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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
    

ТТЕЕРРММООФФЛЛЕЕККСС®  EEPPSS  ––  ГГРРААФФИИТТННАА  ШШУУММОО  ИИ  ТТООППЛЛОО--
ИИЗЗООЛЛААЦЦИИООННННАА  ППООДДЛЛООЖЖККАА  ЗЗАА  ЛЛААММИИННИИРРААНН  ППААРРККЕЕТТ  
ккооммббииннииррааннаа  шшууммоо  ии  ттооппллооииззооллааццииооннннаа  ппооддллоожжккаа  оотт  ггррааффииттеенн  
ееккссппааннддиирраанн  ппооллииссттиирроолл  ззаа  ппооллааггааннее  ппоодд  ллааммиинниирраанн  ппааррккеетт,,  
ииззррааввнняявваа  ннееррааввннооссттии  ддоо  66  мммм  
  
  

Предназначение 

Комбинирана шумо и топлоизолационна подложка от 
графитен експандиран полистирол (EPS) за полагане под 
ламиниран паркет. Ефективно редуцира шума от стъпки 
както в помещението, така и в съседните – особено в 
голяма степен в помещенията на долния етаж.  

Особено се препоръчва за подове без монтирано подово 
отопление. Графита в състава на материала увеличава 
екстремно топлоизолационните характеристики на 
подложката, намалява топлинните загуби и гарантира 
топъл под. По тази причина, полдожката не се препоръчва при подове на които има монтирано 
подово отопление.  

Подложката е с голяма дебелина (7 мм) и стабилност, което я прави много устойчива на натиск. 
Това и свойство предотвратява щетите във връзките между ламината при по-големи точкови 
натоварвания на пода. Позволява изравняване на неравности в пода до 6 мм.  

 
 

Свойства 

- подобрява комфорта при ходене 

- съдържа графит, който увеличава екстремно топлоизолационните свойства 

- редуцира шума от стъпки както в стаята (с 5,5 - 6 dB), така и в помещенията отдолу (с 17 - 32 dB) 

- изравнява неравности до 6 мм 

- голяма устойчивост и стабилност при точкови натоварвания на пода 

- лесен и бърз монтаж 
 
 
 

Състав 

Топлоизолационни плочи от графитен експандиран полистиренов гранулат. 
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Опаковка и разходна норма 

Опаковка:       Разходна норма: 

пакет 8,5 м2.      1 м2/м2 

Размери:        

дължина: 1000 мм 
ширина: 500 мм 
дебелина: 7 мм 
 
 

Срок на годност и съхранение 

Да се съхранява на закрито и сухо място при температура от +5°C до +30°C на разстояние най-
малко 1,5 м от отоплителни тела. Да се пази от ултравиолетови лъчи (директно слънчево греене), 
влага и механични увреждания! 

В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба 24 месеца от 
датата на производство. 
 
 

Указания за работа 
 
Подготовка на основата 

Основата върху която трябва да се полага подложката трябва да бъде равна, суха и много добре 
почистена с прахосмукачка от камъчета, прах и други отпадъци. При новоположени замазки, 
трябва да се изчака пълното им изсъхване за да не се увреди настилката. Влажността на основата 
не трябва да превишава 3%. 
 
Начин на работа 

При минерални основи, преди полагането на ламината или паркета, за да се 
защити настилката на пода от просмукваща се влага, е необходимо да се 
положи подходяща парна и влаго изолация (полиетиленово фолио с дебелина 
0,2 мм). Ивиците фолиото трябва да се застъпват най-малко 20 см и да се 
залепят с тиксо както една за друга, така и за стената (около 2 см).  

При дървени основи не се допуска полагането на фолио или друга парна 
преграда. 

Шумо и топлоизолационната подложка трябва да се полага в редици, в посоката в която ще се 
полага и подовата настилка. Между отделните плочи се оставя разстояние от около 2 мм. ДА се 
избягва съвпаденията на снадките на подложката и настилката. От към стени, прагове колони и др. 
е необходимо да се оставят фуги с ширина около 1 см, които да поемат температурните 
разширения. 

Да не се стъпва върху подложката, за да не се увреди нейната повърхност. 
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Описание на опасностите: 

Не съдържа опасни химически вещества. Не съдържа (F)CKW / HFCKW.    
 
 

Символ на опасност: 

Не изисква специални обозначения за опасност. 
 

 
 

Технически данни 
 
 

Показател 
Мерна 
единица 

Метод 
на изпитване 

Резултати 
от изпитването 

Коефициент на топлопроводност при 10° C  
   (λ) 

W/(mK) БДС EN 12667 0,028 

Топлинно съпротивление 
   (RD) 

(m2K)/W БДС EN 12939 0,250 

Напрежение на натиск при 10% деформация 
   (σ10) 

kPa БДС EN 826 150 

Водопоглъщане при 7 дена пълно потапяне  
   (Wit) 

обемни 
% 

БДС EN 12087 0,26 

Водопоглъщане при 48 ч. частично потапяне 
   (Wit) 

kg/m2 БДС EN 1609 0,010 

Коефициент на съпротивление на парна дифузия 
   (µ) 

- БДС EN 1745 40 

Редукция на шума от стъпки в помещението  dB IHD431 5,5 – 6,0 

Редукция на шума от стъпки в съседни помещения dB ISO 140/717 17 - 32 

Реакция на огън - БДС EN 13501 Е (Евро клас) 

 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 


