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Instalace 

Podklad musí být čistý a suchý a v případě potřeby srovnán 
samonivelační stěrkou, aby byl zajištěn rovný podklad. 

POZNÁMKA: Maximální povolený odklon od 2 m dlouhé rovné 
hrany způsobený vlastní tíhou na podkladu je 3 mm. 

Podklady natřete zředěným roztokem SBR (1: 4). Potřebné 
informace naleznete v pokynech výrobce.

Za předpokladu, že je podklad dostatečně připravený a čistý, 
nemusí být nutné připravovat základní nátěr. To se může lišit v 
závislosti na výběru lepidla na dlaždice. Informace o penetraci 
najdete v pokynech od výrobce lepidla na dlaždice.
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Ultralight izolace by měla být instalována pomocí pružného lepidla 
na bázi cementu. Lepidlo by mělo být vyhlazeno a vyčesáno 
pomocí čtvercového zubového hladítka 6 mm x 6 mm (¼” x ¼ 
“), aby vzniklo žebrované lože a malé prohlubně v podkladu byly 
vyplněné maltou. 

POZNÁMKA: Pokud plánujete nanášet nivelační stěrku na 
Ultralight izolaci, instalujte v místnosti obvodový pás, abyste 
zajistili dilataci mezi dokončenou úrovní podlahy a stěnami.

Ultralight izolace by měla být položena na čerstvě nanesené 
žebrované lože a důkladně uložena, aby se zajistilo, že pod deskami 
nezůstanou žádné mezery a budou pevně podepřeny. Všechny 
desky by měly být pokládány s odstupňovanými spoji.

POZNÁMKA: Před položením elektrického podlahového topení 
přímo na desky nechte lepidlo připevňující desky k podkladu 
vytvrdnout.
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Technická data

Technické specifikace - Ultralight izolace

Kód produktu WCI-16

Velikost balení 16 desek

Složení Netkané polypropylenové rouno
Hliník
Extrudovaná polyethylenová pěna 
Netkané polypropylenové rouno

Tloušťka 6 mm

Rozměry 800 mm (W) x 1200 mm (L)

Plocha 0,96 m²

Váha desky / váha na m² 1,1kg / 1,145 kg

Tepelný odpor 0,111 m²K/W

Tepelná vodivost 0,054 W/mK

Reakce na oheň Eurotřída E

Uvolňování 
nebezpečných látek SVHC ≤ 0,1% w/w

Pevnost v tlaku, 10% 
komprese 220 kPa

Bodové zatížení, dlažba ≥ 2,2 kN 

Robinsonův test, 
100 - 199 mm Domácí

Robinsonův test, 
200 - 599 mm Lehké komerční prostory

Robinsonův test, ≥ 600 
mm Těžké komerční prostory

7 denní pevnost ve smyku 113 psi (780 kPa)

Odolnost proti trhlinám 
(proti zlomení / oddělení) ≥ 1/8" => vysoký výkon 

Dlouhodobá absorpce 
vody 0,052% w/w

Propustnost pro vodní 
páru 9,12 mg/m²h

Vznik plísně Nepodporuje vznik plísně



5

Záruka

V souladu s níže uvedenými podmínkami a omezením 
společnost Warmup plc („Warmup“) zaručuje, že Warmup 
Ultralight izolace („produkt“) nebude mít výrobní vady a 
nebude se zhoršovat při běžném používání po dobu 10 
let od data nákupu, pokud je nainstalována a používána v 
souladu s instalační příručkou produktu.  
 
Tato záruka platí: 
 
Pouze pokud je zaregistrována u Warmup do 30 dnů od zakoupení. 
Registraci můžete vyplnit online na www.warmup.cz. V případě reklamace 
vyžadujeme potvrzení o nákupu ve formě faktury nebo stvrzenky. Taková 
faktura nebo účtenka musí uvádět datum nákupu produktu souvisejícího s 
reklamací. 
 
Tato záruka neplatí v případě, kdy byla odstraněna podlahová krytina 
nad výrobkem, vyměněna, případně opravena nebo byla pokryta dalšími 
vrstvami podlahy. 
 
Záruční doba začíná dnem nákupu. Během období záruky Warmup jakýkoli 
kus produktu, který byl prokazatelně vadný, bezplatně vymění nebo za něj 
vrátí peníze. Toto jsou jediné prostředky nápravy v rámci této záruky, což 
nemá vliv na vaše zákonná práva. Tyto náklady se nevztahují na žádné jiné 
náklady než přímé náklady na výměnu programem Warmup a nevztahují 
se na náklady na výměnu nebo opravu jakékoli podlahové krytiny nebo 
podlahy. 
 
WARMUP NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ NEDOPATŘENÍM NEBO ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY A TO VČETNĚ 
PŘÍPADNÝCH NÁKLADŮ NEBO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NA NEMOVITOSTI. 
 
WARMUP není odpovědná za: 
  
1. Poškození nebo opravy nutné kvůli chybné instalaci nebo nesprávnému 
použití. 

2. Poškození v důsledku povodní, požárů, větru, blesků, nehod, korozní 
atmosféry nebo jiných podmínek mimo kontrolu společnosti Warmup. 

3. Použití komponent nebo příslušenství nekompatibilních s výrobkem. 

4. Produkty instalované mimo jakoukoli zemi nebo území, ve kterém 
Warmup působí.  

5. Produkty, které nebyly dodány nebo označeny společností Warmup. 

6. Poškození nebo opravy nutné z důvodu nesprávného použití. 

7. Změny vzhledu produktu, které nemají vliv na jeho výkon.
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