Podkład podłogowy
Подложка
Underlay

PRO THERMO RAPID 55

75

П ОД ЛОЖ КА / UNDERLAYS

P O DKŁ A DY P O DŁO GOWE

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

2 mm

≤16% / 

>18 dB / 

≤110 kPa / 

≤1,5 mm / 

Efl





ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Podkład podłogowy Pro Thermo Rapid 55 wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS
przeznaczonego pod wszystkie typy podłóg pływających, w których zastosowano ogrzewanie, bądź chłodzenie podłogowe. Izolacja podłogowa występuje w postaci prostokątnej płyty.
Jej ergonomiczny kształt pozwala na szybki system montażu oraz prostą obróbkę. W płycie
występują prostokątne otwory umożliwiające idealne rozprowadzenie ciepłego lub zimnego
powietrza z systemu podłogowego na całej powierzchni posadzki podłogowej. Izolacja podłogowa występuje wyłącznie w jednej grubości. Podkład podłogowy jest jedynym produktem
takiego typu na rynku europejskim, co nadaje mu miano innowacyjnej izolacji podłogowej.
Dodatkowo dzięki zwiększonej gęstości i wytrzymałości na zgniatanie podkłady Pro Thermo
Rapid 55 zapobiegają wyłamywaniu się zamków łączących panele podłogowe przedłużając
ich żywotność.
Подложка Pro Thermo Rapid 55 изготовлена из экструдированного пенополистирола (XPS).
Подложка предназначена для всех типов плавающих полов, в которых установлена система подогрева или охлаждения. Подложка изготавливается в форме прямоугольных листов,
которые легко уложить и соединить. В листах вырезаны прямоугольные отверстия, позволяющие идеально распределить теплый или холодный воздух из системы подогрева по
всей поверхности напольного покрытия. Мы производим данную подложку только одной
толщины. Данная подложка является инновационным продуктом на европейским рынке.
Pro Thermo Rapid 55 is made from extruded polystyrene (XPS), intended for all types of floating floors with installed heating/cooling system. This floor insulation is offered in rectangular
sheets. Its ergonomic shape allows for fast laying and simple handling. Rectangular openings
distribute perfectly hot or cold air from floor system over the whole floor area. This insulation
is available only in one thickness. It is the only product of such a type on the European market,
deserving the name of an innovative floor insulation.

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

1,0 m

NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

0,5 m

2 mm

5 m²

145 m²

1160 m²

687624

2 mm

5 m²

145 m²

1160 m²

