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Informacje techniczne zawarte w niniejszej broszurze reprezentują nasz obecny 
stan wiedzy i doświadczenia, na dzień wydania (patrz metryka). Nie udziela się 
żadnych prawnie wiążących gwarancji, chyba że ustalono to w drodze umowy. 
Nasza wiedza i doświadczenie ulegają stałemu poszerzeniu. Upewnij się, że 
korzystasz z ostatniego wydania niniejszych informacji. Opisane zastosowania 
produktów nie biorą pod uwagę okoliczności specjalnych. Należy zweryfikować 
czy nasze produkty są odpowiednie do danego zastosowania. W celu uzyskania 
dalszych informacji, skontaktuj się z Doradcami Technicznymi ISOVER. Nasze 
dostawy są zgodne wyłącznie z warunkami handlowymi oraz warunkami 
dostawy.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Doradztwo Techniczne
tel. 800 163 121
e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.isover.pl

Saint-Gobain Construction 
Products Polska Sp. z o.o.  

44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
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