
č. sklad. karty / obj. číslo:

fakturačný názov výrobku:

základný popis: Tepelná izolácia pre elektrické podlahové vykurovanie 
HAKL thermoFLOOR a HAKL thermoPADS 

výhody:

popis:

HATB06 

HAKL TB 06 Izolačná doska, HAKL TB 10 Izolačná doska

PRODUKTOVÝ LIST

  malá hrúbka izolácie 6 a 10 mm

  veľmi dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti

  efektívne zníženie tepelných strát 

  pomalé chladnutie podlahy po vypnutí termostatu

  rýchly nábeh zohriatia podlahy

  odolná povrchová úprava proti zatlačeniu termokábla

  nízka nasiakavosť vody

Izolačné dosky HAKL thermoBOARD sú určené k prilepeniu 
pod elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL. 
Malá hrúbka a veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti 
zabezpečujú výrazné zníženie tepelných strát a tým 
aj zníženie nákladov na prevádzku. Návratnosť investície 
je tak po určitej dobe zaručená. Zlepšujú aj dynamiku 
ohrevu, čas potrebný na prehriatie podlahy je minimálne 
o polovicu kratší.
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konštrukčné vlastnosti: Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach, v hrúbke 6 mm 
a 10 mm, pričom väčšia hrúbka izolácie lepšie tepelne 
izoluje, súčasne však zvyšuje výšku konštrukcie 
podlahy pri rekonštrukcii priestorov. Dosky sú vyrobené 
z extrudovaného polystyrénu,  po oboch plochách 
potiahnuté vrstvou špeciálnej stierky a vystuženej sieťkou 
zo sklo textilných vlákien. Táto odolná povrchová úprava 
bráni zatlačeniu termokábla a minimalizuje nasiakavosť 
vody pri použití v kúpeľni.

technické parametre:

Tabuľka technických parametrov: TB 06 TB 10

 Pevnosť v tlaku

 Pevnosť v ťahu kolmo k rovine

 Tepelná vodivosť

 Reakcia na oheň

 Nasiakavosť dlhodobá

 Rozmer

 Hrúbka

 Plocha / brutto

 Hmotnosť

 Počet dosiek v balení 

 Hmotnosť balenie

 Plocha balenie

450 kPa

≥ 450 kPa

0,16m² K.W¯¹

Eurotrieda  E

≥ 1,5% vol.

1200 x 600mm

6 mm

0,72 m²

1160 g

20 ks

23,2 kg

14,4 m² 

450 kPa

≥ 450 kPa

0,25m² K.W¯¹ 

Eurotrieda  E

≥ 1,5% vol.

1200 x 600mm

10 mm

0,72 m²

2180 g

10 ks

21,8 kg

7,2 m²

EAN kód:
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HATB06_1ks 

HATB06_20ks_Bal 

HATB10_1ks 

HATB10_10ks_Bal 


