
 
 
 

Technický list 08.01 Pěnový PE pás pod plovoucí podlahy 

 

Výrobek  Tepelně a zvukově izolační PE pás pod plovoucí podlahy pro snížení 
kročejového hluku. Pásy jsou vyrobeny z pěnového polyethylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou.  
 

Vlastnosti  þ Okamžitě, rychle a snadno použitelný 
þ Snadno se řeže; 
þ Ekologicky a zdravotně nezávadný; 
þ Recyklovatelný; 
 

Použití  - pod plovoucí podlahy jako tepelná a zvuková izolace 
 

Balení  Šířka x tloušťka (mm) délka (m)  
  1000 x 2 100  
  1000 x 2 25  
  1000 x 3 100  
  1000 x 3 25  
  1000 x 5 100  

Barva  Bílá 
   

Technické údaje      
Materiál  - pěnový polyethylen 

Struktura  - pravidelná, uzavřené buňky 
Objemová hmotnost  kg/m3  22 - 35 (dle ČSN EN ISO 845) 

Součinitel tepelné vodivosti λ  W/m.K 0,038 (dle ČSN EN ISO 8302) 
Tepelná odolnost  °C –65 / +90 (po aplikaci) 

Nasákavost  % (hmot.) ≤ 1,5 (ČSN 64 5421) 
Kročejový útlum ΔLW  dB 18 (tl. 2 mm) 

18 (tl. 3 mm) 
23 (tl. 5 mm) 

(dle ČSN EN ISO 140-8 

Skladovatelnost  měsíce - (v suchých a krytých skladech) 
     

Omezení  Nepoužívat na tepelné izolace parovodů a v místa, kde teplota přesahuje 
90°C. Do exteriéru bez povrchové ochrany proti povětrnostním vlivům a UV 
záření.  

Podklad  Pásy se pokládají přímo na podklad podlahy těsně vedle sebe, kdy zamezení 
vzájemného pohybu se docílí přelepením Textilní páskou v místě spoje 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 24.06.2008 Vyhotoveno dne: 01.04.2004 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


