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ul. Płocka 15/66, 01-231 Warszawa, Polska
NIP: 7010890967 REGON: 381727965 KRS: 0000755476
www.ibet.com.pl

Niniejsze (Wytyczne instalacyjne to zwięzły opis czynników, które mają bezpośredni wpływ na działanie produktu iFLEX ) i są 
oparte na obecnym stanie techniki (może być konieczna zmiana tych zaleceń, gdy dostępnych będzie więcej informacji. Za 
użytkowanie odpowiada użytkownik. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym dostawcą.

Niniejsza instrukcja montażu służy jedynie jako zalecenie. Nie zastępują specjalistycznej wiedzy wymaganej przy montażu. 
Informacje są zawsze na bieżąco z najnowszymi technologiami i są stale aktualizowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
technicznych - nawet bez wcześniejszego poinformowania klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adresem www.ibet.com.pl Obowiązują również nasze ogólne warunki sprzedaży.

This (Installation guideline is a brief description of the factors that directly affect the performance of iFLEX) and are based on the state 
of the art (you may need to change these recommendations as more information becomes available. The user is responsible for its 
use. In case please consult your local supplier if you are unsure.

These assembly instructions are for guidance only. They are not a substitute for specialist knowledge required for assembly. The 
information is always up to date with the latest technologies and is constantly updated. We reserve the right to make technical 
changes - even without prior notice informing the client. The currently valid version can be found on our website at www.ibet.com.pl 
Our general terms and conditions of sale also apply.
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changes - even without prior notice informing the client. The currently valid version can be found on our website at www.ibet.com.pl 
Our general terms and conditions of sale also apply.
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Taśma uszczelniająca iFLEX - podwójna ściana
iBet sp. z o.o.

iBet sp. z o.o.
ul. Płocka 15/66, 01-231 Warszawa, Polska
NIP: 7010890967 REGON: 381727965 KRS: 0000755476
www.ibet.com.pl

Taśma uszczelniająca iFLEX - kontrolowany narożnik
iFLEX sealing tape - controlled corner

iFLEX sealing tape - double wall
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Taśma uszczelniająca iFLEX w sytuacji podwójna ściana / ściana - uszczelnienie
iFLEX sealing tape in a double wall / wall situation - sealing

Taśma uszczelniająca iFLEX do betonu w sytuacji – płyta dolna / ściana
iFLEX sealing tape for concrete in a situation - bottom plate / wall iBet sp. z o.o.

iBet sp. z o.o.
ul. Płocka 15/66, 01-231 Warszawa, Polska
NIP: 7010890967 REGON: 381727965 KRS: 0000755476
www.ibet.com.pl

Niniejsze (Wytyczne instalacyjne to zwięzły opis czynników, które mają bezpośredni wpływ na działanie produktu iFLEX ) i są 
oparte na obecnym stanie techniki (może być konieczna zmiana tych zaleceń, gdy dostępnych będzie więcej informacji. Za 
użytkowanie odpowiada użytkownik. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym dostawcą.

Niniejsza instrukcja montażu służy jedynie jako zalecenie. Nie zastępują specjalistycznej wiedzy wymaganej przy montażu. 
Informacje są zawsze na bieżąco z najnowszymi technologiami i są stale aktualizowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
technicznych - nawet bez wcześniejszego poinformowania klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adresem www.ibet.com.pl Obowiązują również nasze ogólne warunki sprzedaży.

This (Installation guideline is a brief description of the factors that directly affect the performance of iFLEX) and are based on the state 
of the art (you may need to change these recommendations as more information becomes available. The user is responsible for its 
use. In case please consult your local supplier if you are unsure.

These assembly instructions are for guidance only. They are not a substitute for specialist knowledge required for assembly. The 
information is always up to date with the latest technologies and is constantly updated. We reserve the right to make technical 
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Our general terms and conditions of sale also apply.
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