
ISO-CONNECT
Vario SD
Folia przyłączana do okien z 
elastyczną wartością-sd
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Pozytywny bilans energetyczny 
dzięki ISO-CONNECT Vario SD 

Na przyłącza okien i drzwi działa wiele faktorów 
pogodowych. Od strony zewnętrznej jest to wiatr, 
uderzenia kropli deszczu i wysokie temperatury. Ze 
strony wewnętrznej natomiast oddziałują na fugi 
łączące ramę okna i strop umiarkowane tempera-
tury pokojowe i uzależniona od powietrza wilgoć 
pokojowa. Niewystarczające uszczelnienie okien i 
drzwi zewnętrznych jest jedną z głównych przyczyn 
wpływających negatywnie na bilans budynku.

Kosztowne i niepotrzebne wydatki na ogrzewanie i 
reperację szkód takich jak pleśń, spowodowanych 
wilgocią i mających szkodliwy wpływ na zdrowie są 
konsekwencją takiego zaniedbania. Żeby temu za-
pobiec trzeba fachowo uszczelnić konstrukcję fug.

Ustawa energooszczędna EnEV zobowiązuje 
ustawodawcę do długotrwałego, nieprzepuszczal-
nego dla powietrza uszczelniania fug, a ponadto 
do przedsięwzięcia zapobiegawczych działań w 
celu ochrony zdrowia mieszkańców w ogrzewanych 
budynkach.

Wy b i t n i e  e n e r g o  s k u t e c z n a 



Zawsze w perfekyjnej równowadze

ISO-CONNECT Vario SD 
dopasowuje się do każdego 
stanu wilgotności

Folia przyłączana do okien
z elastyczną wartością-sd

Dla ISO-CONNECT Vario SD nie ma znaczenia, czy 
na dworze jest bardzo zimno czy też jest upał nie 
do wytrzymania. Nowoczesna folia przyłączana do 
okien posiada wyjątkowe zalety produktu.

Dzięki specjalnej funkcjonalności wartości-sd, folia 
dopasowuje się do uzależnionych od różnych pór 
roku zmian temperatur z wewnątrz na zewnątrz lub 
też z zewnątrz do wewnątrz. Dlatego też trzeba 
zaliczyć ISO-CONNECT Vario SD do nowej generacji 
folii do okien.

Poprzez mechanizm regulujący jest możliwe 
osiągnięcie z ISO-CONNECT Vario SD wysokiego 
efektu wysuszenia. Zamknięta wilgoć budowlana 
może w obydwu kierunkach 
uchodzić. Jest to szczególnie 
ważne, dlatego że powie-
trze kondensuje zawsze 
z obszaru ciepłego do 
zimnego.

Wysoka wartość-sd 
= ochrona przed 
przenikaniem 
wilgotności

Niska wartość-sd 
= wysoki efekt 
wysuszający fugi
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Nieprawdopodobnie uniwersalna

ISO-CONNECT Vario SD odgrywa podwójną rolę w 
modelu 3-płaszczyzn stowarzyszenia jakości RAL dla 
okien i drzwi. Przez swoje niesamowite uniwersalne 
zastosowanie nadaje się jako folia przyłączana 
na zewnątrz jak również jako folia ochronna 
przed złymi warunkami pogodowymi wewnątrz 
pomieszczeń, spełniając jednocześnie funkcję szczel-
nej dla powietrza warstwy do rozdzielenia klimatu 

ISO-CONNECT Vario SD – podwójne 
zadanie w modelu 3-płaszczyzn

pokojowego od warunków pogodowych na 
zewnątrz. Tłumienie ciepła zostaje gwaranto-
wane dzięki wewnętrznemu wysuszeniu fugi 
poprzez mechanizm wyrównujący wilgoć w jej 
wnętrzu. 
Konsekwencją jest energooszczędne 
uszczelnienie fugi oraz długotrwałe zapobie-
ganie powstawaniu pleśni. 



 Faktor energooszczędny 
 Przez zmniejszoną utratę energii uzyskuje się 
 polepszony bilans energooszczędny budynków

 
 Faktor zdrowotny
 Mniej szkód budowlanych i ryzyka dla zdrowia 
 przez zapobieganie tworzenia się pleśni

  Faktor bezpieczeństwa
 Mniej błędów w użytkowaniu przez pomylenie 
 rodzaju folii dzięki uniwersalnemu zastosowaniu   Faktor oszczędnościowy
 Mniejsze wydatki na zakup i koszty 
 magazynowania

1 produk t  d la  2  zas tosowań

Łatwiej, pewniej i szybciej

ISO-CONNECT Vario SD znacznie ułatwia prace
budowlane. Niezamierzone pomylenie foli i 
wewnętrznej z folią zewnętrzną jest teraz wykluczone.

Uniwersalna folia do okien może być stosowana 
dzięki elastycznie dopasowującej się wartości-sd 
zarówno do zewnętrznego jak i wewnętrznego 
uszczelnienia. Przez to wystarcza tylko jeden produkt 
dla dwóch różnych zastosowań.

Uzyskuje się przez to korzyści dla działu zakupów 
i zmniejsza koszty magazynowania, a użytkownik 
otrzymuje uniwersalną folię uszczelniającą zarówno 
do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
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Biuro Polska

ISO-Chemie GmbH
Tel. +48 71 881 00 48
Fax +48 71 881 00 49

info@iso-chemie.pl
www.iso-chemie.pl

Centrala firmy

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12

73431 Aalen, Germany
Tel. +49 (0)7361 / 94 90 - 0
Fax +49 (0)7361 / 94 90 90

info@iso-chemie.de
www.iso-chemie.de

Biuro Wielka Brytania

ISO-Chemie GmbH
Wheldon House, Front Street

Ebchester, Co. Durham DH8 0PJ
Tel. +44 (0)1207 56 68 67 
Fax +44 (0)1207 56 68 69

info@iso-chemie.co.uk
www.iso-chemie.co.uk

Biuro Francja

ISO-Chemie GmbH
Tel. +33 (0)4 78 34 89 75
Fax +33 (0)4 78 34 87 72

info@iso-chemie.fr
www.iso-chemie.fr


