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1. Bezpečnostní informace

1.1 Ustanovení
• Tyto pokyny jsou stanoveny pro autorizovaný kvalifikovaný personál.
• Dodržujte místně platné předpisy pro instalaci vytápění, podlahové krytiny a elektroinstalace.

1.2 Záruční podmínky
Je-li systém vytápění nainstalován v rozporu s návodem nebo projektovou dokumentací, zanikají veškeré 
záruky výrobce a tento nezodpovídá za správnou funkčnost systému.

1.3 Kompaktní panel
Kompaktní panel FerMaCell je vyroben ze sádrovláknité hmoty o výšce 18 mm a 
dodáván na paletách.Při skladování palet dodržujte nosnost místa, kde jsou panely 
skladovány.

Kompaktní panely skladujte na rovném povrchu. Panely by měly být v suchu chráněny 
před vlhkostí.Vždy ukládat pacely s NAP ( vyfrézované útvary ) směrem nahoru.

Kompaktní panel 1000 x 600 mm

Jak zvedat, nosit a správně položit jeden kompaktní panel !

Důležité: Nedržte jeden panel ve dvou lidech na okrajích, mohl by se zlomit !

Zvedání, nošení a uložení několika panelů !

Ve dvou lidech lze najednou přenášet 5 panelů.
Přenášejte panely a skladujte je v horizontální poloze. Při vertikální poloze skladování může dojít k 
deformaci a poškození okrajů panelů.
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1.5 Tolerance

1.4 Kompaktní spárovací stěrka T7 skladování

Kompaktní spárovací stěrka se dodává v pytlech na paletě, váha jednoho pytle je 25 kg. 
Chraňte smršťovací fólií a skladujte v suchu. Maximální trvanlivost je 12 měsíců.

1.6 VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser

VarioProFile trubka je 5-ti vrstvá, hliníková a kompozitní (100% kyslíková 
bariéra). Dodávky: v 100, 300, 500 a 800 m rolích (zabaleno v kartonu). 
Aby jste zabránili poškození trubky na stavbě, umístěte dobře viditelné 
výstražné značky na vhodných místech ( viz také strana 6 ).
VarioProFile je na volném nekrytém prostranství odolný vůči povětrnostním 
podmínkám omezeně, musí se chránit před přímým UV zářením. 

Balení otvírejte ručně a ne ostrým náčiním. Zbytky nespotřebované trubky lze svázat lepicí páskou.

1.7 Skladba podlahy
Následující položky musí být sladěny mezi architektem, projektantem, stavbyvedoucím a instalační 
firmou :

• Horizontální výška podlahy
• Skladba podlahy :

- Tloušťka dle způsobu využití
- Je-li nezbytné, parozábrana
- Je-li nezbytné, tepelná nebo zvuková izolace

• Pružné prvky
• Kompaktní spárovací stěrka
• Podlahová krytina s čidly měření teploty, je-li nutné

Podlahová krytina

VarioComp

Stavební fólie

Podklad
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EcoPress nebo AkkuPress Mini lisovací kleště, včetně lisovacích čelistíKalibrační a odhraňovací nástrojKleště na trubku

30 lt. kbelík Škrabka

kotoučová pila s odsáváním štětec na čistění lžice na roztírání stěrkyVysavač

míchačka dláto

Další doporučené nástroje :

1.8 Nářadí



www.variotherm.at

Kompaktní panel s trubkou je čistý a tepelně vodivý. Nezbytné tepelné a zvukové izolace včetně případné 
ochraně proti šíření vlhkosti musí být v konstrukci podlahy pod panelem.Místnosti musí být uklizeny,

System-Wandheizung/Kühlung
für den verputzten Ausbau VarioRast Fußbodenheizung

VarioRoll Fußbodenheizung

VarioNop/Fix Fußbodenheizung

Modul-Wandheizung/Kühlung
für den Trockenbau

EasyFlex-Wandheizung/Kühlung
(zentralbeheizte Kachelöfen, etc.)

Deckenkühlung/Heizung

Měřená vzdálenost 

100 kg
> 

100  x 100 mm
(10.000 mm²)

250 mm
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2. Vlastnosti podkladu

für den Trockenbau VarioKomp Fußbodenheizung 

zbavené mastnoty, prachu a suché. Zbytky omítky a malty musí být 
odstraněny. Všechna ostatní řemesla musí být informována o pokládce 
podlahového vytápění, aby jej nepoškodily.

2.1 Suchost podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený mastnot. Zbytková vlhkost nesmí překročit 1.0% CM.

2.2 Rovinatost povrchu
Musí být v souladu s normou (ÖnorM Din 18202):

Měřená vzdálenost 0.1 m 1 m 4 m 10 m

Rozteč max. 1 mm 3 mm 9 mm 12 mm

2.3 Nosnost podkladu
Maximální zatížení podlahy je uvedeno v následující tabulce. Je-li zatížení 
koncentrované, nesmí být od sebe méně než 500 mm. Pozor, nesmí se 
překročit maximální povolené zatížení podlahy.Zvláštní pozornost věnujte 
těžkým předmětům.

rozteč

Maximální deformace Vm with 
100 kg on 100 x 100 mm.

Příklady místností v souladu s normou 
ÖNORM EN 1991-1-1

Max. koncentrované 
zatížení Qk [kN]

Max.servisní zatížení 
qk [kN/m2]

Max. deformace Vm [mm]
(100 kg na 100 x 100 mm)

Kategorie A1: Podlahy místností obytných budov a 
domů, oddělení a nemocničních pokojů ( bez 
těžkých diagnostických přístrojů, hotelové pokoje a 
ubytovny, kuchyně, toalety 2.0 2.0 1.5

Kategorie B2: Kancelářské budovy

Kategorie C1: Podlahy učeben škol, kaváren, 
restaurací, prodejen potravin, knihoven, oddělení 
a pokojů s těžkými diagnostickými přístroji

3.0 3.0 1.0

Kategorie C2: Místnosti s dlouhodobým sezením 
( kostely, divadla, kina, přednáškové sály, 
čekárny ... ) 4.0 4.0

 (Podlahy na 
vyžádání )
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2.4 Příklady skladeb podlah
Kompaktní podlahové vytápění na existující podklad
 Kategorie  A2/A3 + B1/B2 + C2

Izolační obvodová 
páska překrývající 

se s fólií

Izolační obvodová 
páska překrývající se s 

fólií
podlahová krytina ( dlažba,parkety 

atd.) VarioComp

podlahová krytina (dlažba, parkety, atd.) 

VarioComp

stavební fólie

konečný potěr

konečný potěr

stavební fólie

Izolace max.*  20 mm / 30 mm, 
(viz tabulka níže )

tepelná / zvuková izolace

tepelná / zvuková izolace

** jako v sekci 2.1/2.2/2.3

Kompaktní podlahové vytápění přímo na tepelné / zvukové izolaci
 Kategorie  A2/A3 (+ B1/B2)

** jako v sekci 2.1/2.2/2.3

* Panely s izolací max. 20 mm, pevnost na
tlak 200 kPa (20 t/m²) při 10 % stlačení
(Kategorie A1/B1)

* Panely s izolací max. 30 mm,pevnost
na tlak 300 kPa (30 t/m²) při 10% stlačení
(Kategorie A1/B1 + B2/C1)

Izolační panely a základové desky

Styrodur 2800C, austrotherm Universalplatte, austrotherm Uniplatte, 
Dow Floormate 200-a, Dow Styrofoam lB-a/lBH-X/rTM-nC-X, 
Jackon Jackodur CFr 300, Unifloor Jumpax CP/Heat-Pak, 
Variotherm XPS panel 10-200

Styrodur 3035CS, austrotherm XPS Top 30, Foamglas T4+, 
Dow Floormate 500-a, Dow Styrofoam lB-a/lBH-X/rTM-nC-X, 
Kingspan Styrozone H 350 r, Jackon Jackodur CFr 300,  
Unifloor Jumpax CP/Heat-Pak

XPS panely s vazbou na obou stranách
wedi Bauplatte, Jackon Jackoboard, PCi (BaSF) Pecidur PCi (BaSF) Pecidur, Jackon Jackoboard, wedi Bauplatte

Dřevěné desky

Steico Universal, Steico Underfloor, Pavatex isolair l22, 
gutex Multiplex-top

-

Izolační kročejové panely

Ceresit/Cimsec Cl58 Mutiverlegeplatte, Murexin Unitop, ardex DS 40, 
PCi (BaSF) Polysilent, Unifloor Heat-Foil/redupax/redupax+

Ceresit/Cimsec Cl58 Multiverlegeplatte, 
PCi (BaSF) Polysilent, Unifloor redupax+
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Izolační obvodová 
páska překrývající 

se s fólií

Izolační obvodová 
páska překrývající 

se s fólií

podlahová krytina ( dlažba, parkety at. )

podlahová krytina ( dlažba, parkety at. )

VarioComp

VarioComp

stavební fólie (není nutná pokud je 
FerMaCell se suchým potěrem )

stavební fólie (není nutná pokud je 
FERMACELL se suchým potěrem )

dřevotříska (V100) ≥ 19 mm , oSB deska ≥ 18 mm 
lepená s perem a drážkou, nebo FerMaCell suchý 
potěr ≥ 20 mm

dřevotříska (V100) ≥ 19 mm , OSB deska ≥ 18 mm 
lepená s perem a drážkou, nebo FERMACELL 
suchý potěr ≥ 20 mm

tepelná / zvuková izolace

Kompaktní podlahové vytápění při rozložení zátěže 
Kategorie A2/A3 + B1/B2

Při rozložení zátěže je požadováno :
• tepelná nebo zvuková izolace s tloušťkou> 30 mm nebo zatížení 200 kPa (20 t/m²) při10 % stlačení

• Podklady s maximální deformací, které překračují Vm

** jako v sekci 2.1/2.2/2.3

Europerl® Thermo-Plan® 30 - 200 mm 

(17 % compression)

** jako v sekci 2.1/2.2/2.3

Europerl® Thermo-A8+ 8 mm

skladba s volně sypanou výplní Europerl®



75 m
m
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3. Instalace

3.1 Obvodová izolační páska
Obvodová izolační páska se používá podél obvodových stěn, sloupů, dveřních 
rámů, před položením kompaktního podlahového vytápění.Podle normy
 ÖNORM EN 1264-4, musí umožňovat pohyb 
alespoň 5 mm.

Obvodová izolační páska by měla dosáhnout od spodního okraje k hornímu okraji. Pokud to není 

možné, hrana izolační pásky se musí 

dostat alespoň k hornímu okraji 
kompaktního panelu.

obvodová izolační páska

např. suchá stěrka

tepelná / zvuková izolace 

ro
zd

ěl
en

í 
tru

be
k

Příklad položení stavební fólie

samolepicí fólie 
( ke stavební fólii 
se lepí později )
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3.2 PE Stavební fólie
Stavební fólie je položena pod celou plochou kompaktní podlahového vytápění s přehnutím 30 mm a 
upevněna samolepicí páskou.
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• Max. velikost plochy 80 m², max. délka hrany12 m
• Počet pružnách prvků zachovejte co nejmenší

Pružné prvky jsou zvláště důležité u podlahové krytiny z dlažby. Je důležité, aby pružné prvky byly 
symetricky rozloženy.

elastická sloučenina elastická sloučenina pružný spoj

pružný spoj

hrana izolační pásky

dveřní rám

dilatační spoj

zeď

zlom

Dobré umístění Špatné umístění

průchod potrubí přes pružný prvek
( nevyžaduje se izolace )

V blízkosti dveří je dilatační spoj protažen pod rámem vrat 
Varianta 1 : zádveří s kompaktními panely

3.3 Pružné prvky
Pružné prvky jsou rozmístěny dle pokynů projektanta nebo architekta.

Varianta 2 : použijte pouze dilatační 
spoj



!
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3.4 Kompaktní panely

Průměrná denní vlhkost nesmí překročit φ = 70 %   při 
pokládce kompaktního panelu.Podlaha musí být čistá, suchá, 
bez prachu a zbavena mastnoty.Prázdné panely se používají 
pro nevytápěné prostory např. pod kuchyňské linky.

Kompaktní panel 
1000 x 600 mm V290
  900 x 600 mm V295

Prázdný panel, 1000 x 600 mm 

(Podélné uspořádání)

(lengthw
ays arrangem

ent)

(Příčné 
uspořádání

Kompaktní panely jsou uspořádány podélně nebo příčně, přesahy jsou 200 mm.

≥ 200 mm přesah, správně

špatná pokládka

Prostor pro připojení ditribučního potrubí zanechte volný.

Přívodní potrubí:
VarioProFile trubka 11,6x1,5 Laser

Variobar 11,6/77

Stavební fólie 0.1 mm

Způsoby pokládky kompaktních panelů

plocha musí být suchá, 
čistá b ez mastnost 
podklad musí mít 
dostatečnou nosnost

Kompaktní spárovací stěrka

okruh 1
okruh 3

okruh 2

Vyplňte plochu 
kompaktní spárovací 
stěrkou

okruh 4

okruh 5

Přívodní potrubí
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3.5 VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser

Důležité:
Maximální délka jednoho okruhu včetně připojovacího 
potrubí musí být 80 m: (pozor na čerpadlo).
Při požadavku na rozeč mezi trubkami 100 mm: spotřeba         
10 m/m². Na trubce Variotherm je po metru vždy značka.

Pokládka VarioProFile trubky 11.6x1.5 Laser:
U VarioProFile trubky při pokládce nedochází k žádnému kroucení. Nezapomeňte na maximální délku 
jednoho topného okruhu. Drážka na deskách je mezi NAP, běžně je plánována rozteč 100 mm nebo 200 
mm ( ta není vhodná např. pro obývací pokoje ).

Pozor! Neohýbejte trubku, mohlo by dojít ke zlomu!Pod teplotu +5 °C trubku předehřejte.

Drážky musí být čisté

Variomodular potrubí lze snad zašlápnout plochou boty mezi NAP.

Ohyby přes NAP dělejte ručně a zodpovědně.

Po navinutí topného okruhu zakončení trubky kalibrujte a sražte hrany.
Při práci se nerozptylujte, nejezte, nepijte a pracujte minimálně na 100%.
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Podrobnosti o systémech, topných okruzích, regulaci teploty v místnosti naleznete v 
příručce "Distribuce a řízení"

Rozteč trubek: 
100 mm

Rozdělovač

Okrajová zóna

rl Výstup
Vl Vstup

z rozdělovače

Vstupní potrubí:
VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser

Meander systém pokládky

Bifilární systém pokládky

Příklad pokládky 

Bifilární systém: Rovnoměrné rozložení teploty, vstup je vedle výstupu

Meander systém: Nerovnoměrné rozložení teplot, vhodné pro malé místnosti a okrajové zóny.

Zkontrolujte Správně: všechny trubky jsou 
zaklapnuty v panelu

Špatně : trubka přesahuje 
povrch panelu



ø 11,6 mm
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3.6 Propojení Variotherm trubek (lisovací spojky)
Pro propojení zbytků trubek VarioProFile nebo jejich opravu lze použít lisovací spojky.

Poznámka:
Trvalé a těsné spojení lze garantovat pouze s originálními díly firmy Variotherm:
• VarioProFile trubla 11.6x1.5 Laser
• Variotherm nástroj na odhranění trubky a sražení hran
•Variotherm lisovací spojky + Variotherm lisovací kleště

Údržba
Pro správné fungování je potřeba alespoň jednou za rok zkontrolovat lisovací kleště a čelisti ve schválené 
servisní oraganizaci firmy REMS.

Příprava

Proces lisování AkkuPress lisovačkou  4a

Ustříhni trubku 
kolmo

k její ose

Užij nástroj pro kalibraci a
sražení hran

Stlačte tlačítko TISK
pro otevření čelistí Důležité: Vizuálně

zkontrolujte , že 
lisovací
čelisti jsou zavřeny

Vsuň do lisovací spojky

Zasuň trubku nadoraz



A B C

0

4b 5 6
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1. Vytvořte 
dlátem drážku pro 
lisovací spojku

3. Zakryj 
kompaktní 
stěrkou 
viz 3.7)

2. Vložte 
lisovací spojku

Následující situaci musíte předejít (hrozí prasknutí převodového ústrojí!)

Proces lisování: Eco-Press  4b

Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, jestli 
lisovací
čelisti jsou dovřené

Ochrana proti korozi
v souladu s normou Ön H5155, spoj obal po zalisování antikorozní páskou.



 + 5 °C

 + 30 °C

4

6

5

2

Kompakt-Füllmasse T7

Compact filling compound T7

3

1.

2.
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3.7 Kompaktní spárovací stěrka T7

Před zalitím trubek spárovací stěrkou proveďte ve všech okruzích tlakovou zkoušku. 
Použijte protokol na straně 22 ( oddíl 5 ). Při zalévání stěrkou doporučujeme mít potrubí 
naplněné vodou. Pracovní teplota musí být nejméně +5 °C.

suché, 
čisté,
bez mastnot

Do úrovně panelů

Škrabka

Možnost chůze po :
1.5 hod. (20 °C) 
2.5 hod. (10 °C)

25 kg kompaktní spárovací 
stěrka (= 1 pytel) 
Spotřeba: 5.3 - 6.0 kg/m² 
Čas míchání: 1.5 - 2 min.

Způsob vylití na desky Stěna

1
8 litru studené vody 
(+5 to 15 °C)

max.

600 otáček/min

Doba zpracování

Doba zpracování

20 - 30
minutes

20 - 30
minutes

Pokud chcete kbelík a nástroje použít vícekrát, po každém míchacím procesu důkladně očistěte.

Příprava a zpracování kompaktní spárovací stěrky (nejlépe dva lidé):
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Zkontrolujte

Mechanické zpracování kompaktní spárovací stěrky:

Směšovací čerpadlo, např.. PFT G4Aplikace kompaktní spárovací stěrky směšovacím čerpadlem

Při použítí směšovacího čerpadla např. PFT G4 je potřeba min. 380 lt. vody / hod.

Kontrola rozložení kompaktní spárovací stěrky:

Jak bude povrch bezpečný pro chůzi, odstaňte 
zednickou lžící nebo odřízněte nožem přebytky 
stěrky.

Do 3 hodin (při teplotě 20 °C) je možné v případě potřeby aplikovat druhou vrstvu 
kompaktní spárovací stěrky. 25 kg pytel stěrky se smíchá s 10 lt. vody, spotřeba je  
0.5 kg/m².

Po 3 hodinách (při teplotě 20 °C) je možné v případě potřeby aplikovat druhou 
vrstvu kompaktní spárovací stěrky po použití nátěru (viz sekce 4.3 ). 25 kg pytel 
stěrky se smíchá s 10 lt. vody, spotřeba je  0.5 kg/m².

Nátěr je na bázi síry a vápníku, viz sekce 4.3.
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4. Podlahové krytiny
Používané podlahové krytiny musí být vhodné pro podlahové vytápění (čtěte návod výrobce )

(tabulka 3, sloupec 3), limity pro odchylky v rovinatosti povrchu.

Pozor! Podlahová krytina by se měla položit co nejrychleji, 
aby nedošlo k znečistění povrchu nebo poškození trubek.

Před položením podlahové krytiny musí být kompaktní podlahová stěrka vysušena, viz následující tabulka:

Měřená vzdálenost 0.1 m

Rozteč max. 2 mm

Výrobce / Značka Vodoodpudivý nátěr Těsnící systém
Ardex Ardex P51 Ardex 8 + 9

Murexin Tiefengrund LF1 Duschdicht / Flüssigfolie 1KS

Cimsec Gipsgrundierung Dichtflex DU15

PCI (BASF) Gisogrund Lastogum

Schönox Schönox KH Schönox HA oder 1K-DS

Mapei Primer G Mapegum WPS

Weber weber.prim 801 weber.tec 822
Ceresit Lösungsmittelfreier Tiefengrund Ceresit Dusch- & Badabdichtung

Sopro GD 749 Flächendicht flexibel FDF 525/527

Podlahová krytina
(čti doporučení výrobce)

Doba přirozeného schnutí při 
teplotě ti = 20 °C

Čas     CM vlhkost

Doba schnutí při teplotě
 tf = 40 °C, ti = 20 °C  

Čas     CM vlhkost
Kamenné a keramické 
krytiny

6 dnů  1.3 % 24 h 1.3 %

Palubky, parkety 8 dnů  0.3 % 36 h 0.3 %
*Při teplotě 20 °C, je stěrka pochůzí nejdříve za 2 hodiny.

Použití nátěrů a těsnících systémů:

Příklady materiálů pro vodoodpudivý nátěr nebo těsnící systém:

CM měřič vlhkosti

*

Provozní požadavky

Jaký pokoj ? Lepicí malta pro 
dlažbu Těsnící systém Vodoodpudivý

 nátěrÖN B 3407
ZDB kompozitní 
vodoodpudivý 

(Německo)

W1 -
Bytový sektor:

obývací pokoje, chodby, 
toalety, kanceláře apd.

Malta ze síranu 
vápenatého Není požadován Není požadován

Cementová malta Požadován

W2 -
Bytový sektor: kuchyně a pokoje 

s podobným využitím 
Komerční sektor: toalety

Cementová malta  Doporučujeme
Jen pokud 

doporučuje výrobce

W3 A0

Povrchy stěn a podlah bez 
odvodu vody ( koupelna se 

sprchou ), WC, verandy Požadován

W4 – W6 B0, A, B, C

Povrchy stěn a podlah s odvodněním 
( např. sprchy s kanalizaci na stejné 

úrovni jako podlaha),sprchové 
systémy,balkony, terasy, prům. 

kuchyně

Není možné vytápění kompaktní podlahou

Cementová malta  

Není požadován

Jen pokud 
doporučuje výrobce



200 mm

20
0 

m
m

4 mm
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m

m
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Překrytí mezi kompaktními a prázdnými panely (při lepení podlahových krytin):

Překrytí pomocí tkanin se skleněnými vlákny ( 4x4 mm )na přesah 200 mm.

4.1 Kámen a keramická dlažba
Další detaily naleznete v příslušných normách pro pokládku dlažby, 
panely a mozaiky. 
Je důležité dodržovat:
• Povrch podlahy musí být suchý.
• Těsnící systémy musí být používány v souladu s pokyny str.18.Obvodové zdi musí být

utěsněny těsnící páskou.

Pro kriticky namáhané podlahové konstrukce doporučujeme do lepidla integrovat látku se 
skleněnými vlákny.

Příklad:
Podlahová krytina z dlažby za 
působení vlhkosti ( W2/W3 )

tkanina se skleněným vláknem
4 x 4 mm

Prázdný panel

Těsnící páska

Silikonové těsnění

Těsnící pěna 

Dlaždice na lepidle

Těsnící systém

Stavební fólie

VarioCompIzolační páska s 
navařenou fólií.

St
ěn

a 
ko

up
el

ny
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Lepidlo na parkety:
Parkety lze položit na kompaktní podlahové 
vytápění za těchto podmínek:

•  2 nebo 3-vrstvé parkety pro podlahové
vytápění lze lepit bez propojení
drážkou.

•  Maximální teplota podlahy je 40 °C

•  Lepení bez použití vodoodpudivých nátěrů :
- Mapei Ultrabond P990 1K / Eco P991
1K - Thomsit P695
- Ardex Premium AF2420
-  Weitzer Parkett Profi-SMP lepidlo

no.400-eC1
  nebo ekvivalentní lepidlo

Podložka

Okraje pásky

Okraje pásky

Okraje pásky 
alespoň 10 mm

Okraje pásky  
alespoň 10 mm

plovoucí podlaha / parkety 

např. 3-vrstvá parketa

VarioComp

VarioComp

St
ěn

a
w

al
l

Izolační páska s 
navařenou fólií.

Izolační páska s 
navařenou fólií.

Lepidlo

kvalitní dřevěná vrstva

střední vrstva z 
masivního dřeva

spodní dýha

3-vrstvá parketa:

** Skladba podlahy
jako v sekci 
2.1/2.2/2.3

** Skladba podlahy
jako v sekci 

2.1/2.2/2.3

4.2 Palubky, parkety a plovoucí podlahy
Pokládejte jen výrobcem schválenou podlahovou krytinu pro podlahové vytápění. Doporučujeme 
maximální tepelný odpor 0.15 m²K/W. 

Aplikace:
Pro plovoucí podlahy/parkety je maximální 
vrstva lepidla 2 mm. Okraje sousedních 
prvků by měly být vzájemně překryty 10 
mm.



**
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4.3 Linoleum, koberec, PVC podlahové krytiny, syntetická pryskyřice
Pro měkké podlahové krytiny a syntetické pryskyřice se používá stěrka ze síranu vápenatého silná nejméně 4 mm.

Dodržujte prosím pokyny příslušného výrobce podlahové krytiny co se týká lepidla nebo vodoodpudivého 
nátěru.Povrch je pochůzí minimálně po 48 hodinách.

Příklady vodoodpudivých nátěrů a směsí se síranem vápenatým:

** Skladba podlahy
viz sekce 

2.1/2.2/2.3

Okraje pásky

St
ěn

a

Izolační páska s 
navařenou fólií

Vyrovnání podlahy

Vovoodpudivý nátěr 

VarioComp

vodoodpudivý nátěr

měkký kartáč

Stěrka ze síranu 
vápenatého o 
tloušťce min. 4 mm

Koberec

Linoleum

Linoleum, koberec, 
PVC nebo syntetická 
pryskyřice

Výrobce/ Značka Vodoodpudivý nátěr Směs se síranem vápenatým

Mapei Primer g Planitex D10

Schönox Schönox VD, Pg Schönox aP

Maxit maxit floor 4716 maxit floor 4095

Fermacell Tiefengrund Boden-nivelliermasse

Thomsit r766, r777 aS1, aS2

Stauf iBola D54 iBola gS

Murexin D7 Ca 40

Baumit grund nivello Quattro

Smet Universal Floor Primer SHg Casufloor FS

ardex ardex P51 ardex K22
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5. Zkouška těsnosti a uvedení do provozu

Zkouška těsnosti může být prováděna stlačeným vzduchem nebo vodou.Předtím, než je nainstalován potěr, je 
prováděna tlaková zkouška. Tlaková zkouška je v rozmezí 4-6 barů. Zkouška těsnosti a zkušební tlak musí být vždy 
odděleně ( protokol viz níže ). Je vhodná kontrola teploty v místnosti, aby nedošlo k zamrznutí systému.

> Dokončení instalace kompaktních panelů včetně připojení potrubí dne: ___________________

dne: _______________ s tlakem ____ bar> Začátek tlakové zkoušky  

> Konec tlakové zkoušky
> Zalití kompaktní stěrkou 

      dne: _______________ s tlakem ____ bar
 zahájeno dne: _______________ konec dne: __________________

> naplněno vodou v souladu s ( ÖnorM H5195-1, VDi 2035) Ano  Ne
> naplněno nemrznoucí směsí Ano  Ne

  > Kompaktní podlahové vytápění bylo zprovozněno, jak je popsáno v sekci 4 tf/tr = ___ /___ °C:
 Ne 24 hod    36 hod.    jiné ____ hod.

> Podlahová krytina:          dlažba          parkety             koberec, linoleum  Jiná __________________________________

> Dokončení prací 
> Zkouška maximálního teplotního zatížení tf = 50 °C

dne: __________________ 

dne: __________________

Schválil:

Investor/Nájemník/Klient Projektant/Architekt Montážní firma

Projekt: _____________________________________________________________________ 

Investor / Nájemník: ____________________________________________________________________ 

Klient: _________________________________________________________________________________ 

Montážní firma: _____________________________________________________________ 

Architekt: ______________________________________________________________________________ 

Další: _________________________________________________________________________________

Podlahové vytápění - sádrovláknité desky



Poznámky  |  strana 23Návod k instalaci



Firma Variotherm vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní, 
ekologické a úsporné systémy pro povrchové vytápění a 
chlazení od roku 1979.

TOPENÍ, CHLAZENÍ, PŘÍJEMNÉ 

BYDLENÍ

TOPENÍ, CHLAZENÍ, PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ
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