OPIS PRODUKTU
Płyta kominkowa 4IZOL to krzemianowo wapniowa płyta izolacyjna, o bardzo dobrych
właściwościach termicznych, która może być stosowana w temperaturach do 1000 °C.
Doskonale nadaje się do izolacji ściany z kominem, ścianek bocznych, oraz belki
drewnianej przy kominku, a także ścian i elementów instalacji przy piecach.
Płyta jest zamiennikiem tradycyjnych rozwiązań na bazie cegły szamotowej, wełny
mineralnej i płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki swojej budowie zapewnia
użytkownikowi bezpieczny poziom temperatury na zewnątrz obudowy kominkowej.
Łatwość obróbki płyt za pomocą tradycyjnych narzędzi stolarskich, a także
nieskomplikowany montaż sprawia, że wykonanie kompletnej obudowy zajmuje nawet
połowę mniej czasu, niż w przypadku klasycznego wykonania. Płyty są wykonane
z naturalnych materiałów, co sprawia, że są bezpieczne pod względem
toksykologicznym. Dodatkowo bezwłóknista struktura sprawia, że płyty nie pylą i są
przyjazne dla alergików.
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PRODUKTY

4IZOL SYSTEM
4izol

Płyta izolacyjna
krzemianowo wapniowa biała

KOD
EAN
4IP0510003-10 5901425341714

Wymiary:
500x1000x30mm - kod produktu:
4IP0510003-10
600x1000x30mm - kod produktu:
4IP0610003-10
10szt/opak; 120szt/paleta

4izol

Płyta izolacyjna
krzemianowo wapniowa szara
KOD
EAN
4IP0610003-S 5901425341837

Wymiary:
600x1000x30 mm - kod produktu:
4IP0610003-S
10szt/opak; 120szt/paleta

4izol glue 1000

klej wysokotemperaturowy

KOD
4IPKG-066
4IPKG-5

EAN
5901425341868
5901425341769

Gotowa masa na bazie rozpuszczalników
organicznych
i
nieorganicznych.
Przeznaczony
do
klejenia
płyt
kominkowych 4IZOL. Doskonale łączy
płyty między sobą oraz płyty do
powierzchni ścian. Dostępne opakowania:
0,66 kg - kod produktu: 4IPKG-066
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
5 kg - kod produktu: 4IPKG-5
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

4izol VIC

impregnat
wysokotemperaturowy

KOD
4IPIMP-1

EAN
5901425341776

Wykonany na bazie mikro-krzemionki
i krzemianu sodu. Przeznaczony jest do
impregnowania i gruntowania płyt 4IZOL
oraz powierzchni, do których są klejone.
Dostępny w opakowaniach 1 l.
1L - kod produktu: 4IPIMP-1
Ilość szt. w opakow. zbiorczym: 6szt
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PARAMETRY I PAKOWANIE PŁYT 4izol
Nazwa:
Płyta izolacyjna krzemianowo wapniowa
Wymiary:
600x1000x30 mm
Parametr
Zakres dopuszczalnej
temperatury
Gęstość
Wytrzymałość
na zginanie
Wytrzymałość na
ściskanie na zimno
Wytrzymałość na
ściskanie na gorąco
Kurczliwość
Współczynnik
przewodzenia ciepła
Porowatość
Wilgotność
Odczyn PH
Kolor
Powierzchnia,
wygląd zewnętrzny

Jednostka Wartość

Uwagi

Szara
Wartość

C

1000

1000

Kg/m3

270

270

Mpa

≥1,1

≥1,1

MPa

≥2,5

≥2,5

MPa

0,5

0,5

%

0,5
≤0,082
≤0,104
≤0,126
≤0,15
70
3-5

o

W/m.k
%
%

900°C*50 h
200°C
400°C
600°C
800°C

Biały

Skład chemiczny

0,5
≤0,072
≤0,904
≤0,106
≤0,13
70
3-5
8-9
Szary

Uwagi

1000°C*16 h
200°C
400°C
600°C
800°C

dwustronnie
piaskowana

dwustronnie
piaskowana

SiO2: 47 %
CaO: 45 %
Al2O3: 1 %
Fe2O3: 0,3 %
Na2O-K2O: 0,9-0,12 %
ubytek: 5,7 %

SiO2: 47 %
CaO: 45 %
Al2O3: 1 %
Fe2O3: 0,3 %

Type
Approved

No. EC.1282.0D150105.YHI0031
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Biała

ubytek: 5,7 %

ATEST HIGIENIGZNY
HK/B/1277/01/2015

INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIE
1. Przygotuj odpowiednią ilość materiałów: płyty 4izol, 4izol glue 1000, 4izol VIC, profile
do systemu GK, wkręty do GK, siatka tynkarska wysokotemperaturowa, masa
szpachlowa wysokotemperaturowa, profile narożnikowe
2. Przygotuj potrzebne narzędzia: piła lub wyrzynarka, paca zębata, miarka, poziomica,
wkrętarka, pędzel, szpachelka, wiadro, nóż

IZOLACJA ŚCIANY

1. Dokładnie oczyść z pyłu i kurzu ściany, na które będą
montowane płyty 4izol, a następnie pokryj ich
powierzchnię preparatem gruntującym 4izol VIC.
2. Na jedną stronę płyty 4izol nałóż za pomocą pacy
zębatej klej 4izol glue 1000.
3. Tak przygotowaną płytę 4izol przyklej do ściany.
Pamiętaj o wypoziomowaniu, ułatwi to montaż kolejnych
płyt 4izol i obudowy.

4. Dokładając kolejną płytę 4izol, nałóż klej 4izol glue 1000
na krawędź, która łączy się z krawędzią już przyklejonej
płyty 4izol.
5. Przed przyklejeniem płyty 4izol na ścianie z otworem
kominowym, najpierw wytnij otwór w płycie 4izol,
a następnie doklej tak, aby pokrywał się z otworem
w ścianie.

6. Odpowiednio ustaw wkład kominkowy z nóżkami,
a następnie podłącz do komina.
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OBUDOWA CZOPUCHA/KOMINKA
1. Odpowiednio zaplanuj i wykonaj konstrukcję z profili do
systemu GK
2. Umieść i wypoziomuj w odpowiednim miejscu pierwszą
płytę 4izol, a następnie za pomocą wkrętów do systemu
GK zamocuj na stelażu.
3. Przed montażem kolejnej płyty 4izol, nałóż klej 4izol
glue 1000 na te krawędzie płyt 4izol, które będą się ze
sobą stykać. Nadmiar kleju zbierz szpachelką.
4. Pamiętaj, że płyty 4izol najpierw należy dociąć lub
wyciąć w nich otwory, a dopiero później montować.

5. Po zainstalowaniu wszystkich płyt 4izol, oczyść
i zagruntuj obudowę preparatem gruntującym 4izol VIC.

6. Wymieszaj masę szpachlową.
7. Dotnij odpowiedniej wielkości arkusz siatki tynkarskiej.
8. Nałóż masę szpachlową, a następnie siatkę tynkarską
i wyrównaj powierzchnię.
9. Zamontuj narożnik, w celu zabezpieczenia naroży
obudowy.
10. Wykończ powierzchnię na mokro, a następnie na
sucho.
11. Powinieneś zastosować impregnaty przeznaczone do
użytej masy szpachlowej.

12. Pomaluj na wybrany kolor.
13. Zamontuj maskownicę oraz kratki wentylacyjne 4fire.
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