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System ociepleń z klinkierem
w Twoim klimacie
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System INFATEC® to unikalne i nowatorskie połączenie nowoczesności z wielowiekowym doświadczeniem.
Połączenie klasycznej płytki klinkierowej z nowoczesną technologią termoizolacyjną tworzy niezawodne
narzędzie architektoniczne XXI wieku.

Płyta termoizolacyjna INFATEC® P
Płyta termoizolacyjna z poziomymi prowadnicami zapewnia
łatwość aplikacji kształtek klinkierowych.
Zaprawa klejowa INFATEC® K
Gotowa mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego,
kruszyw i środków modyfikujących.
Łączniki mechaniczne INFATEC® D
Systemowe łączniki mechaniczne INFATEC ® D ze stalowym
trzpieniem i polimerowym łbem.
Masa fugowa INFATEC® F
Gotowa sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa
cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.
Płytki klinkierowe KingKlinker
Płytka klinkierowa używana do wykonania elewacji jest
produktem najwyższej jakości, odporna na ogień, mróz, korozję
biologiczną i uszkodzenia. Efekt pełnej cegły uzyskujemy dzięki
zastosowaniu kształtki narożnej.

System INFATEC® zapewnia trwałość, estetykę i bezproblemową eksploatację przez długie lata.

Płyta termoizolacyjna INFATEC®P
595 mm x 1215 mm

Przód

Wyprofilowane poziome prowadnice montażowe na
przedniej płaszczyźnie płyty dostosowane wymiarami do
rozmiarów płłytek ułatwiają klejenie płytek klinkierowych
oraz zapewniają estetykę elewacji.
Rowkowy system rombów na frontowej płaszczyźnie płyty
zwiększa powierzchnię klejenia płytek klinkierowych.
Kaskadowo uformowane płaszczyzny obwodowe
umożliwiają łączenie płyt na zakład, ułatwiają montaż
oraz eliminują powstawanie mostków termicznych na
krawędziach styku.
Wyprofilowane nisze na łączniki mechaniczne ułatwiają
montaż łączników.
Perymetryczny system rowków na tylnej płaszczyźnie płyty:
• zwiększa powierzchnię klejenia płyty do ściany
• osusza powierzchnie ścian nowo powstałych
• do stosowania w obszarach przyziemia

Tył

System INFATEC® to
- wysoka izolacyjność cieplna
- wysoka stabilność wymiarów
- duża spoistość
- specjalny naskórek hydrofobowy
- duża wytrzymałość mechaniczna

Nanozaprawa klejąca INFATEC®K i zaprawa fugowa
INFATEC®F. Systemowe zaprawy charakteryzuje duża
wydajność i łatwość w użyciu. Produkty te cechuje bardzo
dobra urabialność i łatwość formowania, a także zwiększona
przyczepność, elastyczność i paroprzepuszczalność.
Są wyrobem mrozo- i wodoodpornym.

Płytki klinkierowe King Klinker płaskie i narożne.
Płytka klinkierowa należy do materiałów budowlanych
najbardziej odpornych na warunki zewnętrzne, co w prosty
sposób przekłada się na wieloletnią ochronę budowli.
Elewacja z klinkieru pozostaje na długie lata piękna i
nie potrzebuje konserwacji. Zastosowanie kątowej płytki
klinkierowej zapewnia wizualny efekt „pełnej cegły”. Płytki
klinkierowe King Klinker to produkt najwyższej jakości.

Łączniki mechaniczne INFATEC®D. Funkcją łącznika
mechanicznego jest przenoszenie działających obciążeń
z warstwy elewacyjnej na konstrukcyjną ściany. Przenosi on
osiowe siły rozciągające, wywołane ssącym działaniem wiatru.
Łączniki mechaniczne INFATEC®D wyróżnia podwyższona
odporność na siły ścinające i wyrywające oraz izolowany
trzpień stalowy ograniczające ryzyko powstawania mostków
termicznych - punktowych.

System INFATEC® świetnie sprawdza się w nowo powstających domach jedno i wielorodzinnych,
w budownictwie przemysłowym jak i przy renowacji już istniejących budowli.

INFATEC®PREMIUM
for natural environment

NOWOŚĆ
Specjalna kielnia
do kształtek klinkierowych.

Doskonałe narzędzie
dla profesjonalistów.
Pozwala na szybkie nanoszenie równomiernej grubości warstwy zaprawy
klejowej, solidna, trwała, wykonana z wysokogatunkowej stali, uchwyt
idealnie dopasowany do dłoni.
Prawo ochronne UPRP
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