
underfloor LVT
podkład pod podłogi winylowe i designerskie

Przyjazne środowisku systemy
termoizolacyjne z włókien drzewnych

Obszar zastosowania

Izolacja akustyczna dla podłóg 
LVT i designerskich wykładzin 

podłogowych w pomieszczeniach 
suchych

Ekologiczny podkład z naturalnych  
włókien drzewnych dla podłóg winylowych  
i designerskich

• podkład z grupy 2 wg MMFA pod podłogi pływające LVT 

i podłogi designerskie

• większa trwałość dzięki bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie: 

efektywna ochrona przed uszkodzeniami warstwy wierzchniej

• ochrona przed niedoskonałościami podłoża

• możliwość stosowania w połączeniu z systemami ogrzewania 

podłogowego 

• szybki i prosty montaż oraz poręczne paczki

• zapewnia zdrowy mikroklimat pomieszczenia

NOWOŚĆ
IS LVT = 19 dB
Bardzo dobre tłumienie dźwięków  
uderzeniowych dla lepszego komfortu 
użytkowania.

Ze specjalnym spodem wyrównującym 
nierówności powierzchni
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System 
zarządzania 

jakością
ISO 9001:2015

Zarządzanie 
środowiskowe

 

ISO 14001:2015

Dostępne formaty STEICOunderfloor LVT

grubość [mm] format [mm] ciężar [kg / m²] sztuk / paczka powierz. / pal. [m²] paczki / paleta cięż. / pal. [kg]

2,3 790 * 590 1,50 15 7,0 60 ok. 650

Właściwości techniczne STEICOunderfloor LVT

krawędzie tępe

gęstość [kg / m³] ok. 650

współczynnik przewodności cieplnej λ [W / ( m * K )] 0,10 (wg EN 13986, Tab. 11)

współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 100

surowce włókno drzewne, parafina, barwnik

kod odpadu (EAK)
030105 / 170201, usuwanie jak w przy-
padku drewna i materiałów drewno-
pochodnych

Właściwości techniczne wg CEN / TS 16354

opór cieplny [m²K / W] R 0,023

zdolność do wyrównywania punktowych 
nierówności [mm]

PC 0,6

paroprzepuszczalność [m] SD 0,23

wytrzymałość na ściskanie [kPa] CS > 600

tłumienie dźwięków uderzeniowych [dB] ISLVT 19

klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 RTF Efl

spełnia najwyższe wymagania dla podkładów  
z grupy 2 wg MMFA tak

Wskazówka: składować w pozycji 
leżącej na płasko, w suchym miejscu. 
Krawędzie należy chronić przed uszkod-
zeniami. Opakowanie foliowe usunąć 
dopiero w suchym pomieszczeniu, gdzie 
będzie układana podłoga.

Dokładne informacje doty- 
czące prawidłowego mon-
tażu znajdą Państwo w 
zaleceniach monta żowych 
STEICOunderfloor na stro-
nie internetowej  
www.steico.com


