Folie pardoseală lemn/parchet
Lemn, parchet laminat sunt toate produse durabile și atractive, care sunt folosite din ce
în ce mai mult. Cererea pentru un sistem de încălzire pentru aceste pardoseli a condus
la proiectarea de produse de calitate noi, de înaltă tehnologie. MAGNUM oferă acum o
soluție pentru aceste podele "uscate". Folia de încălzire MAGNUM poate fi aplicată
direct sub lemn, sau parchet laminat. Sistemul de încălzire prin podea este extrem de
subțire (doar 3 mm!) Este controlat prin intermediul unui termostat cu un senzor de
pardoseală. Acest lucru asigură încălzire. Temperatura pardoselii se limitează la o
temperatură maximă specifică prin intermediul unui senzor de podea și termostat.
Termostatul ține cont de perioada necesară încălzire, astfel încât podeaua este
intotdeauna la temperatura potrivita atunci cand vrei. Folia trebuie să fie pusă pe partea
de sus a unui polistiren subțire de 6 mm pentru placa de izolare (MAGNUM Isofoam).
Această placă de izolare asigură o izolație termică suplimentară și, de asemenea, are
proprietăți de anti-umezire.
Folia MAGNUM este foarte simplu de măsurat, sigură, confortabilă și ușor de utilizat:
Folia MAGNUM oferă, de asemenea, un trai confortabil și climat de lucru pe podele
uscate!
Folia MAGNUM este furnizată ca set complet fără termostat
• Folie pe rolă de 5, 10 or 15 m² (120 wați/m²)
• Senzor şi tub flexibil de sensor
• Bandă izolantă
• Borne de conexiune
• Conexiuni
• Instrucţiuni clare de instalare
• Distribuţie presiune şi sertizare
Comandate separat (în funcție de numărul de mp):
• MAGNUM Isofoam, PS plăci de izolare, per pachet de 6 mp.
• Folie de hidroizolare
Garanţie
Garanție de 10 ani care acoperă funcționarea electromecanică a foliei MAGNUM și doi
ani care acoperă termostatul și senzorul de pardoseală.
Folia MAGNUM este conectată la 230V. Instalarea trebuie să fie efectuată de către un
electrician autorizat. Folia MAGNUM trebuie întotdeauna să fie utilizată cu plăci
izolatoare MAGNUM din polistiren (MAGNUM Isofoam, 6 mm), și acoperită cu o folie de
hidroizolare (0,1 mm).
Sistemul de testare
În conformitate cu cele mai recente standarde europene: SEMKO, marcajul CE
(directiva de joasă tensiune 73/23/EEC și 93/68/EEC / EN 60335-2-96:2002 + A1)
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