quadro-takk – kvadratická role tacker
pro systémy podlahového vytápění SCHÜTZ.

Rozvinout – ukotvit – hotovo!
Se skládací rolí quadro-takk firmy
SCHÜTZ jde pokládka mimořádně
racionálně, rychle a levně od ruky.
Geniální princip, mnoho výhod:
quadro-takk nabízí nejlepší tepelnou
a kročejovou izolaci a díky
kvadratickému balení Ize snadno
skladovat a přepravovat.

Rozvinout!

Ukotvit!

Hotovo!

quadro-takk – praktické a hospodárné
řešení od firmy SCHÜTZ.
Snadněji a rychleji už to snad nejde:
kvadratická skládací role quadro-takk SCHÜTZ.
❚ Snadná pokládka! Jako role pro velké plochy, jako skládací deska pro malé
plochy (jednodušší rozvinutí oproti standardním izolačním rolím)
❚ Hospodárné využití materiálu! pokládka bez prořezu
❚ Optimální využití plochy a prostoru při skladování a přepravě! Pro dobrý
přehled o velikosti skladových zásob, minimalizaci ložné plochy při přepravě,
snadnější rozdělení materiálu na stavbě jakož i snadnou manipulaci a přehled
pro odběratele
❚ Čisté překrytí spár díky přesahu krycí fólie!
❚ Bezpečné ukotvení otopné trubky! Hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a
s rastrem ve spojení se speciálními příchytnými sponami tacker pro bezpečné
ukotvení otopné trubky v předem daných pokládacích roztečích

V každém případě quadro-takk:
typ
EPS-T 35-3
EPS-T 30-3
EPS-T 30-2
EPS-T 25-2
EPS 100-30

tloušt’ka

tepelný
odpor

útlum kročej.
hluku

max. provozní
zatížitelnost

35/32 mm
30/27 mm
30/28 mm
25/23 mm
30 mm

0,875 m K/W
0,75 m2 K/W
0,75 m2 K/W
0,625 m2 K/W
0,75 m2 K/W

29 dB
28 dB
28 dB
28 dB
0 dB

4 kPa**
4 kPa**
5 kPa**
5 kPa**
100 kPa**

2

použití
vyšší útlum kročejového hluku
standardní, jednovrstvá pokládka
jednovrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost
dvouvrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost
vysoká provoz. zatížitelnost, bez útlumu kročejového hluku

*u potěru dle DIN 18560 díl 2 s m’ ≥ 70 kg/m2 / ** dle DIN EN 13163

06.05/3.000/Corzilius (Technické změny vyhrazeny)

K bezpečnému upevnění
otopné trubky SCHÜTZ slouží
stabilní, 8 mm široké
příchytné spony tacker

K instalaci příchytných spon
slouží montážní nástroj tacker,
praktická montážní pomůcka
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