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JEDNODUCHA
SKLADACKA
(PERO-DRAZKA)

Spoje keramických
dosiek sa lepia
cementovým lepidlom

TOTO JE POTER,
KTORÝ SA NELEJE,
A MÁ 3x RÝCHLEJŠÍ
NÁBEH TEPLA.

Suchý keramický poter od FA-BRICK je ďalšie originálne
riešenie pre konštrukčné podlahy. Je bez mokrých
procesov, zdĺhavého tuhnutia či nekonečného zrenia.
Vyniká rýchlosťou pokládky, úsporou energií a mimoriadne
rýchlym nábehom tepla. Mnoho ďalších výhod spoznáte
v tomto katalógu.

POUŽITEĽNÝ
UŽ 48 HOD.
OD POKLÁDKY
Systém pera a drážky umožňuje jednoduchú a absolútne
nenáročnú pokládku keramických dielov aj jednou osobou
a navyše laikom. Suchý keramický poter je v porovnaní
s tradičným mokrým procesom použiteľný, pochôdzny
a plne zaťažiteľný už 48 hodín od jeho inštalácie.

IDEALNE AJ PRE
REKONSTRUKCIE

Len 2 cm

NÍZKA HMOTNOSŤ
2
LEN 38 kg/m
Jeden meter štvorcový keramickej podlahy váži necelých
38 kg, čo je mimoriadne nízka hodnota v porovnaní
s hmotnosťou s mokrými potermi. Aj táto vlastnosť umožňuje
uprednostniť tento systém v stavbách, kde sa vyžaduje
menšie zaťaženie stropnej resp. podlahovej konštrukcie.

je to jednoduche!
cementové lepidlo pre lepenie
spojov keramických dlažieb

VYKUROVANIE:
TEPLÁ VODA
V PODLAHE

keramický poter

Systém teplovodného vykurovania je tvorený základnou
systémovou EPS doskou, do ktorej sa vkladajú teplovodné
pozinkované „omega“ plechy a následne sa do proﬁlových
výčnelkov inštalujú kúrenárske PE rúrky. Systémová izolačná
doska je špeciálne určená pre suchú skladbu podlahy.
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systémová doska
izolant EPS, XPS
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Az 3x rychlejsi
nabeh tepla !

ELEKTRICKÉ
VYKUROVANIE
V PODLAHE

keramický poter

izolačná fólia

Alternatívu k teplovodnému podlahovému vykurovaniu pre
suchú skladbu podlahy tvorí elektrický odporový systém.
Skladá sa zo systémovej plastovej dosky z vyproﬁlovanými
drážkami pre vedenie elektrického odporového kábla.
Na povrch
p
tejto
j doskyy je
j následne možné pokladať
konštrukčnú suchú podlahu.

odporový kábel

ssystémová doska
izolant EPS, XPS
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Az 3x rychlejsi
nabeh tepla !
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Viac inovácií. Viac zo života

