FABRICAT
IN ROMANIA

CATALOG

COMPANIA

ISOTECKLINE - Izolații Profesionale Pentru Construcții
Proiectul ISOTECKLINE a fost dezvoltat de către grupul
INATECH pe parcursul a doi ani (2018 - 2019) din dorința de
a oferi clienților săi soluții profesionale în domeniul
izolațiilor pentru construcții. Denumit în faza de concept
„Phoenix” acest proiect 100% românesc este alterna va
noastră la materialele izolatoare clasice și de slabă calitate
folosite în construcții. Trecând prin toate testele și

agrementele internaționale și respectând cerințele
Asociației Europene a Producătorilor de Parchet Laminat
(EPLF) și Asociației Europene a Producătorilor de Parchet
Modular Mulistrat (MMFA) am reușit să oferim clienților
noștri un portofoliu de produse care se bazează pe esențial
și convinge cu cea mai bună calitate „Made in Romania”

MAI PUȚIN EFORT. MAI MULTĂ SECURITATE. MAI MULTĂ VALOARE.
O SINGURĂ SURSĂ

PRODUCȚIE

Gama noastră se caracterizează nu printr-o bogăție de
produse, ci prin câteva vârfuri pentru care prac c nu există
concurență în ceea ce privește calitatea. Totul este clar și
structurat, logic, fără canibalismul produsului. Acest lucru
face ca vânzarea și cumpărarea să ﬁe clare și simple,
menține costurile de stocare scăzute, creează securitate

LOGISTICĂ

EXPEDIȚIE

pentru comercianți și clienți și în ﬁnal oferă o valoare
adăugată reală. Gama de produse inovatoare Isoteckline
este bazată și dezvoltată pe cele mai noi tehnologii, ținând
cont de mediul înconjurător și de îmbunătățirea
carecteris cilor produsului, îndeplinind sistemul de
calitate ISO 9001.

ISOTECKLINE PARTE A GRUPULUI INATECH!

ISOTECKLINE ÎN ROMÂNIA

CONTACT ISOTECKLINE

Domneș - IF :
Strada T. Vladimirescu, Nr. 393

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Arad - AR:
Strada I.B. Deleanu, Nr. 23
Oradea - OR:
Strada Calea Clujului, Nr. 271
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E-mail: oﬃce@isoteckline.com
Web: www.isoteckline.com

GAMA EXPERT

4

Expert MD Roll 2mm

5

Expert MD Roll 3mm

6

Expert MD Silver Roll 2mm

7

Expert MD Black Roll 2.2mm

8

Expert MD Aqua Stop Roll 3mm

PENTRU PARDOSELI LAMINATE

10

GAMA PREMIUM

10

Premium HD Roll 2mm

11

Premium HD Roll 3mm

12

Premium HD Silver Roll 2mm

13

Premium HD MaxRoll 2mm

14

Premium HD Aqua Stop Roll 3mm

16

GAMA SUPREME

16

LVT Click UHD Roll 1.2mm

17

LVT Click UHD AS Roll 1.2mm

18

Supreme UHD Thermo Roll 1.8mm

19

Supreme Silent UHD 1mm

20

COMPLEMENTARE

20

Folie Bariera De Vapori

CUPRINS

4

PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLATOR FONIC SI
,
INCALZIRE IN PARDOSEALA

FOLII INTERMEDIARE

3

PENTRU PARDOSELI LAMINATE

GAMA EXPERT

COD: 12513

2
EXPERT MD mm
ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

EXPERT MD ROLL 2mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în montajul
pardoselilor laminate, care beneﬁciază de un suport perfect drept. Se prezintă sub
formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

2

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistență La Compresiune

DENSITATE

(D) 65 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.6 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.05 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 20 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.130 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >2 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistență Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

4

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

600
m
2

Can tate per palet

GAMA EXPERT

PENTRU PARDOSELI LAMINATE
COD: 12514

3
EXPERT MD mm
ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

EXPERT MD ROLL 3mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în montajul
pardoselilor laminate, care beneﬁciază de un suport cu mici denivelări. Se prezintă
sub formă de rola, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

3

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

375
m
2

Can tate per palet

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 65 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.8 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.05 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 20 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.195 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >2 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistență Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC
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PENTRU PARDOSELI LAMINATE

GAMA EXPERT

COD: 12515

2
EXPERT MD mm
SILVER ROLL

FABRICAT
IN ROMANIA

AL PET 11my

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

EXPERT MD SILVER ROLL 2mm este un produs 3 în 1 cu o densitate medie, barieră de
vapori și reﬂexie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneﬁciază de
un suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj
rapid.

1m
Lățime

2

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 65 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 126m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.6 mm

REZISTENȚA TERMICĂ

(TR) 0.06 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 22 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.149 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >2 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistență Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:
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PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

600
m
2

Can tate per palet

GAMA EXPERT

PENTRU PARDOSELI LAMINATE
COD: 12516

EXPERT MD 2,2
BLACK ROLL mm
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

EXPERT MD BLACK ROLL 2.2mm este un produs 2 în 1 cu o densitate medie și barieră
de vapori, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneﬁciază de un strat
suport drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.

1m
Lățime

2,2
12,5
m
mm
Lungime

Grosime

12,5
m
2

Suprafața

600
m
2

Can tate per palet

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 65 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 126m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.6 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.06 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 22 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.236 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >2 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistență Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC
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PENTRU PARDOSELI LAMINATE

GAMA EXPERT

COD: 12517

3
EXPERT MD mm
AQUA STOP
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

EXPERT MD AQUA STOP 3mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în
montajul pardoselilor laminate, care beneﬁciază de un suport cu mici denivelări. Se
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid. Produsul se pretează
montajului în spații cu umiditate ridicată.

1m
Lățime

3

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 65 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 120 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ? dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.8 mm

REZISTENȚA TERMICĂ

(TR) 0.06 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 22 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.232 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >1000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) 2 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

8

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

375
m
2

Can tate per palet
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GAMA EXPERT

PENTRU PARDOSELI LAMINATE

PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE

GAMA PREMIUM

COD: 12518

2
PREMIUM mm
HD ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

PREMIUM HD ROLL 2mm este un produs cu o densitate mare, recomandat în
montajul pardoselilor stra ﬁcate, care beneﬁciază de un suport perfect drept. Se
prezintă sub formă de rola, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

2

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

19dB - Zgomot De Impact
19 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 100 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 2 mm

REZISTENȚA TERMICĂ

(TR) 0.05 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 26 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 19 dB

GREUTATEA

(AW) 0.200 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >10 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistență Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:
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PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

600
m
2

Can tate per palet

GAMA PREMIUM

PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE
COD: 12519

3
PREMIUM mm
HD ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

PREMIUM HD ROLL 3mm este un produs cu o densitate mare, recomandat în
montajul pardoselilor stra ﬁcate, care beneﬁciază de un suport cu mici denivelari. Se
prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

3

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

375
m
2

Can tate per palet

19dB - Zgomot De Impact
19 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 100 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ? dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 2.3 mm

REZISTENȚA TERMICĂ

(TR) 0.07 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 30 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 19 dB

GREUTATEA

(AW) 0.300 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >10 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC
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PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE

GAMA PREMIUM

COD: 12520

PREMIUM HD
SILVER ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

2

mm

FABRICAT
IN ROMANIA

PREMIUM HD SILVER ROLL 2mm este un produs 3 în 1 cu o densitate mare, barieră de
vapori și reﬂexie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneﬁciază de
un suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj
rapid.

1m
Lățime

2

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 80 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 480 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.6 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.06 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 20 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.179 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >10 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:
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PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

600
m
2

Can tate per palet

GAMA PREMIUM

PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE
COD: 12521

PREMIUM HD
MAX ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

2

mm

FABRICAT
IN ROMANIA

PREMIUM HD MAXX ROLL 2mm este un produs 2 în 1 cu o densitate mare și barieră
de vapori, recomandat în montajul pardoselilor stra ﬁcate care beneﬁciază de un
strat suport drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.
Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.

1m
Lățime

2

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

600
m
2

Can tate per palet

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 80 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 126 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ? dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) >1.6 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.06 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 20 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.318 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >10 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistenta Termica
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC
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PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE

GAMA PREMIUM

COD: 12522

PREMIUM HD
AQUA STOP ROLL
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

3

mm

FABRICAT
IN ROMANIA

PREMIUM HD AQUA STOP ROLL 3mm este un produs 2 în 1 cu o densitate mare și
barieră de vapori, recomandat în montajul pardoselilor stra ﬁcate, care beneﬁciază
de un suport cu mici denivelări. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un
montaj rapid. Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.

1m
Lățime

3

12,5
m
Lungime

mm
Grosime

12,5
m
2

Suprafața

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 100 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 176 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 2.3 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.743 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 30.3 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 19 dB

GREUTATEA

(AW) 0.337 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >10 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:
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PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

375
m
2

Can tate per palet
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GAMA PREMIUM

PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLATOR FONIC

GAMA SUPREME

COD: 12523

LVT CLICK 1,2
UHD ROLL mm
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

SUPREME LVT CLICK UHD ROLL 1.2mm este un produs cu o densitate foarte mare,
recomandat în montajul pardoselilor din PVC, care beneﬁciază de un strat suport
perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

1,2

20
m
Lungime

mm

Grosime

20
m

1000
m

2

Suprafața

2

Can tate per palet

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 150 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 0.39 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.02 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 130 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.210 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >50 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:
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PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLAȚIE FONICĂ

GAMA SUPREME

IZOLATOR FONIC
COD: 12524

LVT CLICK 1,2
UHD AS ROLL mm
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

SUPREME LVT CLICK UHD AS ROLL 1.2mm este un produs cu o densitate foarte mare,
an alunecare, recomandat în montajul pardoselilor din PVC, care beneﬁciază de un
strat suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj
rapid.

1,2
12,5
m
mm

1m
Lățime

Lungime

Grosime

12,5
m

1000
m

2

Suprafața

2

Can tate per palet

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 150 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 90 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ? dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 0.39 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.024 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 133.4 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.210 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENTA LA COMPRESIUNE

(CC) >50 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLAȚIE FONICĂ
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ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

GAMA SUPREME

COD: 12525

SUPREME UHD 1,8
THERMO ROLL mm
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

SUPREME UHD THERMO ROLL 1.8mm este produs un revoluționar cu o densitate
extrem de mare, recomandat ca strat suport în montajul pardoselilor laminate sau
stra ﬁcate care beneﬁciază de un sistem de încălzire prin pardoseală. Se prezintă sub
formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

1,8
12,5
m
mm
Lungime

Grosime

12,5
m

600
m

2

Suprațata

2

Can tate per palet

18dB - Zgomot De Impact
18 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rău >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 100 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ? dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) >2.0 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.05 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 26 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 19 dB

GREUTATEA

(AW) 0.180 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >10 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU: PARDOSELI LAMINATE
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PARDOSELI STRATIFICATE

ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

GAMA SUPREME

IZOLATOR FONIC
COD: 12526

1
SUPREME mm
SILENT UHD
Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de
polie lenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții
tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare
butan gaz.
Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o
mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conduc vitate termică
ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în mp, ﬁind
imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un
produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă
emisii radioac ve, ﬁind reciclabil în proporție de 100% .

FABRICAT
IN ROMANIA

SUPREME SILENT UHD 1mm este un produs revoluționar cu o densitate extrem de
mare, recomandat ca strat phono absorbant între placa din beton și șapă. Se prezintă
sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

1m
Lățime

1

20
m
Lungime

mm
Grosime

20
m

600
m

2

Suprafața

2

Can tate per palet

21dB - Zgomot De Impact
21 dB

0 dB

Difuzie Vapori Apă
bun

Rau >

Rezistența La Compresiune

DENSITATE

(D) 300 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) <75 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 1.6 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.145 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 246 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 21 dB

GREUTATEA

(AW) 0.300 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >400000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >50 kPa

bun

Rău >

Pardoseală Neregulată
bun

Rău >

Rezistența Termică
bun

24OC

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLAȚIE FONICĂ
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FOLII INTERMEDIARE

COMPLEMENTARE

COD: 10224

FOLIE BARIERĂ 150
DE VAPORI my
Folie PE barieră de vapori pentru pardoseli ideală pentru parchet din lemn
laminat și pentru toate purile de podele inclusiv beton.
Recomandare de instalare:
În toate situațiile în care există riscul să ﬁe umiditate reziduală în șapă (case
noi construite, inclusiv la etaj, renovări cu șape proaspăt turnate, renovări
unde camera a fost zugrăvita cu puțin mp înaintea instalării parchetului,
demisoluri sau spații amenajate la subsolul imobilelor).

1m
Lățime

150

10
m
Lungime

my

Grosime

10
m
2

Suprafața

În cazul substraturilor de lemn nu este necesară bariera de vapori, deoarece
acestea trebuie să ﬁe aerisite suﬁcient pentru a nu se aduna umezeala.
În cazul în care aerisirea este blocată, sub pardoseala ﬂotantă se creează un
mediu prielnic pentru microorganisme și substratul de lemn se deteriorează.
De aici nevoia de ven lație a substraturilor și de păstrare sau creare a
rosturilor pentru ven lație. În plus, aranjarea plăcilor noi de parchet se va
face transversal peste plăcile de pardoseală deja existente.

Difuzie Vapori Apă

DENSITATE

(D) 150 kg/mc

DIFUZIE VAPORI APĂ

(SD) 90 m

ZGOMOT DE PAȘI

(RWS) ?dB

PARDOSEALĂ NEREGULATĂ

(PC) 0.39 mm

REZISTENȚĂ TERMICĂ

(TR) 0.024 m²k/w

COMPRESIUNE STATICĂ

(CS) 133,4 kPA

ZGOMOT DE IMPACT

(IS) 18 dB

GREUTATEA

(AW) 0.210 kg/mp

ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ

(DL) >10000 Cicluri

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

(CC) >50 kPa

bun

Rău >

RECOMANDAT PENTRU:

20

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC

739
m2

Can tate per palet

COMPLEMENTARE

FOLII INTERMEDIARE

FABRICAT
IN ROMANIA
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ISOTECKLINE
DEPOZIT ȘI SHOWROOM
Domneș :
Strada T. Vladimirescu, Nr. 393
Arad:
Strada I.B. Deleanu, Nr. 23
Oradea:
Strada Calea Clujului, Nr. 271
TELEFON ȘI E-MAIL
E-mail: oﬃce@isoteckline.com
Telefon / Fax: 021 448.03.58
WEBSITE

