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PODMÍNKY AKCE
V termínu 17. 6. - 12. 7. 2013 (s vývozem materiálu do 19. 7. 2013) může objednavatel ZDARMA získat výztužnou fasádní mřížku VERTEX R 117 
ke svým objednávkám materiálů Isover NF 333 a Isover TF PROFI. V rámci akce nabízíme 1 m2 VERTEX R 117 (zaokrouhleno směrem dolu na 
celá balení po 55 m2) ke každému objednanému m2 materiálu Isover NF 333 a Isover TF PROFI. Podmínkou pro získání výztužné mřížky zdarma 
je objednávka materiálu Isover NF 333 nebo Isover TF PROFI v tloušťkách od 120 mm a v minimálním objemu 20 m3. Na jedno místo dodání  
(stavba, sklad) lze po dobu trvání akce získat výztužnou mřížku zdarma pouze na jeden závoz v maximálním objemu izolace 90 m3 (celokamion). Akce se 
nevztahuje na objednávky se slevovými kódy vydanými před 17. 6. 2013. Akce platí v uvedeném termínu nebo do vyprodání skladových zásob.

Výhody fasádní mřížky (perlinky) 
VERTEX R 117: 

■	 sklotextilní síťovina určená pro vyztužení 
 venkovních kontaktních zateplovacích 
 systémů (ETICS)
■ vysoká mechanická pevnost
■  vynikající rozměrová stabilita
■  odolnost proti alkalickému prostředí
■  plošná hmotnost 145 g/m2
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Typická skladba obvodové stěny 
provedené kontaktním způsobem

1 stávající cihlová stěna
2 omítka s penetrací (nebo pouze   
 penetrace)
3 lepící vrstva
4 tepelný izolant
5 základní vrstva se skleněnou   
 síťovinou
6 penetrace
7 povrchová úprava - vrchní omítka

Materiály Isover doporučené pro kontaktní zateplení:

Isover TF PROFI Isover NF 333

■	 fasádní deska s podélnými 
minerálními vlákny 

■  výborné tepelně izolační vlastnosti 
■  vysoká protipožární odolnost 
■  výborné akustické vlastnosti 
■  snadná propustnost pro vodní páru 
■  snadná a rychlá montáž 
■  rozměr desek 1000 x 600 mm  
■	 tloušťky 30 - 300 mm

■  UNIKÁTNÍ rozměr desky 1000 x 333 umožňuje 
až o 40% rychlejší aplikaci než u běžných 
lamel a nižší spotřebu kotev

■		fasádní deska s kolmými minerální-
mi vlákny

■ vysoká pevnost v tahu 80 kPa 
 - vhodný i pro zateplení stropů a fasád s těžkým obkladem
■  lepší manipulovatelnost - nižší hmotnost ve srovnání s deskou 
 s podélnými vlákny  ■  lze snadno řezat a výborně brousit
■  možnost zateplení i zaoblených stěn
■  tloušťky 20 - 300 mm

λD = 0,036 (W . m-1 . K-1) λD = 0,041 (W . m-1 . K-1)

NEJLEPŠÍ LAMBDA NA TRHU

PErlinKA ZDArMA 
k Vaší objednávce fasádní izolace Isover


