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Sempaphon ISO 

 
 
Materiał 
 
Sempaphon ISO składa się z dwóch 
elementów. Pierwszy z nich jest 
wyprodukowany na bazie  nietkanego włokna 
szklanego powleczonego gąbką i lateksem 
SBR. Drugi z komponentów stanowi płyta  
z włókna szklanego.  
 
Grubość / Waga 
 
Grubość całej płyty wynosi 
25 2 mm. 
 
Waga płyty to 9 kg. 
 
Wymiary produktu 
 
Sempaphon ISO występuje w formie płyty  
o wymiarach 1 m x 0.60m i sprzedawany jest 
albo pojedynczo albo po dwie sztuki  
w opakowaniu. 
 
Certyfikat niepalności  
 
Sempaphon absorb ma klasę niepalności M1. 
PV SNPE n°9208-00. 
 
Płyta z włókna mineralnego ma klasę 
niepalności M0.  
PV CSTB n°RA98-547. 
 
Izoloacja akustyczna 
 
Sempaphon ISO stanowi prawdziwą barierę 
przed hałasem. 
 
Pozostałe właściwości 
 
Sempaphon ISO stanowi masę tłumiącą, 
która po przyklejeniu tworzy rodzaj drugiej 
ściany, którą można następnie pokryć farbą lub 
tapetą. 
 
 

 
 
Jak położyć płytę Iso ? 
 
Sempaphon ISO powinien być położony na 
powierzchnię chłonną. Dla powierzchni 
kredowych lub silnie absorbujących polecane 
jest wcześniejsze nałożenie podkładu. Po 
zagruntowaniu ścianę należy pozostawić do 
wyschnięcia na 24 godziny. Płytę Iso kładzie 
się pianką do ściany. Zalecanym klejem jest 
Sempatap Kleber. Jego zużycie wynosi 400 
g/m². Klej kładziemy  szpachlą zębatą. Przed 
przyłożeniem płyty należy upewnić się czy klej 
osiągnął strukturę « gumową » 
Aby płyta odpowiednio została przyklejona 
należy ją dobrze docisnąć do ściany. Panele 
należy również pokryć klejem między sobą, ale 
tylko ich twardą część (płytę). 
. 
Sempaphon ISO stosuje się tylko na ściany. 
 
Czym pokryć ? 
 
Przy położeniu na Sempaphon ISO : 
 
- powłoki : na bazie spoiw syntetycznych -
konieczne jest zastosowanie podkładu (patrz 
uwagi producenta) 
- farby : należy sprawdzić czy płyty są równo 
położone. Można je malować dowolną farbą.  
W przypadku farby mineralnej należy stosować 
tylko taką jaką producent  zezwala zastosować 
na gipsie  
- tapety : można stosować wszystkie rodzaje 
tapet za wyjątkiem winylowych przy użyciu 
normalnego kleju do tapet (bez podkładu). 
 

 


