
ZASTOSOWANIE:

-  stosowane na izolacji termicznej 
oraz dźwiękochłonnej

- jako system suchy dla ogrzewania 
podłogowego jak również pod 
tradycyjny jastrych jako system 
mokry wodnego ogrzewania 
podłogowego
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VESBO Premium

DANE TECHNICZNE:

• Materiał (PS)
• Materiał EPS
• Deklarowany współczynnik przenikania ciepła -U[W/Mk]:
      - 0,038 Materiał EPS 100 20 [kg/m3]
      - 0,035 Materiał EPS 150 25 [kg/m3]
      - 0.033 Materiał EPS 200 30 [kg/m3]
      - 0,045 Materiał EPS T
• Dopuszczalne obciążenie gk [KNm2] 5,0
• Klasyfikacja ogniowa wg. PN-EN -3501-1 - „F”

KOD WYMIARY [mm] KARTON [SZT]

płyta podłogowa z wypustkami PLZW1003X1003 1003x1003 42

płyta podłogowa z wypustkami 
z izolacją EPS

PLZW1003X1003X10 1003x1003x10 20

PLZW1003X1003X30 1003x1003x30 10

ZALETY:

• Szybki montaż bez użycia spinek mocujących dzięki płycie 
podłogowej

• Ułożenie rur w różnym kształcie zachowując taką samą 
odległość między nimi.

• Szczelne połączenie między płytami dzięki zakładkom        
w płycie.

• Zabezpieczenie przed wodą z jastrychu i wilgocią.
• Możliwość poruszania się po płycie.

PŁYTY PODŁOGOWE 
Z WYPUSTKAMI 
CZARNE
  

CHARAKTERYSTYKA:

Płyta podłogowa z wypustkami czarna co 5,0 cm pozwala na doskonałe ułożenie rur w różnym 
kształcie, zachowując odpowiednią odległość jak i możliwość poruszania się po niej.

Płyta jest antypoślizgowa oraz zabezpiecza przed wodą z jastrychu i wilgocią. 

W ofercie VESBO są dwa rodzaje płyt:

- płyta podłogowa z wypustkami co 5,0 cm wykonane są z folii (PS) polistyrenowej o grubości 
1,1 mm

- płyta podłogowa z wypustkami co 5,0 cm wykonane są z folii (PS) polistyrenowej o grubości 
1,1 mm oraz izolacji EPS
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VESBO Premium

Instrukcja montażu

klej

rura

płyta podłogowa

taśma brzegowa

wylewka betonowa

wykończenie podłogi

1. Ułóż płytę podłogową.

2. Rozmieść odpowiednio rurę wielowarstwową.

3. Połóż siatkę przeciwkurczową na rury. 

4. Wykonaj wylewkę betonową.

5. Połóż podłogę końcową (panel płytka)


