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Rohový izolační klín Technický list
GUTEX Flankendämmkeil, je rohový izolační klín, výrazně
usnadňuje práci malířů, štukatérů a dekoratérů interiérů.
Stejně jako téměř všechny jednovrstvé izolační desky GUTEX
se snadno instaluje pomocí lepicí malty GUTEX Klebe-und
Spachtelputz.
Použité fotografie jsou z archivu společnosti GUTEX

Technická data

Rohový izolační klín

Aplikace

Typ spojení

Tupá hrana

Tloušťka (mm)

Zúžený 30 mm až 5 mm

– Pro větší izolaci zvláště kritických míst v interiéru, jako jsou
spáry mezi stěnami a stropy.

Délka x šířka (mm)

1250 x 300 mm

Metry čtvereční na desku (m )

0,375

Výhody

Hmotnost na desku (kg)

0,85

–

Rychlá a snadná instalace.

8

–

Vizuálně nepostřehnutelná izolace spár a
stropu.
Snadno se pokrývá omítkou.

2

Desek na paletu
Metry čtvereční na balení

(m2)

3

Hmotnost na balení (kg)

8

–

Hustota (kg/m )

130

Jmenovitá tepelná vodivost
λD (W/mK)

0,039

Instalace - obecně

Tepelná vodivost λ (W/mK)

0,042

Faktor difúze par (μ)

3

–

Desky vždy skladujte na suchém místě a instalujte je
pouze v suchu.

3

–

Podklad musí být vhodný pro lepení.

Pevnost v tlaku/síla (kPa)

50

Pevnost v tahu kolmo k povrchu
desky (kPa)

10

–

Řezejte pilou GUTEX, kotoučovou ruční pilou,
skládačkou nebo stolní pilou.

Odpor proudění vzduchu (kPa s/m²)

100

Specifická tepelná kapacita (J/kgK) 2100
Požární reakce Euro Class
podle DIN EN 1350I-I

DIN EN 14001:2005
Verified Environmental
Management
Cert. No. 010208GUTEX0 0

E

Instalace
–

Ujistěte se, že podklad je pevný, bez prachu a vhodný k
přilnutí. Pokud je to nutné, naneste primer, např. Sto Prim
Plex nebo srovnatelný produkt.

–

Naneste GUTEX Klebe-und Spachtelputz (kotevní a
výplňovou hmotu) na povrch GUTEX Flankendämmkeil
rovnoměrně a zcela jej zakryjte. Použijte zoubkovanou
stěrku 8 mm a naneste na Flankendämmkeil vrstvu lepidla
o tloušťce 5 mm.

–

Naneste minerální omítku nebo jílovou omítku na GUTEX
Flankendämmkeil.

3

Složení
–

Vyrobeno z neošetřeného smrku a jedle ze
Schwarzwaldského lesa.

–

4% polyuretanová pryskyřice (pojivo)

Další informace naleznete v brožuře „Izolace vnějších stěn“.

Všechna práva vyhrazena. Henselmann GmbH + Co KG neodpovídá za škody způsobené

Vhodnost tohoto produktu pro aplikace neuvedené v tomto technickém listu není zaručena.

chybou nebo chybným tiskem. Technické údaje zde uvedené se mohou změnit. Ačkoli

Nároky na záruku a ručení podléhají podmínkám Všeobecných obchodních podmínek GUTEX.

všechny informace byly aktuální v době zveřejnění, zveřejnění nahrazující informace
způsobuje, že staré informace jsou neplatné.

Instalace

Při lepení produktu GUTEX Flankendämmkeil na místo se ujistěte, že má plný
povrchový kontakt se stěnami a stropy.

Izolační klín / stěna s omítkou.

Detailní nákresy
Zdi v exteriéru - Zdi v interiéru
Finální omítka exteriéru
Zeď exteriéru

Vnitřní omítka
GUTEX Thermoroom

GUTEX Klebe- und Spachtelputz (GUTEX lepidlo / základní nátěr)
GUTEX Flankendämmkeil (Rohový izolační klín GUTEX)
Výztužná síť
GUTEX Zarovnávací systém (Render system)

Zdi v exteriéru - Betonová podlaha
Betonový strop

GUTEX Flankendämmkeil (Rohový izolační klín GUTEX)
GUTEX Klebe- und Spachtelputz (GUTEX lepidlo / základní nátěr)
GUTEX Thermoroom
Výztužná síť
GUTEX Zarovnávací systém (Render system)
GUTEX Fugendichtband (těsnicí lepicí páska) *
GUTEX Thermoroom min. 20 mm
Okno
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