
Tento dokument má informativní charakter. Nejedná se ani o záruku vlastností výrobku, ani o kvalitativní specifikaci a nemůže být základem pro podání reklamace. Využití uvedených informací, jakož i použití výrobku nejsou 
kontrolovány distributorem, a proto je povinností uživatele stanovit podmínky bezpečnosti aplikace.

TECHNICKÝ LIST

BASE Thermo BASE- ROLL extrudovaný polystyren(XPS) 

Index: XPS-NIE-1,6-16,5-ROL 

EAN kód: 5906737942659 

Katalogové číslo: POD006001 

BASE Thermo BASE- ROLL extrudovaný polystyren(XPS) - jsou vyráběny z extrudovaného polystyrenu XPS metodou tepelné 
formace. Jsou určeny pro vyrovnání nerovností podkladů před montáží podlahy z dřevěných materiálů, vícevrstvých dřevěných 
materiálů. Role mají hladký nebo rovnoměrně perforovaný povrch. Výrobek se doporučují pro použití v místnostech s podlahovým 
vytápěním.

Technické data:

Rozměr [mm] 15000 x 1100 x 1.6 

Tolerance rozměru [mm] - šířka: ± 2.0% 
- tloušťka:  ± 0.25

Barva modrá
Perforace ano
Objemová hustota, kg/m3 ≥ 45 

Průměrná hmotnost na jednotku plochy, g/m2 75 ±5% 

Absorpce vody,% při dlouhodobém (28 denním) úplném ponoření ≤ 2.0 

Schopnost kompenzovat nerovnosti lůžka, mm ≤ 0,5 

Tepelný odpor [m2K/W] 0.052 

Tepelná vodivost, λD, W/(m·K) 0.031 

Akustická třída  18 dB

Obal: 

Každá role je obalena teplem smrštitelnou fólií a označena štítkem určeným výrobcem.

       Rozměr role: 18-19 cm x 1.1 m
Obsah 1 role: 16.5 m2
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Technické schválení č. AT 15-6633 / 2012 Hygienické osvědčení č. HK / B / 
1357/01/2013 NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ KDZ / 001 / PPXPS / 2012 ze dne 
21.05.2012 Zkušební zpráva: Stanovení fungicidní reakce metodou

US EPA Pokyny pro posuzování pesticidů Pododdíl G: Výkon výrobku Část 93-30 Položka 2 Tvrdá
Fungistatická zkušební metoda povrchové plísněOsvědčení o účasti v programu Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
„Produkt z Atestem“ (National Health Institute „Certified Product“) Nejvyšší stupeň francouzské emisní třídy VOC „A +“
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