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Symbióza technológie, inovácie
a kvality ... know-how pre Vás!
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Tepelná izolácia podkladu je
pri realizácii systému podlahového vykurovania jedným
z najlimitujúcejších faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu
a účinnosť celého systému
v praxi. Použitie systémovej
izolačnej dosky je nevyhnutným predpokladom pri realizácii moderného a funkčného systému rozvodov, ktorý
zamedzuje šíreniu tepla
smerom nadol do podlahy,
a zároveň poskytuje vynikajúcu akustickú izoláciu.
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Základná charakteristika
Systém podlahového vykurovania je založený na použití systémových izolačných
dosiek. Tie zaisťujú kvalitnú tepelnú a zvukovú izoláciu, presné vedenie a jednoduché
položenie rúry v predpísaných rozostupoch.
Popis
Izolačná tvarovaná doska R979 bola navrhnutá na základe inovatívnej koncepcie
s tým, že spája dva rozdielne druhy materiálov v jeden produkt:
1. Izolačnú tvarovanú dosku
z polystyrénu EPS
2. Tvarovanú kryciu fóliu s hrúbkou 0,6 mm
Združenie týchto dvoch materiálov umožňuje optimalizáciu pri pokládke s menším
odpadom oproti klasickej izolačnej doske
a taktiež jej odolnosť voči deformáciám spôsobených záťažou je vysoká.

Na obrázku je vidieť spojenie dvoch systémových izolačných dosiek, pričom presah okraja jednej z nich absolútne zabraňuje vzniku medzery medzi nimi, a tým aj
vzniku tepelných únikov (tzv. tepelné mosty). Všimnite si tiež, že montážne výstupky
fólie sú zo spodnej strany vyplnené izolačným polystyrénom, čo znamená obrovské
plus z hľadiska pevnosti a kompaktnosti
celej systémovej izolačnej dosky. Špeciálne
tvarovaná spodná časť platne poskytuje
výbornú akustickú izoláciu.

Typy a varianty systémových
izolačných dosiek
Systémové dosky (R982, R979) sú k dispozícii vo viacerých prevedeniach, ktoré sa
odlišujú hrúbkou izolačnej vrstvy, tvrdosťou
polystyrénu a farebnosťou. Základné typy
majú celkovú hrúbku 32 mm, 45 mm, 55 mm,
60 mm. Tvrdosť polystyrénu je rozhodujúca
pre schopnosť izolačnej vrstvy znášať vertikálne zaťaženie, hodnoty sa pohybujú od
500 kg na m2 do 6000 kg na m2. Základné
farebné prevedenia sú: zelená a čierna.
Obrázok znázorňuje detailne tvar montážneho výstupku systémovej izolačnej
dosky, ktorý je v hornej časti vybavený
výstupkami, ktoré znemožňujú uloženej
rúrke „vybehnutie“ z polohy.

Prečo používať dosky s fóliou?
Giacomini neponúkajú systémové dosky
bez fólie. Tie odporujú platnej norme! Citujeme normu EN 1264-4, kapitola 4.1.2.3:
„Pred položením roznášacej vrstvy sa izolačná vrstva pokryje ochrannou vrstvou fólie
Použitie
z polyetylénu minimálnej hrúbky 0,15 mm
Tvarovaná izolačná doska R979 sa použís presahom minimálne 80 mm alebo iným
va hlavne pri realizácii moderných systémov
výrobkom ekvivalentne odpovedajúcej
podlahových vykurovaní, ktoré prostredfunkcie“.
níctvom vrchnej vrstvy zohrieva priestory
a v ktorom izolačná doska zohráva dôležitú
Zhrnutie - prečo použiť
úlohu pri usmerňovaní výkonu správnym
systémovú dosku?
smerom. Použitím izolačnej dosky R979 je
• Umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž
skutočne zaručené dosiahnutie príjemných
okruhov podlahového vykurovania
teplôt v priestoroch a to udržaním teplôt
• Vďaka „zámkom“ vytvoria položené syspodlahy (24ºC- 26ºC) ako stanovuje norma
témové dosky jednoliatu plochu, ktorá
UNI EN 1264. Táto skutočnosť následne zazabraňuje zatekaniu podlahovej zmesi
braňuje vznikaniu rôznym fyziologickým
medzi dosky a tým vytváraniu tepelných
a štrukturálnym problémom, ktoré sú typicmostov, ktorými by tepelná energia uniké pre už nepoužívané staré technológie.
kala do podlahy
Lepšie vlastnosti izolačnej dosky majú vplyv
• Fólia na vrchnej časti systémovej dosky
na zníženie množstva rúrok, počtu okruhov
chráni polystyrén voči vlhkosti z materia tým na objem média, ďalej na dimenzie
álu poteru, pôsobí ako parozábrana a zárúr a v konečnom dôsledku na nižšiu spotreroveň zvyšuje odolnosť systémovej dosky
bu energií.
voči poškodeniu v priebehu montáže
• Umožňuje dodržiavanie presného navrhnutého rozostupu rúr pri ich pokládke
Systémová doska tvorí najspodnejšiu časť
celého montážneho systému podlahového • Je súčasťou celkovej tepelnej izolácie podvykurovania.
lahy
• Poskytuje akustickú izoláciu
• Uloženie rúr medzi montážnymi výstupkami zmenšuje možnosť ich mechanického
poškodenia

Zodpovedajúce normy:
• UNI EN 1264 Podlahové
vykurovanie- montáž a komponenty
• EN 13163
• UNI EN 12354-2 Akustika v stavebníctve

Obrázok znázorňuje použitie systémovej dosky v praxi. Celá podlaha je kompaktná, pevná, odolná.
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