Podkład podłogowy
Подложка
Underlay

PRO IZO ROLL

ПОД ЛОЖ КА / UNDE RLAYS

PO DKŁ A DY P O DŁO GOWE

72

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

2 mm

26% / 

19 dB / 

≥70 kPa / 

1,4 mm / 

0,054 m2K/W / 

Efl

25 m / 



ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Podkład podłogowy Pro Izo Roll CEZAR to izolacyjny podkład pod panele podłogowe, wykonany z polietylenu.
Tego typu izolacja podłogowa jest łatwa i prosta w obróbce, przeznaczona do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzyw drzewnych, takich jak panele laminowane lub z drewnianych elementów warstwowych i materiałów drewnopodobnych. Podkład podłogowy Pro Izo Roll CEZAR wykonany jest z
pianki polietylenowej dodatkowo poddanej procesowi sieciowania. Zastosowanie procesu sieciowania zwiększa
odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne. Struktura międzycząsteczkowa pomiędzy łańcuchami ma wiązania, które tworzą wysoką gęstość struktury. Dzięki mniejszym przestrzeniom pomiędzy łańcuchami materiał
wykazuje większą absorpcję i tłumienie drgań. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecane jest
użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.
Pro Izo Roll – это подложка, изготовленная из полиэтилена. Она проста в укладке, ликвидирует небольшие неровности оснований, предназначена для «плавающих» полов и рекомендуется для укладки как
под ламинат, так и под паркетную доску или иные деревоимитирующие напольные покрытия. Pro Izo Roll
изготовлена из химически сшитого вспененного полиэтилена. Процесс химической сшивки увеличивает
устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Межмолекулярная структура полимерных цепочек имеет химические связи, которые придают ей высокую плотность. Благодаря меньшему расстоянию
между полимерными цепочками материал эффективнее поглощает ударные звуки и уменьшает отголоски в помещении. Для дополнительной пароизоляции рекомендуется использование пароизоляционной
пленки Basic Izopar.
Pro Izo Roll CEZAR underlay is made from polyethylene. This insulation is easy and simple in handling. It is intended
for flowing floors as a levelling base before laying laminates, wood-layered or wood-like floorings.
Pro Izo Roll CEZAR polyethylene foam is additionally treated by polymer chains cross-linking process which improves static and dynamic load resistance. Cross-bonding of polymer chains and intermolecular structure gives
high density of this insulation. Thanks to smaller spaces between chains the material has improved absorption
and muffling of sounds. It is recommended to use it together with Cezar Basic Izopar – the vapour retarder film.

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS
NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

1m

15 m²
15 m

15 m²

300 m²

669866

2 mm

15 m²

300 m²

