
systémov
podlahového
vykurovania

zalievanie

• Dobrá rozlievateľnosť 
• Vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti (1,727 W/mK)
• Lepenie dlažby už po 12 hodinách
• Uvedenie systému podlahového vykurovania 
 do prevádzky už po 4 dňoch 

RÝCHLOTVRDNÚCA, 
SAMONIVELIZAČNÁ MALTA 
NA ZALIATIE KOMPAKTNÝCH 
SYSTÉMOV PODLAHOVÉHO 
VYKUROVANIA A VYROVNANIE 
PODLÁH

po 3 h
OBAH

VLÁKIEN
HRÚBKA
VRSTVY

3-40 mm

POCHÔDZNOSŤ APLIKÁCIA

RUČNÁ

STROJOVÁ



OBLASTI POUŽITIA 
• Prekrytie a zaliatie kompaktných systémov podlahového vykurovania/chladenia.
• Vyrovnanie všetkých druhov podkladov so zabudovaným systémom podlahového 
 vykurovania alebo bez.
• Vhodné na následnú inštaláciu obkladových prvkov z keramiky, prírodného 
 kameňa a laminátových podláh. 
• Použitie v interiéri.  

PRÍKLADY POUŽITIA 
• Prekrytie a zaliatie kompaktných podlahových vykurovacích systémov 
 zhotovených zo samolepiacich plastových vykurovacích panelov a/alebo rohoží 
 inštalovaných na všetky druhy podlahových poterov, na existujúcu keramiku 
 alebo prírodný kameň, ako aj na vopred pripevnené tepelnoizolačné panely, za 
 predpokladu, že sú dostatočne odolné a pevné. Posledný typ aplikácie je vhodný 
 len do obytných priestorov, pričom hrúbka vrstvy ULTRAPLAN TERMO musí byť 
 min. 30 mm. Odporúča sa vložiť pozinkovanú rohož ponad trubky podlahového 
 vykurovania.
• Vyrovnanie a vyhladenie kompaktných podlahových vykurovacích systémov 
 vyhotovených zo sadrovláknitých alebo cementovláknitých dosiek, ktoré sú 
 inštalované na pôvodnú keramickú dlažbu alebo prírodný kameň. Tento typ 
 aplikácie je vhodný len do obytných priestorov, pričom hrúbka vrstvy ULTRAPLAN 
 TERMO musí byť min. 20 mm. 
• Vyrovnanie a vyhladenie elektrických podlahových vykurovacích systémov pred 
 inštaláciou keramiky, prírodného kameňa a pružných povlakových krytín (vrátane 
 laminátových podláh). 
• Vyrovnanie a vyhladenie betónových dosiek a cementových poterov alebo vopred 
 namiešaných poterových zmesí  TOPCEM PRONTO C25 a TOPCEM PRONTO C35.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
ULTRAPLAN TERMO je prášková zmes, zložená zo špeciálnych, rýchlo tuhnúcich 
cementov s rýchlym priebehom hydratácie, z vybraného kameniva, syntetických 
vlákien, živice a špeciálnych prísad vyrobený podľa pôvodnej receptúry vyvinutej 
vo výskumných a vývojových laboratóriách MAPEI. Po vytvrdnutí sa ULTRAPLAN 
TERMO vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku, pevnosťou v ťahu pri ohybe a 
odolnosťou proti obrusovaniu. Obsah vlákien umožňuje aplikáciu malty v hrúbke 
vrstvy do 40 mm.

Vďaka vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti (1,727 W/mK) sú vykurované podlahy 
vyhotovené s použitím ULTRAPLAN TERMO charakteristické vysokou tepelnou 
účinnosťou a nízkou zotrvačnosťou. Špeciálna receptúra výrobku umožňuje 
urýchliť stavebné práce: vysoko tekutá konzistencia uľahčuje aplikáciu na veľkých 
plochách. Inštalácia keramickej dlažby je možná už po 12 hodinách a spustenie 
systému podlahového vykurovania/chladenia sa predpokladá už po 4 dňoch.

  ULTRAPLAN TERMO má veľmi nízky obsah emisií organických 
  prchavých látok, prispieva k zlepšeniu pohodlia a bezpečnosti práce 
  zhotoviteľa a zaisťuje dobrú kvalitu vnútorného ovzdušia.

SPOTREBA: 1,8 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy. 

INTERIÉR

po min. 12 h

LEPENIE
DLAŽBY

POCHÔDZNOSŤ

po 3 h

NÁRADIE

30-40 min

ČAS SPRACOVANIA
ZMESI

MNOŽSVO
ZÁMESOVEJ VODY

4,5-5 l

APLIKAČNÁ
TEPLOTA

+35˚C

+5˚C
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