
CHARAKTERYSTYKA:

Płyty podłogowe do suchej zabudowy to innowacyjny i łatwy w instalacji system 
najczęściej stosowany spośród suchych systemów ogrzewania podłogowego bez 
wylewki betonowej .

Płyta podłogowa styropianowa EPS 200 jest pokryta folią metalizowaną o grubości 
0,4 mm i ma za zadanie lepsze rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni.

Płyta zapewnia dobrą izolację akustyczną i termiczną. 

W ofercie VESBO są dwa rodzaje płyt: z panelem zasilającym oraz z panelem 
powrotnym

ZASTOSOWANIE:

- na stropach lekkiej 
drewnianej konstrukcji jako 
element nośny dla rur
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VESBO Premium

PŁYTY PODŁOGOWE 
DO SUCHEJ ZABUDOWY 

  

KOD WYMIARY [mm] KARTON [SZT]

PŁYTY PODŁOGOWE DO 
SUCHEJ ZABUDOWY - 

PANEL ZASILAJĄCY

PLPZ1000X500X25 1000x500x25 20

PLPZ1000X500X30 1000x500x30 17

PLPZ1000X500X50 1000x500x50 10

PŁYTY PODŁOGOWE DO 
SUCHEJ ZABUDOWY - 

PANEL POWROTNY

PLPP1000X500X25 1000x500x25 20

PLPP1000X500X30 1000x500x30 17

PLPP1000X500X50 1000x500x50 10

DANE TECHNICZNE:

• Materiał - EPS 200
• Gęstość (kg/m3): 30
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m*K ) 0,033
• Deklarowany opór cieplny R (m*K)/W:
      - 0,75 - 25mm
      - 0,87 - 30mm
      - 1,44 - 50mm
• Wytrzymałość na ściskanie (KPA) 200
• Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN-13501-1 - „E”

ZALETY:

• Niska wysokość zabudowy.
• Najlżejszy z systemów.
• Łatwy, szybki montaż.
• Dobre właściwości izolacji cieplnej.
• Oszczędność energii. 
• Po zakończeniu montażu system jest od razu gotowy do 

pracy.
• Całkowity ciężar wraz z płytą podkładową UP 4,5 kg.
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Instrukcja montażu - wariant I - montaż paneli, parkietu, desek, wykładzin, PCV

płyta podkładowa

rura

płyta podłogowa

taśma brzegowa

podłoże

wykończenie podłogi

1. Na równym podłożu przyklej płytę podłogową za    
    pomocą elastycznego kleju bądź pianki do styropianu.

2. Rozmieść odpowiednio rurę wielowarstwową.

3. Połóż płytę podkładową AP, UP 3 mm lub płytę
    jastrychową gipsowo -kartonową 20/25 mm. 

4. Połóż podłogę końcową.
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Instrukcja montażu - wariant II- montaż płytek ceramicznych, kamiennych

klej

rura

płyta podłogowa

taśma brzegowa

podłoże

wykończenie podłogi

1. Na równym podłożu przyklej płytę podłogową za    
    pomocą elastycznego kleju bądź pianki do styropianu.

2. Rozmieść odpowiednio rurę wielowarstwową.

3. Następnie: 
a) w przypadku płytek nie przekraczających 60x60cm:
    - połóż podkład gruntujący
    - połóż 2 warstwy kleju, a w środek wtop siatkę                         
      z włókna szklanego  
    - połóż podłogę końcową (płytka)*. 
b) w przypadku płytek przekraczających 60x60cm: 
    - połóż płytę typu Fermacell
    - połóż podkład gruntujący
    - połóż warstwę kleju
    - połóż podłogę końcową (płytka)*.
*Płytki należy montować na nieogrzewanym systemie,       
  nie należy stosować  montażu podczas działającego    
  ogrzewania. 

siatka z włókna szklanego


