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HASIT
POR Pěnobeton
Ekologické, zvukově a tepelně izolační
vyrovnání podkladu pro podlahové systémy

Přednosti
PROČ VYROVNÁNÍ POD PODLAHU
S HASIT POR PĚNOBETONEM?

1.

Je to tahk é
jednoduc

Podklad připravit a instalace
zajistit

Moderní stavební technologie umožňují, aby teplo, energie a příjemný vnitřní

2.

vzduch byly k dispozici kdykoli a kdekoli. Vytápění je řízeno digitálně, ventilační
systém zajišťuje příjemné klima v bytě. Nedokončená podlaha dnes slouží jako
základ pro četné instalační linky. Požadavky na pokládku však kladou vysoké
nároky na trvale nepoškozenou podlahu. Společnost HASIT vyvinula výrobek
HASIT POR Pěnobeton, který splňuje všechny požadavky na bezpečný
podlahový systém v moderní bytové výstavbě.

PRO JAKÉ POUŽITÍ JE
HASIT POR PĚNOBETON
VHODNÝ?
1. Výškové nastavení různých
úrovní a přizpůsobení
výšky

Po přistavení sila se nastaví
konzistence

VÝHODY PŘI ZPRACOVÁNÍ:
•

a je téměř samonivelační. (Žádné pracné řezání izolačních desek).
•

Rychlá aplikace: až 25 m³/hod.

•

Možnost nanášení v tloušťce 20-800 mm v jedné vrstvě

•

Aplikace ve vzpřímené poloze, nenáročné na klouby a tělo

•

3.

Snadné zpracování. Hotová směs se přečerpá na místo aplikace
2. Vyrovnání nerovností
v podkladu

Není nutná žádná složitá logistika na staveništi, protože technologie
míchání a čerpání je kompaktně namontována na silo.

•
•

HASIT POR se nechá
téct z hadice

Žádné problémy s doručením
Díky své tekuté konzistenci může POR vtékat i do těch nejmenších
mezer a tím pevně a spolehlivě zajistit potrubí a vedení.

•

Přesný výpočet poptávaného množství

•

Žádné podávání nebo roznášení materiálu v budově

•

Žádná likvidace polystyrenového odpadu, žádné odřezky

+

VÝHODY PO INSTALACI:
•

Minerální, bez polystyrenu a vláken

•

Prokazatelně ekologický, „zdravý stavební materiál“,
doporučený Institutem pro stavební biologii Rosenheim (IBR).

•

Pohlcuje zvuk

•

Tepelně izoluje

•

Žádné následné smršťování a s tím spojené klesání potěru

•

Nehořlavý, stavební materiál třídy A1 - protipožární bariéra

4.

3. Vyrovnání a fixování
instalací na podkladu

Pomůže vám
Váš obchodní
zástupce

Následné vyrovnání a stažení
pomocí čeřící latě

5.

Aplikační
video

Hotovo!
Po 24-72 hod. pochozí

