
HeatBoard W
Sistemul de încălzire pe bază de apă MAGNUM HeatBoard W, cu o grosime de doar 
18mm, este direct aplicabil sub sistemele de podele portante precum cele din lemn, 
parchet sau laminate. Potrivit doar pentru montaj în zone uscate și ideal pentru 
renovații.
 
Utilizare

MAGNUM HeatBoard W este direct aplicabil sub sistemele de podele portante. În cazul 
finisajelor moi de podea (mochetă, PVC laminat și vinilin) se recomandă instalarea plăcilor 
MAGNUM DuoBoard între sistemul de încălzire și mochetă.

Instalare facilă

Plăcile care alcătuiesc sistemul pot fi potrivite împreună precum piesele de puzzle. De 
asemenea acestea sunt ușor de decupat la dimensiunile potrivite proiectului 
dumneavoastră cu un cuțit de bricolaj. După aceasta țeava de încălzire prin pardoseală 
MAGNUM Tube de 12mm poate fi fixată cu ușurință.Spațiul fix pentru țeavă este de 
12.5mm. Pentru 1m2 sunt necesari aproximativ 8 metri liniari de MAGNUM Tube. 
Podeaua poate fi acoperită cu stratul de protecție furnizat, peste care se poate monta 
statul superior al podelei portante. 

Șapa de sub sistemul de încălzire trebuie să fie stabilă, egalizată și curată.

Plăcile MAGNUM HeatBoard W 

Dimensiuni:                    770x520mm (dimens. efective: 750x500mm)
Grosime:                        18mm 
În pachet se regăsesc:  13 plăci (4,8 m2), strat de protecție (5 m2), mănuși de protecție

MAGNUM DuoBoard 

Bază stabilă pentru aplicarea de finisaje moi ale podelei (mochetă, PVC, Cauciuc, 
Linoleu, Vinilin, Plută, etc.). DuoBoard se compune din două traturi de plăci HDF (fiecare 
cu dimensiunile de 1200x600x3 mm): Placă de bază (inferioară) și placă superioară.
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Descriere                                              
MAGNUM Heatboard 18 mm / 13 plăci de 770 x 
520 mm (4,8 m2)

MAGNUM Tube țeavă pt încălzire podea 
MAGNUM Tube 12 x 1,5 100 m           
MAGNUM Tube 12 x 1,5 300 m

Seturi de conectori                             
MAGNUM Adaptor / Euroconus 12 x 1,5 x 3/4”
PUSH set conectori pt. 100m țeavă de12mm
PUSH set conectori pt. 2x 100m țeavă de 12mm
PUSH set conectori pt. 3x 100m țeavă de 12mm

DuoBoard (pentru finisaje moi ale podelei)
DuoBoard 2x4 plăci HDF 
1200x600x3mm | 2,88 m²
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