K-FLEX
K-FLEX izolácie zo syntetického
kaučuku
Polymérová zmes
+ Hliníková fólia
+ UV odolný

L’ISOLANTE K-FLEX neustále vyvíja
riešenia zdokonaľujúce účinnosť izolácií
a ponúka širší výber kompletných systémov, ktoré sú skutočným prínosom pre
koncového používateľa.
K-FLEX AL CLAD SYSTÉM je ďalším
krokom vpred v prinášaní nových technológií a zlepšovaní funkčnosti povrchovej
úpravy na izolačných výrobkoch.

Výhody K-FLEX AL CLAD SYSTÉMU
POUŽITIE
V INTERIÉRI
A V EXTERIÉRI
Vďaka špeciálnej
povrchovej úprave je AL
CLAD UV odolný.
Vďaka tomuto prevedeniu
je AL CLAD SYSTÉM
vhodný pre použitie aj v
interiéri, aj v exteriéri.

UNIVERZÁLNY
A FLEXIBILNÝ
Ľahký, nenáročný na montáž, a veľmi flexibilný. A
preto umožňuje jednoduchú,
precíznu a čistú montáž.
Vďaka elesticite synt.
kaučuku, AL CLAD pás
znovu získa svoj predchádzajúci tvar aj potom, čo bol
potlačený pri manipulácii bez zanechania stôp alebo
odtlačkov prstov.
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RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Montáž AL CLAD ST izolácií je veľmi

K-FLEX AL CLAD má
hladký a lesklý vzhľad. Na
povrchu fólie AL CLAD
nezostávajú ani škvrny, ani
odtlačky prstov.Povrch sa
jednoducho čistí handrou,
bez použitia čistiacich prostriedkov. Povrch neoxiduje
a je extŕémne odolný voči
agresívnym chemikáliam.

jednoduché a rýchle. vopred pokrytých trubiek
trvá len niekoľko minút. Izoláciu už netreba
ďalej oplechpvávať. Hadicové izolácie sa
ľahko režú nožom. Na tesnenie a lepenie
jednotlivých spojov je vhodné použiť
samolepiace pásky a špeciálne lepidlá. Predfabrikované kolená a“T” kusy v štandardných
rozmeroch sa jednoducho použijú aby bola
zabezpečená kontinuálnosť systému. K-Flex
AL CLAD pás sa ľahko prispôsobí a uľahčuje
montáž aj na horších miestach.

MANAGEMENT
EFEKTIVITY NÁKLADOV
AL CLAD povrchová úprava zostáva
zachovaná po celú dobu životnosti
zariadenia a nevyžaduje údržbu. AK
musí byť K-Flex AL CLAD odstránený kvôli opravám zariadenia, tak
vďaka vysokej prispoôobivosti
produktu, môže byť opätovne
nainštalovaný.

A NEW GENERATION OF INSULATION MATERIALS
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ZNÍŽENIE
NÁKLADOV
Skrátenie času
potrebného na
montáž a zaručená
kvalita povrchovej
úpravy robia z
produktu K-FLEX AL
CLAD vysoko rentabilnú izoláciu.

