ISO-BLOCO One
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Jedna dla pewnego uszczelnienia
Jedna taśma dla
oszczędności energii
Dzięki zastosowaniu ISO-BLOCO One przy uszczelnianiu 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 wartość-a większą od zera. To oznacza prawie 100 %
szczelności po stronie uszczelniającej fugi wewnątrz
pomieszczeń. ISO-BLOCO One oferuje taśmę uszczelniającą fugi z niespotykaną absolutną szczelnością i

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

Oszczędność energii
Taśma ISO-BLOCO One pozwala
znacznie zredukować konwekcyjną utratę ciepła budynków.
Dzięki wartości-a większej od zera
uzyskuje się prawie 100 % szczelność we wewnętrznej płaszczyźnie
uszczelniającej. Dzięki temu ulatnia
się znacznie mniej powietrza pokojowego przez fugi budynków niż w
przypadku taśm uszczelniających z
0,1 wartości-a. Wynikające z tego
powodu zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną widoczne
jest natychmiast w oszczędności
energii elektrycznej.
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Wynik oszczędnościowy: do
200 litrów mniejsze zużycie oleju
na ogrzewanie w ciągu roku!*
*D
 otyczy budynku jednorodzinnego z 17 oknami przy 5 mb fug.
(razem 85 mb fug) uszczelnionych przez ISO-BLOCO One.

Jedna wybitnie funkcjonalna
Jedna taśma na rzecz
naszego zdrowia
Jeżeli wilgoć, która przejdzie do fugi lub też powstanie
przez brak kondensacji, nie jest w stanie przeniknąć
na zewnątrz, powstają szkody a w dalszej konsekwencji 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.

Taśma w burzliwych
czasach
W okresie zmiany klimatu trzeba sie dostosować do
nowych wyzwań w uszczelnianiu budynków. W przyszłości będziemy mieli coraz częściej do czynienia
z silnymi sztormami, którym towarzyszą gwałtowne
deszcze. Sytuacja ta wymaga nowych rozwiązań w
technologii uszczelniającej. Przede wszystkim przyłącza 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 osiągnięciach uszczelniających wszelkie konwencjonalne taśmy
przyłączane do okien o więcej niż 50 %.

Jedna taśma – cztery zyski
Najwyższe osiągnięcia uszczelniające
przy deszczu i wichurze

Absolutna szczelność
oszczędza energię

Optymalny efekt wysuszający
chroni przed pleśnią

3-płaszczyzny uszczelniające
tylko w jednym kroku roboczym

PL-I010213

Centrala firmy

Biuro Polska

Biuro Wielka Brytania

Biuro Francja

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

ISO-Chemie GmbH
Tel. +48 71 881 00 48
Fax +48 71 881 00 49
info@iso-chemie.pl
www.iso-chemie.pl

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

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

