PRODUKTOVÝ LIST

Keramická dlažba
CREAPUR

-

rozmer 400x180x20 mm
spotreba 13,9 ks/m2
hmotnosť 38,25 kg/m²
pochôdznosť po 24 h
koeficient tepelnej
rozťažnosti: 6x10-6/K
- tepelná vodivosť 0,67W
- farba: prírodná červená

Zdravá, prírodná alternatíva podlahy v podobe
keramickej dlažby CREAPUR je vhodná pre
podlahové teplovodné a elektrické podlahové
vykurovanie. Je určená ako základná, nosná
roznášacia vrstva pod finálnu podlahovú krytinu –
parkety, gresová dlažba, koberec a pod.
Nezanedbateľná je samotná rýchlosť pokládky
prostredníctvom perodrážky a lepidla. Podlaha
znesie aj najvyššie zaťaženie vhodná pre interiér.

- spotreba 1,0 kg/m2
- hmotnosť: 5,0 kg

Vysokopevné lepidlo určené na lepenie
keramickej podlahy CREATON.

- rozmer 400x80x10 mm
- farba: prírodná červená

Soklové lišty sú najčistejším zakončením montáže
podlahy. Sú jedinečným prvkom, ktorý dotvára
dokonalosť Vašej podlahy.

-

objem 1 liter
spotreba na 1 m² - 0,1 l

Prípravok určený na odstránenie cementového
povlaku vzniknutým po lepení podlahy.

-

objem 1 liter
spotreba na 1 m² - 0,1 l

Prípravok určený na impregnáciu podlahy.

Lepidlo CREATON

Soklová lišta CREAPUR

Odstraňovač cement.
povlaku

Ochrana pred škvrnami

-

výška 150 mm
hrúbka 8 mm
farba modrá

Polyetylénový dilatačný pás s fóliou.
Pre oddelenie vykurovacej plochy od obvodových
stien, oddelenie jednotlivých miestností a
rozdelenie veľkých plôch na menšie. Vrchná časť
je predrezaná po 1 cm pre jednoduché oddelenie
prevyšujúcej časti tesne pri podlahe.

Obvodový dilatačný
pás

Systémová doska
UNIFA

-

rozmer 1200 x 600 x 30 mm
spotreba 1,4 ks/m2
pevnosť 100, 150, 200 kPa
materiál expandovaný
polystyrén
- farba zelená

Systémová doska je určená na suchý proces
podlahového vykurovanie. Rozteč použitej rúrky
je 150 mm a priemer rúrky Ø 16 mm.

- rozmer 1900 x 150 x 0,5
- spotreba 5 mb/m2

Teplovodivé plechy sa osadia do predlisovaných
otvorov v systémovej doske UNIFA. Teplovodivý
plech UNIFA je určený na odvod tepla z rúrky a
jeho následné odvedenie na povrch systémovej
dosky.

- balenie 200 m

Rúrka určená na rozvody teplovodného
vykurovania a rozvod média v podlahe.

- balenie 100 m²
- hrúbka 0,12 mm

Fólia určená na ochranu rúrky pred poškodením
pri samotnej pokládke.

Teplovodivý plech
UNIFA

Teplovodná rúrka
Pexfit Pro PE-RT 16 x 2

PE fólia
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