
Strona 1 z 2 

 
0246 IT 02.09 

          Remmers Polska Sp. z o.o. ● ul. Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 0-61 8168100 fax: 061 8168111         www.remmers.pl 

Obszary stosowania 

Płyty układa się na powierzchnie 
ścian stykających się ze ścianami 
zewnętrznymi lub sufity używając 
odpowiedniej zaprawy klejowej,  
a następnie pokrywa szpachlówką 
iQ-Fill. 
Właściwości produktu 

Płyty Remmers iQ-Therm K50 
wykonane są z twardej pianki poli-
uretanowej o wysokiej termoizola-
cyjności. 

Elementy systemu 

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

 
Sposób stosowania 

 Wyrównywanie i wygładzanie 
bardzo nierównych podłoży – 
zamknięcie spoin i wyrównanie 
powierzchni z zastosowaniem 
tynku podkładowego Grund-
putz WTA. 

 Przyklejenie całą powierzchnią 
płyt iQ-Therm K50 z użyciem 
hydraulicznie wiążącej zapra-
wy klejowej iQ-Fix. 

 iQ-Fix równomiernie nakładać 
na wyrównane podłoże i na 
płyty iQ-Therm K50 używając 

pacy ząbkowanej, metodą na-
kładania na obydwie po-
wierzchnie. Płytę iQ-Therm 
wcisnąć w świeżą warstwę kle-
ju. Unikać tworzenia spoin 
krzyżowych! W pobliżu naroż-
ników otworów płyty należy 
naciąć. 

 Płyty iQ-Therm K50 po przy-
klejeniu pokrywa się na całej 
powierzchni szpachlówką iQ-
Fill. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
8 płyt w pakiecie = 5,76 m2. 
Wymiary pakietu:  
1200 x 600 x 240 mm 
 
Składowanie: 
W miejscu zabezpieczonym przed 
mrozem. 
 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Resztki produktu usuwać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Opróżnione opakowania przeka-
zać do recyklingu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0246 

iQ-Therm K50 
Wewnętrzna płyta termoizolacyjna w kształcie klina 
do stosowania na obszarach złączy (połączenia 
ścian i sufitów) w systemie iQ-Therm. iQ-Therm 
K50 jest klinową płytą układaną jako termoizolacja 
na elementach stykających się ze ścianami ze-
wnętrznymi, np. sufitach i ścianach wewnętrznych. 

Dane techniczne produktu

Płyta z pianki PUR zgodna z normą: EN 13165 
Wymiary     
grubość płyty:    50/10 mm +/-2 mm 
długość:    1200 mm +/- 2mm 
szerokość:    600 mm +/- 2 mm 
Ciężar właściwy w stanie suchym: ok. 35 kg/m3  
Przewodność cieplna:   0,028 W/mK 
Klasa materiału budowlanego: B2 – normalnie zapalny 

wg DIN 4102-1 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


