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ISO-CONNECT Vario SD

Opis produktu
ISO-CONNECT Vario SD jest to specjalistyczna folia
uszczelniająca, spełniająca wymagania ustawy 
energooszczędnej EnEV do regulowania przepływu 
wilgoci przy fugach łączących okna, drzwi i panele.
Dzięki specjalnej funkcjonalności folii dopasowuje 
się wartość sd do uzależnionych od różnych pór 
roku zmian temperatur z wewnątrz na zewnątrz lub 
też z zewnątrz do wewnątrz. Przez to umożliwiony 
jest niezależny od warunków pogodowych 
transport wilgoci na zewnątrz lub w kierunku 
pomieszczenia. Fuga pozostaje podczas całego roku 
w stanie suchym przez co zapobiega się szkodą 
kondensacyjnym. ISO-CONNECT Vario SD spełnia 
całkowicie wymagania ustawy o warunkach dostaw i 
zabezpieczenia jakości RAL dla okien i drzwi.

Zastosowanie
ISO-CONNECT Vario SD nadaje się zarówno do
wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz do naklejania  
na fugi łączące przy drzwiach i oknach. Przy czym 
folia może zostać zastosowana do uszczelniania 
wewnętrznego jak i zewnętrznego. Specjalistyczna 
kaszerowana włóknem folia została wyposażona w 
pasek samoprzylepny do szybkiego i wymiernego 
montażu przy ramie okna. Alternatywnie oferujemy 
folie z dodatkowym butelynowym paskiem 
samoprzylepnym do przymocowania na murze.

Zalety produktu
• Wysoki efekt wysuszający fugi przez mechanizm 
 regulujący wilgoć
• Tylko jeden produkt do wewnętrznej i zewnętrznej 
 płaszczyzny uszczelniającej
•  Redukcja błędów przy zastosowaniu niewłaściwego 

materiału
• Mniejsze nakłady finansowe na zakup i magazynowanie 
• Specjalistyczna powierzchnia włókna dla dobrego
 zatynkowania i naklejenia
• Samoprzylepna z butelynowym paskiem samoprzyle-
 pnym do ekonomicznego montażu

Wykonanie
A: ISO-CONNECT Vario SD (SK) samoprzylepna
B: ISO-CONNECT Vario SD (SK-BT Mono) jednostronnie 
 samoprzylepna + butelynowy pasek samoprzylepny 
C: ISO-CONNECT Vario SD (SK-BT Duo) obustronnie 
 samoprzylepna + butelynowy pasek samoprzylepny

Wymiary
Szerokość: 70, 90, 145, 180, 235, 290 mm

Forma dostawy   
Towar w rolkach, długość rolki, wersja A: 60 m
Długość rolki, wersja B i C: 30 m



Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych 
oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie 
odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone. 

Dane techniczne
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Normy      Klasyfikacja 

ISO-CONNECT Vario SD

Asortyment uzupełniający
• ISO-CONNECT Inside i Outside EPDM do 
 wewnętrznego i zewnętrznego uszczelnienia okien, 
 drzwi i przyłączy do fasad
• ISO-TOP klej flex XP do nieprzepuszczalnego dla  
 wiatru i powietrza klejenia przyległych folii do okien
• ISO-BLOCO 600 impregnowane i skomprymowane 
 taśmy poliuretanowe uszczelniające do odpornego
 na deszcz zabezpieczenia okien
• ISO-BLOCO HF impregnowane taśmy poliuretanowe  
 do izolacji cieplnej i akustycznej do wbudowania  
 pomiędzy ramą okna a ścianą

Montaż
Podłoże powierzchni do klejenia musi być wytrzymałe,
twarde i czyste od wszelkich substancji rozpuszczalnych, 
olejowych i tłustych. Do uszczelnienia okien, paneli i 
przyłączy drzwi oddzielić papier rozdzielający od 
paska samoklejącego, mocno przyłożyć folie i silnie 
docisnąć. ISO-CONNECT Vario SD umożliwia montaż 
wstępny już w warsztacie. W celu tłumienia ciepła 
polecamy skomprymowaną taśmę uszczelniającą 
ISO-BLOCO HF. W celu przyklejenia ISO-CONNECT 
Vario SD do ściany stosuje się ISO-TOP klej flex XP. 
Zwyczajne nierówności, np. powierzchni kamienistej 
zostaną bez problemu wyrównane przez odpowiednią
warstwę kleju. Konieczne jest użycie takiej ilości kleju,

*Ustalenie zmiennej wartości-sd jest tylko możliwe poprzez dynamiczną formułkę obliczeniową (np. możliwe według źródła w literaturze [10] in DIN 4108-3: 2001-07). Przy obliczeniu  
  według wersji statystycznej można przyjąć stałą wartość-sd w wysokości 2,5 m.
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że po dociśnięciu folii pozostanie pasek o minimalnej 
30 mm szerokości i 1 mm grubości. Jeżeli cała 
powierzchnia ma zostać otynkowana, konieczne jest 
zastosowanie kleju na całej powierzchni. Nachodzenie 
na siebie foli z podobną techniką jest możliwe tylko 
do 50 mm. Jeżeli klej się wystarczająco ściągnie, 
tak że jest w stanie utrzymać wagę tynku, można 
rozpocząć tynkowanie. Przy wersji samoprzylepnej 
butylenowej podłoże przygotować poprzez 
ISO-TOP Primer, następnie przykleić butylenową taśmę 
samoprzylepną do podłoża a potem przy pomocy 
rolki przyciskającej do tego stopnia dokładnie 
docisnąć, że produkt przyjmie kształt podłoża.

Materiał Folia włókno z tworzywa sztucznego
Kolor Biały
Klasa budowlana DIN EN 13501 E
Szczelność fug na opady deszczu DIN EN 1027 < 1.050 Pa
Współczynnik przepuszczalności fug DIN EN 1026 a ≈ 0 m3/[h • m • (daPa)n]   
Stabilność-UV ok. 2 miesiące
Kompatybilność z pokrewnymi 
materiałami budowlanymi

Wewnątrz Spełnia wymagania

Wartość-sd
(Przepuszczalność pary wodnej)

DIN EN ISO 12572 Wartość-sd w zależności od średniej 
wilgotności powietrza pomiędzy 0,2 m (otwarta 
na dyfuzję pary wodnej) i 5 m (hamująca 
dyfuzję pary wodnej)*

Odporność na zmiany temperatury Wewnątrz ok. -40 °C do ok. +80 °C
Dokładność DIN 7715 T5 P3 Spełnia wymagania
Temperatura zastosowania ok. +5 °C do ok. +45 °C
Czas magazynowania 1 rok, sucho i oryginalnie zapakowana
Temperatura magazynowania +1 °C do +20 °C


