INTRO FLEX.DK
Produkt:

Art.-Nr.

Indhold:

iQ-Fix

0225

25 kg.

Tilpasset diffusionåben, kapillaraktiv, stor
brudstyrke og vedhæftning, lang forarbejdningstid,
vandfast, vejr-, varme-, og frostbestandig,
mineralfaser fri.

3,5 - 4,0 kg/m2
7,0 - 8,0 kg/m2
(ved smøring/
floatingarbejde)

iQ-Therm-50

0242

Pl. tykk.
50 mm.

Ca. 1,4 pl/m2

iQ-Therm-80

0243

Pl. tykk.
80 mm.

Pladestørrelse: 60 x 120 cm
Højeste isoleringsegenskaber, lille indbygningstykkelse, dampdiffusionåben, kapillaraktiv, sikker
imod fugt og skimmel, reducere varme omkostningerne, forbedre indeklimaet, Lambda = 0,031 W/
(m3K), P 27.

0246

Pl. tykk.
50 / 10
mm.
+/- 2mm

Pladestørrelse: 60 x 120 cm
Kileformet indeisoleringsplade, for afslutningsområde (væg/loft udligning), varmeisolerende på
ydervægge, forbinder byggedele ved kileform fra
50 mm ud i 19 mm, Lambda = 0,028 W/(m3K).

Ca. 1,4 pl/m2

0239

Pl. tykk.
15 mm

Pladestørrelse: 30 x 120 cm
Lysningsplader for afslutningsområder i vinduefalse, væg/loft, bag stikdåser eller hvor der er lidt
plads, Lambda = 0,028 W/(m3K).

Ca. 2,8 pl/m2

0228

20 kg

Fremragende luftfugtighedssorption og -afgivelse,
diffusionsåben, kapillaraktiv, isolerende.

Ca. 5,8 kg/m2
pr. 10 mm/puds

0236

50 m
ruller

Mål: 50 x 1 m
Maskestørrelse: 6,5 x 6,5 mm
Fladevægt: 105 g
Armeringsvæv for klimaregulerende puds,
vedværende elastisk, forrådnelsesfri.

Ca. 1,1 m2/m2

425901

100 stk/ks

Mål: 30 x 40 cm
Maskestørrelse: 7,0 x 7,0 mm
Y-form 90 gr. snit.

Efter behov

0232

15 kg

Diffusionsåben, kapillaraktiv, nem at spartle, god
vedhæftning, kan filtes, fugtighedsufølsom og
vandbestandig efter udhærdning. Kornstørrelse op
til ca. 0,5 mm.

Ved 1 mm puds ca.
1,5 kg/m2

iQ-Paint

0237
hvid

15 ltr +
5 ltr

Mineralsk
indemaling

0238
andre
farver

Diffusionsåben, kapillaraktiv, opløsningsmiddel- og
blødgørerfri, skimmelhæmmende igennem
alkalitet, fri for biocider, fremragende dækegenskaber.

Ca. 0,15 ltr/m2/
arbejdsgang
(afhængig af
underlagetssugeevne)

Klæbemørtel

Indeisoleringsplade

iQ-Therm-K50
Udlinningsplade

iQ-Therm L 15
Lysningsplade

iQ-Top

Egenskaber:

Forbrug:

Klimaregulerendepuds

iQ-Tex 6,5 / 100
Armeringvæv
af E-glas

Vævpil
Special tilskåret vævstriber
til armering i
hjørner

iQ-Fill
Spartelmasse
og finpuds
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Bemærkninger:

INTRO FLEX.DK
Produkt:

Art.-Nr.

Indhold:

Egenskaber:

Forbrug:

iQ-Paint ST

0235
hvid

15 ltr +
5 ltr

Grovstruktureret mineralsk
indemaling

0234
andre
farver

Diffusionsåben, kapillaraktiv, opløsningsmiddel- og
blødgørerfri, skimmelhæmmende igennem alkalitet,
fri for biocider, fremragende dækegenskaber
klasse ll. Kornstørrelse 0,4 mm.

Ca. 0,2 ltr/m2/
arbejdsgang
(afhængig af
underlagetssugeevne)

Historisk
Kalkspartel/
Historisk
Kalkspartel Fin

6562
6564*

20 kg

Diffusionsåben, kapillaraktiv, allergivenlig, naturlig
antiseptisk, tusmat, spænningsfattig, høj vedhæftning. Kan kun tones med Remmers Historisk Kalktoner.

Ca. 0,1 kg/m2/
arbejdsgang

Kvalitetsspartel på
„dispersionshvidkalkhydrat“
Historisk
Kalksvumme/
Historisk
Kalksvumme
Fin
Kvalitetssvumme på
„dispersionshvidkalkhydrat“
Historisk
Kalkmaling
Kvalitetsmaling på
„dispersionshvidkalkhydrat“

Kompribånd
15 / 5-10

*kun til Historisk Kalkspartel Fin

6566*

20 kg

6569
hvid
6570
andre
farver

Diffusionsåben, kapillaraktiv, allergivenlig, naturlig
antiseptisk, tusmat, spændingsfattig, høj vedhæftning. Kan kun tones med Remmers Historisk Kalktoner.

Ca. 0,20 - 0,25 kg/
m2/arbejdsgang på
glatte underlag, på
ru overflader er
forbruget højere.

*kun til Historisk Kalksvumme Fin

6550 6558
afhængig af
farve

2,5 kg

Diffusionsåben, kapillaraktiv, allergivenlig, naturlig
antiseptisk, tusmat, spændingsfattig, høj vedhæftning.

Ca. 0,20 - 0,25 kg/
m2/arbejdsgang på
glatte underlag, på
ru overflader er
forbruget højere

4272

10 m/ks

Aktiveres ved fjernelse af folie, lufttæt, overholder
angivelserne i DIN 4107-7.

ca. 1,0 m/m

4258

12 rl/ks

Tykkelse: 3 mm, bredde: 75 mm, længde: 30 m pr.
rulle.

Ca. 1,0 m/m

4284

50 stk/ks

Trækstyrke 15 kg, hurtig og virksom montage med
alm. værktøj.

Efter behov

4257

Stk

Lambda = 0,04 W (m3K), høj strykstyrke, kan
monteres helt præsis på kort tid, kan indbygges
efterfølgende uden problemer.
D = 125 mm, længde = 540 mm.

Efter behov

4255

Stk

Indhold:
Fræsedel D = 125 mm.
Stålring med skiftenøgle, fræsedybde indtil 200
mm.

Hjælpeværktøj

Forkomprimeret tætningsbånd i PU-blød
skum i PP-folie
til efterfølgende tætning

Skillerumsstriber
Cellelukket PUskum til opbygning af systemet, bruges på
gulve

Dyvler 50
Polyamiddyvler til brug i
iQ systemet.
Træskruer,
D = 8 - 10 mm

Montagecylinder
Skærbar,
FCKW-fri, PUhårdskumcylinder til
befæsttigelse
af større emner
i iQ-Therm

Fræseværktøj
Værktøjssæt til
let og nem
indbygning af
montagecylinder

Bemærkninger:

