
iQ-Therm K50
Wigvormige binnenisolatieplaten in het iQ-Therm-systeem

Afmetingen (lengte x breedte) Leverbaar
Aantal per pallet 160

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

Ca. 1200 mm x 600 mm, dikte ca.
50/10 mm.

0246 ◼

Verbruik ong. 1,4 platen/m²

Toepassing Schimmelsanering en -preventie bij bestaande gebouwen■
Voor de verwezenlijking van de hygiënische minimale thermische isolatie van een bestaand gebouw■
Verbetering van het binnenklimaat door een verhoogde wand-oppervlakte temperatuur■
Compensatie voor koudebrug-effect bij wand- en plafondaansluiting■
Optische egalisatie van stootranden■

Eigenschappen Zeer goed isolerend■
Warmtegeleiding ca. 0,028 W/(m•K)■
Geringe opbouwhoogte■
Eenvoudige verwerking■
Isolatiemateriaal conform DIN 4108-10■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Droge massa ong. 35 kg/m³

Warmtegeleidingsvermogen (λ 10
dry)

0,028 W/m∙K

Bouwmateriaalklasse B2 - normaal ontvlambaar volgens DIN 4102-1

Certificaten Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - MPA Braunschweig

Extra informatie Werterhaltungstipps iQ-Therm

Erklärung zur HBCD-Freiheit (Flammschutzmittel)

Mogelijke systeemproducten Tex 4/100 (3880)

SL Fill Q3 (2997)

iQ-Fill Q4 (0233)

iQ Fix (0225)

iQ Top (0228)

Color Si (0237)

iQ Fill (0232)

Werkvoorbereiding Ondergrond vereisten
De ondergrond moet schoon, en draagkrachtig zijn.
De ondergrond moet egaal zijn.

■

Voorbereidingen■
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Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

Verwerking Ondergrond voornatten
Breng een schraaplaag aan met iQ-Fix op het oppervlak.
Breng iQ-Fix aan met de tandspaan vers-in-vers op de rugzijde van de isolatieplaat en de ondergrond.
De plaat vanaf de onderkant vastzetten en aandrukken
Met meetlat en waterpas uitvoeren

Applicatie De gewenste afmeting op de platen aftekenen
Snijden met decoupeerzaag of cirkelzaag.
Snijkanten eventueel met rasp of vijl nabewerken
Kruisvoegen vermijden
Steeds volvlaks verkleven.

Opmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Gereedschap / reiniging Cuttermes en steekzaag

Remmers gereedschap
Messeimer (4241)

Mengvat (4030)

Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)

GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)

Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)

Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Fräswerkzeug für Montagezylinder (4255)

Montagezylinder (4257)

Collomix® mengstaaf KR (4292)

Opslag / houdbaarheid Droog en vorstvrij.

Afval Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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