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• TS14 R- system suchy

Budowa:

System suchy TS14 R składa się z profilowanych płyt systemowych  
o grubości 17 mm. Wykonane są ze styropianu EPS 240, w których wycięte 
są kanaliki w odległości 125 mm. Izolacja pokryta jest fabrycznie blachą 
aluminiową o grubości 0,25mm, która zapewnia równomierną dystrybucję 
ciepła. Konstrukcja płyty umożliwia montaż  rur z rostawem 125 i 250 mm.

Uzupełnieniem jest płyta systemowa kombi, zawierająca 3 rzędy 
elementów z łukiem do zawrócenia trasy rur (800x750 mm) oraz 2 rzędy 
elementów gładkich uzupełniających (400x750 mm) przy podejściu  
do rozdzielacza.

Systemowa płyta nośna TS14 R , o grubości 5 mm jest wymagana 
przy zastosowaniu płytek ceramicznych. Wykonana jest z prasowanej 
włókniny aluminiowej o dużej wytrzymałości na ściskanie. Cechuje 
się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,2 W/m K, oraz 
dobrymi właściwościami akustycznymi - redukcja natężenia hałasu 14 dB  
(w połączeniu z płytami TS14 R).

Do przyklejenia płyn nośnych należy zastosować systemowy klej 
akrylowy w dyspersji wodnej o trwałych właściwościach klejących.

System TS14 R wymaga zastosowania dedykowanego profilu brzegowego, 
wykonanego z MDF i włókna drzewnego. Profil układany jest po obwodzie 
pomieszczenia i służy do oddzielenia płyt systemowych od przegród 
budowlanych.

Jeżeli podłoże, na którym ma być układana płyta systemowa jest nierówne, 
należy wykonać warstwę wyrównującą ze specjalnego granulatu 
wytwarzanego z poliuretanu i ekspandowanego szkła związanych żywicą. 
Grubość warstwy wyrównującej powinna zawierać się w zakresie od 10 
do 100 mm. 

Zastosowanie:

System suchy TS14 R znajdzie zastosowanie zarówno w nowym 
budownicwie jak i w budynkach podlegających renowacji. Montaż systemu 
może odbywać się na istniejącym podłożu lub na izolacji termicznej. 
System jest lekki i wytrzymały. 

SYSTEM RENOWACYJNY

Profilowana płyta systemowa TS14 R

Płyta systemowa kombi

Płyta systemowa nośna TS14 R

Klej systemowy TS14 R

Dane techniczne:

Grubość płyty styropianowej 17 mm 
 Rozstaw kanalików 125, 250 mm 
 Klasa izolacji EPS 240
 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 W/mK
 Opór cieplny 0,5 m²K/W 
 Tłumienie hałasu 14 dB 
 Wymiary płyt systemowych 1200 x 750 mm 
 Maks. obciążenie 1,5*, 30 kPa** 
 Klasa reakcji na ogień Euroklasa E 
 Ilość w opakowaniu 9 m² 
Kod zamówienia FBN2243177512000
* w przypadku pokrycia płytami suchego jastrychu
** w przypadku pokrycia tradycyjną wylwką cementową
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SYSTEM RENOWACYJNY

zdjęcie opis wymiary
[mm]

kod 
zamówienia

Płyta systemowa kombi TS14 R 
Płyta systemowa ze styropianu EPS 240, grubość 17 mm, zawierająca 
3 rzędy elementów z łukiem do zawrócenia trasy rur (800x750 mm) 
oraz 2 rzędy elementów gładkich uzupełniających (400x750 mm) przy 
podejściu do rozdzielacza.

1200x750 FBNAT21775012000

Płyta systemowa nośna TS14 R 
Płyta systemowa nośna prasowana, grubość 5 mm, wykonana z 
włókna poliestrowego o dużej wytrzymałości na ściskanie, wysoki 
współczynnik przewodzenia ciepła 0,2 W/m K, redukcja natężenia hała-
su 14 dB  (w połączeniu z płytami TS14 R).

1150x600 FBNAWSTGB000FL00

Klej systemowy TS14 R  
Klej akrylowy w dyspersji wodnej o trwałych właściwościach klejących, 
służy do montażu płyty systemowej nośnej lub grubego parkietu do 
płyty profilowanej i gładkiej, zużycie od 80 do 200 g/m², 
Zużycie: 1 wiadro na od 25 do 62 m² w zależności od grubości warstwy 

FBNAW0ULBOND0500

Warstwa wyrównująca systemowa TS14 R 
Granulat wytwarzany z poliuretanu i ekspandowanego szkła zwią-
zanych po dodaniu żywicy, służy do wyrównania podłoża przed 
montażem systemu, nie zawiera wody i cementu, grubość warstwy od 
10 do 100 mm, możliwość chodzenia po 3-4 h, pełne obciążenie po 12 h, 
zużycie 1 worek na 5 m² przy grubości warstwy 10 mm.

FBNAWPUSWELL5000

Taśma systemowa TS14 R 
Taśma samoprzylepna służaca do łączenia krawędzi sąsiadujących ze 
sobą systemowych płyt nośnych

120000x120 FBNAWSTGBFK12000

Profil brzegowy systemowy TS14 R 
Profil z MDF i włókna drzewnego układany po obwodzie pomieszcze-
nia, służy do oddzielenia płyt systemowych od przegród budowlanych.

1000x45x17 FBNAW0RAHOTD1700

Elektryczny nóż do wycinania kanałów 230 V 
do systemu suchego

Ostrze do noża j.w.

Uwaga: trzeba zamówić oba elementy

FBNAC00000P75900

FBNAC00000P76000

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest niewielka grubość, co pozwala 
na zastosowanie w miejscach z ograniczoną wysokością podłogi.  
Przy zastosowaniu systemowej płyty nośnej, całkowita grubość systemu 
wraz z wykończeniem podłogi to zaledwie 35 mm.

Akcesoria:

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE 
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tel. (22) 544 10 00
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