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Teknisk datablad
Varenummer 0246

iQ-Therm K50
Kileformet indvendig isoleringsplade til
tilslutningsområder (væg-/og lofttilslutninger) i iQTherm-systemet. iQ-Therm K50 er en kileformet
indvendig isoleringsplade til varmeisolering af
bygningsdele i kontakt med ydervægge, såsom
lofter og indvendige vægge
Anvendelsesområder

Produktdata

Pladerne opsættes med en afstemt
mineralsk klæbemørtel på
overfladen af sidevægge eller i
loftsområdet og spartles
efterfølgende over med iQ-Fill.

Plade af hårdt PUR-skum iht.
Mål
Pladetykkelse
Længde
Bredde
Tørdensitet
Varmeledningsevne
Materialklasse

Produktegenskaber
Remmers iQ-Therm K50 består af
en plade af højisolerende hårdt
PUR-skum.
Systemkomponenter









iQ-Fix
iQ-Therm 50
iQ-Therm L15
iQ-Therm K50
iQ-Top
iQ-Tex
iQ-Fill
iQ-Paint

Forarbejdning







Planing og udjævning af
stærkt ujævne underlag –
lukning af fuger og
udjævning af flader med
grundpuds iht. WTA.
Fuldfladet opklæbning af
Remmers iQ-Therm K50
med Remmers iQ-Fix, en
hydraulisk bindende
klæbemørtel.
iQ-Fix påføres på jævne
underlag og på iQ-Therm
K50 ved hjælp af tandspartel



i et jævnt lag iht. butteringfloating-metoden. iQ-Thermpladerne trykkes ind i det
friskspartlede underlag.
Undgå krydsfuger! Pladerne
skæres til i hjørneåbninger.
iQ-Therm K50 fuldspartles
efter applikationen med iQFill.

EN 13165
50/10 mm +/- 2 mm
1200 mm +/- 2 mm
600 mm +/- 2 mm
ca. 35 kg/m³
0,028 W/mK
B2- normal
antændelig iht. DIN
4102-1

Leveringsform, opbevaring
Leveringsform:
8 plader pr. pakke = 5,76 m²
Pakkemål:
1200 x 600 x 240 mm
Opbevaring:
Frostfrit
Sikkerhed, økologi,
bortskaffelse
Produktrester skal bortskaffes i
henhold til de gældende regler.

Tom emballage skal afleveres til
genbrug.
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Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste
udvikling og tekniske viden inden for vort
anvendelsesområde.
Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor
indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som
følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går
ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver
moderselskabets skriftlige godkendelse.
Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle
tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle
tidligere tekniske datablade.
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