Deska s výstupky EPS-T 30-2
ideální rozměry pro rychlou pokládku.
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Snadná instalace.
Deska s výstupky EPS-T 30-2 od firmy SCHÜTZ
má jedinečný formát: Díky svým kompaktním
rozměrům (cca 1 m x 1 m) lze tepelnou a
kročejovou izolaci z polystyrenu položit
mimořádně rychle také v malých plochách.

Položený systém s otopnou trubkou

Čisté zakrytí spár pomocí přesahující PS-fólie

Fixace otopné trubky

Deska s výstupky EPS-T 30-2
ekonomická, komfortní a kompaktní.
Konec s nákladnou instalací – s praktickými systémovými deskami s výstupky
od firmy SCHÜTZ položíte v nejkratším čase a s nepatrnými náklady ideální
základ pro Vaše podlahové vytápění.
❚ Snadná pokládka – díky kompaktním rozměrům (cca 1 m x 1 m) je ideálně
vhodná pro malé i velké prostory.
❚ Bezpečná fixace otopné trubky – pro nejpoužívanější průměry trubek 14 x 2 mm,
16 x 2 mm a 17 x 2 mm.
❚ Čisté překrytí spár díky přesahující PS- fólii – vhodné pro mokrou pokládku bez
dalších pomocných prostředků.
❚ Hospodárné využití materiálu – pokládka téměř bez prořezu.
Pro sanace, průmyslová použití a pro dlouhé přepravní vzdálenosti je systémová
deska k dostání také bez tepelné izolace s nepatrnou montážní výškou.
Technické údaje
Deska s výstupky:
číslo zboží:
jmenovitá hodnota tepelného odporu Rλ:
dynamická tuhost:
vylepšený útlum kročejového hluku* ∆Lw,R:
požární odolnost dle DIN 4102-1:
tloušt’ka desky:
maximální zatížitelnost:
rozměr:

EPS-T 30-2
4003963
0,75 m2K/W
SD 20
28 dB
B2
30 (28) mm
54 (52) mm
5 kPa
940 x 940 mm

bez tepelné izolace
4003964
0,0 m2K/W
0 dB
B1
1 mm
24 mm s výstupky
100 kPa
940 x 940 mm

*u potěru dle DIN 18560 díl 2 s m’ ≥ 70 kg/m2 / ** dle DIN EN 13163
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Bezproblémové položení izolace a
otopných trubek jednou osobou
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