000 Pa Schlag-
regendichtigkeit auch den stärksten Regenfällen 
und Sturmböen stand. Mit dieser außerordentlichen 
Leistungsfähigkeit übertrifft ISO-BLOCO One her-
kömmliche Fensteranschlussbänder um mehr als 50 % 
Abdichtungsleistung beim Schlagregenschutz.

Eins für überragende Funktionsfähigkeit!

Montagesicherheit durch hohen Fugeneinsatzbereich

ISO-BLOCO One besitzt eine starke Expansionsfähigkeit. Das ist wichtig um Bauteilbewegungen und unregelmäßige 
Fugenverläufe sicher auszugleichen.

Nur 1 Produkt für 3 Ebenen

Außen:
> 1.000 

schlagregendicht 

Mitte:
wärme- und 

schalldämmend

Innen:
absolut luftdicht

Ein Band zum Energiesparen

Das zukunftsweisende Fensteranschlussband ist an 

Energieeinsparpotential

Mit ISO-BLOCO One lässt sich der Lüftungswärmeverlust eines Gebäudes erheblich reduzieren. Mit einen 
a-Wert von quasi Null kann eine nahezu 100-prozentige Luftdichtheit in der inneren Abdichtungsebene erreicht 
werden. Dadurch entweicht weit weniger Raumluft über die Gebäudefugen als es bei herkömmlichen Fugen-
dichtbändern mit einem a-Wert von 0,1 der Fall ist. Der daraus resultierende sinkende Heizwärmebedarf schlägt 
sich direkt in einer deutlichen Ersparnis bei den Heizkosten nieder.

Ersparnis:

Bis zu 

200 ltr. Heizöl 
pro Jahr

In Zeiten des Klimawandels müssen wir uns auf neue 

einstellen. In Zukunft werden wir noch häufi ger mit 

Kondensatausfall entstandene Feuchtigkeit nicht nach 

Ein Band für alle Fälle  

ISO-BLOCO One
ist ein Multitalent in 

sich direkt in einer deutlichen Ersparnis bei den Heizkosten nieder.

+
Einfamilienhaus mit

17 Fenstern á 5 lfm Fugen
= 85 lfm Fugen

=
ISO-BLOCO One

Jedna taśma dla 
3 płaszczyzn

Pewność montażu przez wysoki zakres mocy uszczelniania fug

Wewnątrz
szczelna dla powietrza 
i hamująca parowanie

Środkowo
tłumienie ciepła
i hałasu 

Zewnątrz
> 1.000 Pa
uszczelnia przeciwko 
sile opadów deszczu

ISO-BLOCO One posiada duże zdolności rozbudowujące, które umożliwiają wyrównywanie ruchomych  
komponentów budowlanych i równanie nieregularnego przebiegu fug.

Osiągnięcia uszczelniające > 1.000 Pa

ISO-BLOCO One to multifunkcjonalny talent do 
uszczelniania fug. Łączy w jednym produkcie wszystkie 
wymagania montażowe ustawy energooszczędnej 
(EnEV) i wytyczne ustawy o warunkach dostaw i zabez-
pieczenia jakości RAL. Jest to wręcz nieprawdopo-
dobne, gdyż tam gdzie kiedyś trzeba było zastosować 
trzy produkty, wystarczy teraz tylko jeden. Dzięki 
genialnym właściwościom produktu ISO-BLOCO One.

Taśma „all in One“ działa funkcjonalnie na trzech 
płaszczyznach: na zewnątrz uszczelnia fugi przeciwko 
sile opadów deszczu, w środkowej części gwaran-
tuje tłumienie ciepła i hałasu oraz w części wewnętrz-
nej gwarantuje hermetyczność powietrza. Przez to 
można zaoszczędzić wiele czasu. 

Tylko w jednym kroku roboczym 
przykleja się taśmę do ramy 
okiennej i wszystko gotowe! 
Fachowe uszczelnianie okien oka-
zuje się łatwiejsze, pewniejsze i 

oszczędniejsze co jest 
wręcz  niewyobra-

żalne.



dlatego nadaje się do wysokich wymagań dotyczących 
uszczelnienia w budownictwie pasywnym. Niekontro-
lowanej utracie ciepła i niepożądanemu przepływowi 
powietrza przez fugę przyłączaną, zapobiega her-
metyczny podział klimatu wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Korzystne jest to przy wystawieniu 
certyfikatu dotyczącego oceny energetycznej budyn-
ku dla wyników testu „Blower-Door”, a poza tym 
pozwala obniżyć rachunek za energię grzewczą.

Jedna dla pewnego uszczelnienia

Jedna taśma dla  
oszczędności energii

Dzięki zastosowaniu ISO-BLOCO One przy uszczel-
nianiu okien można zaoszczędzić jeszcze więcej 
energii. Taśma ze strony okna została wyposażona 
w specjalną folie przy boku przeznaczonym do 
uszczelnienia wnętrza pokoju. Folia ta posiada war-
tość-a większą od zera. To oznacza prawie 100 % 
szczelności po stronie uszczelniającej fugi wewnątrz 
pomieszczeń. ISO-BLOCO One oferuje taśmę uszczel-
niającą fugi z niespotykaną absolutną szczelnością i 

+

*  Dotyczy budynku jednorodzinnego z 17 oknami przy 5 mb fug. 
(razem 85 mb fug) uszczelnionych przez ISO-BLOCO One.

Wynik oszczędnościowy: do 
200 litrów mniejsze zużycie oleju 
na ogrzewanie w ciągu roku!*

Oszczędność energii

Taśma ISO-BLOCO One pozwala 
znacznie zredukować konwek-
cyjną utratę ciepła budynków. 
Dzięki wartości-a większej od zera 
uzyskuje się prawie 100 % szczel-
ność we wewnętrznej płaszczyźnie 
uszczelniającej. Dzięki temu ulatnia 
się znacznie mniej powietrza poko-
jowego przez fugi budynków niż w 
przypadku taśm uszczelniających z 
0,1 wartości-a. Wynikające z tego 
powodu zmniejszone zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną widoczne 
jest natychmiast w oszczędności 
energii elektrycznej.

=



Jedna wybitn ie funkc jonalna

Jeżeli wilgoć, która przejdzie do fugi lub też powstanie 
przez brak kondensacji, nie jest w stanie przeniknąć 
na zewnątrz, powstają szkody a w dalszej konse-
kwencji pleśń. Niebezpieczeństwo zauważone – 
zlikwidowane! Gdyż przy użyciu ISO-BLOCO One 
panuje optymalny spadek wartości-sd w obszarze 
uszczelniającym fugi. System uszczelniający odpowiada 
jednocześnie zasadzie zalecanej przez stowarzyszenie 
jakości RAL dla okien i drzwi, „szczelniej wewnątrz 
niż na zewnątrz”. Taśma posiada ponadto optymalny 
spadek dyfuzji pary z wewnątrz na zewnątrz (50:1), 
w celu efektywnego umożliwienia przepływu wilgoci 
na zewnątrz zachodzi przez to szybkie wysuszenie 
fugi.

Jedna taśma na rzecz 
naszego zdrowia

W okresie zmiany klimatu trzeba sie dostosować do 
nowych wyzwań w uszczelnianiu budynków. W przy-
szłości będziemy mieli coraz częściej do czynienia 
z silnymi sztormami, którym towarzyszą gwałtowne 
deszcze. Sytuacja ta wymaga nowych rozwiązań w 
technologii uszczelniającej. Przede wszystkim przy-
łącza do okien i drzwi w budynkach muszą zostać  
jeszcze lepiej chronione przed deszczem. Według 
doświadczeń i prognoz na przyszłość również i w 
Polsce są możliwe huragany nawet do 140 km/h. 
Odpowiada to ciśnieniu ok. 900 Pa. ISO-BLOCO One 
wytrzymuje z 1.000 Pa zawartości uderzeń nawet 
przy najsilniejszych opadach deszczu i wichurach. 
Dzięki tym niezwykłym zaletom ISO-BLOCO One 
przy uderzeniach deszczu przewyższa w osiągnię-
ciach uszczelniających wszelkie konwencjonalne taśmy 
przyłączane do okien o więcej niż 50 %.

Taśma w burzliwych 
czasach



Jedna taśma – cztery zyski

3-płaszczyzny uszczelniające  
tylko w jednym kroku roboczym

Absolutna szczelność  
oszczędza energię

Optymalny efekt wysuszający  
chroni przed pleśnią

Najwyższe osiągnięcia uszczelniające  
przy deszczu i wichurze 
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Biuro Polska

ISO-Chemie GmbH
Tel. +48 71 881 00 48
Fax +48 71 881 00 49

info@iso-chemie.pl
www.iso-chemie.pl

Centrala firmy

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12

73431 Aalen, Germany
Tel. +49 (0)7361 / 94 90 - 0
Fax +49 (0)7361 / 94 90 90

info@iso-chemie.de
www.iso-chemie.de

Biuro Wielka Brytania

ISO-Chemie GmbH
Wheldon House, Front Street

Ebchester, Co. Durham DH8 0PJ
Tel. +44 (0)1207 56 68 67 
Fax +44 (0)1207 56 68 69

info@iso-chemie.co.uk
www.iso-chemie.co.uk

Biuro Francja

ISO-Chemie GmbH
Tel. +33 (0)4 78 34 89 75
Fax +33 (0)4 78 34 87 72

info@iso-chemie.fr
www.iso-chemie.fr


