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SYSTEMY IZOLACYJNE
bez jastrychów

www.kardosystems.com

ELEKTRA Kardo rozpoczęła działalość w 1993 roku
pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe
Kardo
s.c.
Firma
początkowo
realizowała
niewielkie
inwestycje
budowlane
na podstawie własnych projektów. W 1995 roku
nawiązaliśmy współpracę z polskim producentem
elektrycznych mat i przewodów grzejnych – firmą
ELEKTRA, a w 2004 roku przekształciliśmy się
w ELEKTRA Kardo s.c., zostając wyłącznym
dystrybutorem elektrycznych urządzeń grzewczych
na obszarze północno-wschodniej Polski. W tym samym
roku do naszych głównych partnerów dołączył również
GLEN DIMPLEX – renomowany niemiecki producent
pomp ciepła i pieców akumulacyjnych. W 2007 roku
rozpoczęliśmy produkcję izolacyjnych płyt budowlanych –
Thermopanel, służących jako podkład izolacyjny
pod elektryczne maty i przewody grzejne oraz systemu
zabudowy bez stelaży – Thermopian.
W 2014 roku wprowadziliśmy do produkcji wodny Lekki
System Ogrzewania / Chłodzenia Powierzchniowego
bez jastrychów – Waterpanel, który został przebadany
pod względem wydajności cieplnej, komfortu użytkowania
oraz wytrzymałości mechanicznej w firmie Sika Poland,
na Politechnice Białostockiej i Politechnice Krakowskiej.
Ponad 22 artykuły naukowo-techniczne i 2 monografie
świadczą o profesjonalnym przygotowaniu ekologicznego
systemu Waterpanel, w trosce o jego bezpieczne
użytkowanie oraz zastosowanie w odnawialnych żródłach
energii (OZE).
Obecnie jesteśmy również producentem regulatora
FC Controller przeznaczonego do sterowania systemami
antyoblodzeniowymi oraz akcesoriów do montażu
przewodów grzejnych w rynnach i rurach spustowych.
Naszą produkcję wspierają nowoczesne maszyny
i urządzenia, do których należy m.in. cyfrowa obrabiarka
CNC.

28 lat doświadczenia sprawia, że Elektra Kardo s.c. jest
wysoko wyspecjalizowaną firmą w dziedzinie ogrzewania
elektrycznego, wentylacji i odkurzania centralnego
a także w zakresie produkcji nowoczesnych systemów
izolacyjnych do podłóg bez jastrychów. Nasze produkty
zyskały uznanie wśród szerokiego grona odbiorców
w Polsce i poza jej granicami, np. w Wielkiej Brytanii,
Norwegii, Francji, Chorwacji, Bułgarii, czy na Malcie.
Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo u nas wyroby,
które
pozwolą
urzeczywistnić
założone
plany
inwestycyjne, przyspieszą prace budowlane, a być może
staną się jedyną alternatywą do realizacji zamierzenia
budowlanego.

Zapraszamy do współpracy sklepy, hurtownie, firmy budowlane oraz biura projektowe
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KARDO Thermopian
* * *

zabudowa bez stelaży

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Kątownik KARDO Thermopian jest wykonany na bazie
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i dodatkowo wzmocniony
siatką z włókna szklanego oraz pokryty z obu stron szarą,
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową.
Zastosowanie:
Służy do szybkiej zabudowy wszelkiego rodzaju
elementów instalacji budowlanych, a w szczególności:
pionów kanalizacyjnych, rur wodnych, kanałów
wentylacyjnych, itp. Może być wykorzystany również
jako element stylizacji wnętrz.
Cechy produktu:
KARDO
Thermopian
posiada
właściwości
termoizolacyjne oraz bardzo wysoką wytrzymałość
mechaniczną. Wyjątkowo łatwy w obróbce, jego
powierzchnia
nadaje
się
do
szpachlowania,
tynkowania, malowania, a także do przyklejania płytek
glazury lub gresu.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych Kardo THERMOPIAN 22 nr PL-2.2020 z 01.12.2020.
Rodzaje:
Nazwa produktu

Wymiary
wysokość x szerokość x
długość

Waga

Właściwości

KARDO
Thermopian
22 mm (+/- 2 mm)

200 x 300 x 3000 mm
(+/- 10 mm)

3,80 kg
(+/- 10 %)

KARDO
Thermopian
22 mm (+/- 2 mm)

250 x 250 x 3000 mm
(+/- 10 mm)

3,80 kg
(+/- 10 %)

KARDO
Thermopian
22 mm (+/- 2 mm)

200 x 400 x 1250 mm
(+/- 10 mm)

1,9 kg
(+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Chłonność wody po 24h:
< 0,5 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie
przy 10% odkształceniu:
> 300 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie
siłą prostopadłą do powierzchni:
> 250 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Maksymalna temperatura
stosowania:
+750C, mrozoodporna
Współczynnik rozszerzalności liniowej:
0,07 mm/(m K)

grubość

Technologia produkcji pozwala na wykonywanie kątowników o innych wymiarach.
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KARDO Thermopian
* * *

zabudowa bez stelaży

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże budowlane musi być nośne, stabilne, równe,
niezakurzone i niezatłuszczone. Stare powłoki z farb olejnych,
dyspersyjnych i kredowych, a także odpadające fragmenty tynku
należy usunąć mechanicznie. Zaleca się gruntowanie ścian
i posadzek w miejscach styku z kątownikiem.
Montaż bez użycia stelaży

•

W razie potrzeby uciąć KARDO Thermopian na żądaną
długość i szerokość za pomocą ręcznej piły z drobnym
brzeszczotem lub noża monterskiego.

•

Nanieść odpowiednią warstwę kleju do styropianu
w formie niskoprężnej pianki poliuretanowej na wszystkie
krawędzie kątownika. Przyłożyć kątownik do ściany
i mocno docisnąć. Pozostawić aż do momentu
wyschnięcia spoiwa, zgodnie z zaleceniami producenta
kleju (pianki).

•

Po wyschnięciu uzupełnić ewentualne szczeliny pianką, a potem usunąć jej nadmiar za pomocą ostrego noża
monterskiego.

•

W miejscach styku kątownika z przegrodą
budowlaną wkleić, przy użyciu szpachelki i gipsu,
elastyczną taśmę łączeniową.

•

W razie potrzeby można za pomocą otwornicy
lub noża monterskiego wyciąć otwór rewizyjny
o
dowolnym
kształcie
i
przeznaczeniu
(np.: wodomierz, zawór rewizja, itp.)
Do
montażu
kątowników
polecamy
klej
do styropianu w postaci pianki poliuretanowej.
W przypadku bardzo równych i wyjątkowo gładkich
powierzchni można zastosować klej montażowy.
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KARDO Thermopian
* * *

zabudowa bez stelaży

* * *

Montaż kątownika KARDO Thermopian w pozycji poziomej lub pionowej z użyciem stelaży

•

Jeżeli KARDO Thermopian ma być obłożony
płytkami glazury lub zamontowany w pozycji
poziomej, należy dodatkowo przymocować
go do ściany za pomocą zimnogiętych,
cienkowarstwowych profili stalowych UD
i samowiercących wkrętów w odstępie co 30
cm – zgodnie z poniższym schematem.
UWAGA: Nie ma potrzeby stosowania profili
UD, jeśli kątownik będzie montowany
w pozycji pionowej, a jego powierzchnia
zostanie
ostatecznie
zaszpachlowana,
pomalowana lub oklejona tapetą.
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KARDO THERMOPANEL
* * *

posadzka bez dylatacji

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Płyta na bazie polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
wzmocniona siatką z włókna szklanego, pokryta szarą,
dwuskładnikową, elastyczną zaprawą klejową.
Zastosowanie:
Płyty KARDO Thermopanel można montować
na konstrukcji stropu bez konieczności układania
gładzi betonowej, uzyskując w ten sposób gotową
powierzchnię do przyklejenia posadzki ceramicznej,
wykładziny dywanowej bądź paneli podłogowych.
Szczególnie polecane pod ogrzewanie podłogowe
w postaci elektrycznych mat i przewodów grzejnych,
jako bezpośrednia izolacja termiczna. Na dużych
powierzchniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
(np. tarasach) zastosowanie płyt eliminuje potrzebę
wykonywania dylatacji, tworząc tzw. „podłogę
pływającą”.

Cechy produktu:
Wyjątkowo łatwy w obróbce, odporny na mróz i wilgoć. Posiada właściwości termoizolacyjne oraz wysoką
wytrzymałość mechaniczną. Struktura powierzchni płyty KARDO Thermopanel umożliwia bezpośrednie
przyklejenie płytek terakoty, gresu, kamienia, itp.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych Kardo THERMOPANEL 10-42 nr PL-1.2020 z 01.12.2020.
Rodzaje:
Waga

Opakowanie
zbiorcze

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

2,0 kg
(+/- 10 %)

12 szt. / karton

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

2,2 kg
(+/- 10 %)

6 szt. / karton

3000 x 500 mm
(+/- 10 mm)

4,3 kg
(+/- 10 %)

-

KARDO Thermopanel
32 mm (+/- 2 mm)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

2,4 kg
(+/- 10 %)

8 szt. / karton

KARDO Thermopanel
42 mm (+/- 2 mm)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

Nazwa produktu

Wymiary

grubość

długość x szerokość

KARDO Thermopanel
10 mm (+/- 2 mm)
KARDO Thermopanel
22 mm (+/- 2 mm)

2,6 kg
(+/- 10 %)

6 szt. / karton

Właściwości
Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Chłonność wody po 24h:
< 0,5 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie przy 10%
odkształceniu:
> 300 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie siłą
prostopadłą do powierzchni:
> 250 kPa
Klasa odporności na ogień:
E (trudnozapalne)
Maksymalna temperatura stosowania:
+750C, mrozoodporna

Technologia produkcji pozwala na wykonywanie płyt o innych wymiarach i grubościach.
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KARDO THERMOPANEL
* * *

posadzka bez dylatacji

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże budowlane musi być stabilne, równe, czyste i odtłuszczone. W przypadku konstrukcji nośnej wykonanej z płyt
drewnopodobnych OSB zaleca się ich ułożenie w dwóch warstwach, w celu uniknięcia efektu "klawiszowania" podłogi.
Montaż KARDO Thermopanel na podłożu betonowym

•

Na równe podłoże konstrukcyjne nałożyć za pomocą pacy
zębatej klej wysokoelastyczny. Przykleić płyty izolacyjne
KARDO Thermopanel, układając je w tzw. „cegiełkę” przesuwając względem siebie o połowę długości (rysunek
poniżej).

•

Większe szczeliny powstałe pomiędzy płytami wypełnić pianką poliuretanową. Łączenia płyt pokryć paskami
taśmy z włókna szklanego o szerokości minimum 10 cm, wtapiając je w klej wysokoelastyczny.
Wokół ścian i przegród budowlanych pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości odpowiedniej do powierzchni
pomieszczenia (minimum 5 mm).
Na tak przygotowane podłoże można przyklejać płytki terakoty, gresu, kamienia albo ułożyć panele podłogowe zgodnie z technologią montażu przewidzianą przez producenta posadzek.

•
•

Montaż elektrycznej maty grzejnej lub przewodów grzejnych na panelach KARDO Thermopanel

•
•
•

Po ułożeniu płyt KARDO Thermopanel, zgodnie z powyższym
opisem, można przystąpić do montażu maty lub przewodu
grzejnego.
Na powierzchnię nanieść zaprawę wysokoelastyczną
i dociskając do podłoża wkleić matę lub przewód grzejny.
Wyrównać nadmiar kleju i pozostawić do wyschnięcia.
Po około 24 godzinach można przystąpić do przyklejenia
posadzki z gresu, kamienia, terakoty itp.
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KARDO THERMOPANEL
* * *

posadzka bez dylatacji

* * *

Montaż KARDO Thermopanel na podłożu drewnopodobnym (np. płyta OSB)

•

Na równym drewnopodobnym podłożu konstrukcyjnym
ułożyć płyty izolacyjne KARDO Thermopanel w tzw.
„cegiełkę” - przesuwając je względem siebie o połowę
długości (rysunek poniżej).

•

Przytwierdzić płyty KARDO Thermopanel do podłoża
za pomocą wkrętów stalowych z dużymi podkładkami
w ilości 5 szt. na 1 płytę.

•

Większe szczeliny powstałe między płytami wypełnić
pianką poliuretanową, a łączenia płyt pokryć paskami
taśmy z włókna szklanego o szerokości minimum 10 cm,
wtapiając je w klej wysokoelastyczny – jak na zdjęciu
obok.

•

Wokół ścian i przegród budowlanych pozostawić
szczeliny dylatacyjne o szerokości odpowiedniej
do powierzchni pomieszczenia (minimum 5 mm).

•

Na tak przygotowane podłoże można
przyklejać płytki ceramiczne lub układać
panele podłogowe, zgodnie z technologią
montażu zalecaną przez producenta.
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KARDO THERMOPANEL
* * *

posadzka bez dylatacji

* * *

ZABUDOWA WANIEN
KARDO Thermopanel to również szybki i wygodny sposób obudowy wszelkiego rodzaju łukowych konstrukcji
budowlanych. To także doskonały pomysł na obudowę wanien i brodzików. Dzięki stabilnej konstrukcji oraz odpowiednio
przygotowanym nacięciom, płyty KARDO Thermopanel o grubości powyżej 22 mm można dowolnie kształtować, nadając
im odpowiednią formę jako podkład roboczy do przyklejenia płytek glazury bądź szpachlowania.
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KARDO THERMOPANEL S
* * *

antyoblodzenie schodów i podestów

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
System KARDO Thermopanel S został wykonany
na bazie polistyrenu ekstrudowanego wzmocnionego
siatką z włókna szklanego i pokryty szarą,
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową.
Składa się z dwóch elementów z wyfrezowanymi
bruzdami do montażu przewodu grzejnego:
KARDO Thermopanel Sk – kątownik schodowy
KARDO Thermopanel Sp – płyta podestowa
Zastosowanie:
Podkład izolacyjny pod ogrzewanie schodów
zewnętrznych. Odpowiednio dobrany układ
bruzd umożliwia łatwy i szybki montaż
elektrycznego przewodu grzejnego. Płytę
KARDO Thermopanel Sp można również
zastosować jako formę izolacji przy układaniu
ogrzewania
podłogowego
wewnątrz
pomieszczeń.
Cechy produktu:
Doskonały materiał izolacyjny, wyjątkowo trwały i łatwy w obróbce, odporny na wilgoć i mróz. Zwiększa
efektywność grzania systemu antyoblodzeniowego, powodując jednocześnie redukcję kosztów eksploatacji.
Umożliwia bezpośrednie przyklejenie płytek gresu, granitu, marmuru, klinkieru itp.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych Kardo THERMOPANEL Sp/Sk/U nr PL-1.2020 z 01.12.2020.
Rodzaje:
Nazwa produktu
grubość

Wymiary
długość x szerokość x
wysokość

Rozstaw
bruzd

Waga

Właściwości

1250 x 400 x 200 mm
(+/- 10 mm)

86 mm
(+/- 2 mm)

1,9 kg
(+/- 10 %)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

86 mm
(+/- 2 mm)

1,9 kg
(+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Chłonność wody po 24h:
< 0,5 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie przy 10%
odkształceniu:
> 300 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Maksymalna temperatura stosowania:
+750C, mrozoodporna

Kątownik
KARDO
Thermopanel Sk
22 mm (+/- 2 mm)

Płyta
KARDO
Thermopanel Sp
22 mm (+/- 2 mm)
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KARDO THERMOPANEL S
* * *

antyoblodzenie schodów i podestów

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Stopnie betonowe lub podest muszą być stabilne, wytrzymałe oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających
przyczepność zaprawy klejowej (np.: kurzu, pyłu, olejów, itp.)
Montaż KARDO Thermopanel S na schodach zewnętrzych

•

•
•
•
•

W pierwszym etapie rozłożyć „na sucho”
płyty i kątowniki. Za pomocą nożyka
monterskiego lub piły odciąć nadmiar
materiału i dopasować do wymiaru schodów.
Przygotowaną wcześniej płytę lub kątownik
przykleić do powierzchni przy pomocy
zaprawy wysokoelastycznej.
Tą samą zaprawą wypełnić bruzdy,
a następnie włożyć przewód grzejny.
Po ułożeniu przewodu grzejnego miejsca
styku płyt połączyć pasami taśmy z włókna
szklanego o szerokości minimum 10 cm.
Dowolnie wybraną okładzinę (marmur, gres,
granit, itp.), przykleić zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanego kleju bądź
zaprawy.
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KARDO THERMOPANEL U
* * *

elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe z izolacją

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Płyta na bazie polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
wzmocniona z dwóch stron siatką z włókna szklanego
wtopioną w elastyczną, dwuskładnikową, szarą zaprawę
klejową. Posiada jednostronnie wyfrezowane rowki
do łatwego i szybkiego montażu elektrycznych
przewodów grzejnych.
Produkowana jest w trzech wariantach:
KARDO Thermopanel U60 – rozstaw bruzd co 60 mm
KARDO Thermopanel U75 – rozstaw bruzd co 75 mm
KARDO Thermopanel U86 – rozstaw bruzd co 86 mm
Zastosowanie:
Płyta KARDO Thermopanel U stanowi niewielkiej
grubości, doskonałą izolację termiczną pod
elektryczne ogrzewanie podłogowe. Układ bruzd
umożliwia łatwy i szybki montaż przewodów
grzejnych o średnicy do 3,5 mm i maksymalnej
mocy jednostkowej 10 W/m.
Cechy produktu:
Wyjątkowo trwały i łatwy w obróbce, odporny na wilgoć. Posiada właściwości termoizolacyjne. Struktura KARDO
Thermopanel U umożliwia przyklejanie wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych (terakota, gres, marmur, itp.).
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych Kardo THERMOPANEL Sp/Sk/U nr PL-1.2020 z 01.12.2020.
Rodzaje:
Nazwa produktu

Wymiary

grubość

długość x szerokość

Rozstaw
bruzd

Waga

Właściwości

KARDO
Thermopanel U60
10 mm (+/- 2 mm)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

60 mm
(+/- 2 mm)

2,0 kg
(+/- 10 %)

KARDO
Thermopanel U75
10 mm (+/- 2 mm)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

75 mm
(+/- 2 mm)

2,0 kg
(+/- 10 %)

KARDO
Thermopanel U86
10 mm (+/- 2 mm)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

86 mm
(+/- 2 mm)

2,0 kg
(+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Chłonność wody po 24h:
< 0,5 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie przy 10%
odkształceniu:
> 300 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Maksymalna temperatura stosowania:
+750C, mrozoodporna
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KARDO THERMOPANEL U
* * *

elektryczne ogrzewanie podłogowe z izolacją

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże budowlane musi być stabilne, równe, o dostatecznej nośności oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających
przyczepność zaprawy klejącej (np.: kurzu, pyłu, olejów, itp.)

•

Płyty izolacyjne KARDO Thermopanel U przykleić
na przygotowanym podłożu konstrukcyjnym (beton,
posadzka samopoziomująca, płyta OSB) przy pomocy
wysokoelastycznej zaprawy klejowej (klasa C2S1).
Miejsca nieogrzewane pomieszczenia uzupełnić
płytami KARDO Thermopanel o grubość 10 mm.

•

Na powierzchnię podłogi, za pomocą pacy zębatej,
nałożyć zaprawą klejową i przykleić arkusze płyt
KARDO Thermopanel U. Zabrania się nakładania kleju
metodą punktową.

•

Wokół ścian i przegród budowlanych pozostawić
szczeliny dylatacyjne o szerokości odpowiedniej
do powierzchni pomieszczenia (minimum 5 mm).
Przy planowaniu rozłożenia płyt należy zadbać o to,
aby przewód grzejny nie przechodził przez szczeliny
dylatacyjne pomieszczeń.

•

W wyfrezowane rowki włożyć elektryczny przewód
grzejny o mocy do 10 W/m i maksymalnej średnicy
3,5 mm.
Poniższa tabela określa długości przewodu oraz całkowitą moc systemu grzejnego w zależności od wielkości
ogrzewanego pomieszczenia.
Przybliżona długość
Moc jednostkowa
Powierzchnia
Całkowita moc
Nazwa produktu
przewodu grzejnego
przewodu
płyty
grzejna
(na 1 płytę)
grzejnego
KARDO Thermopanel U60
KARDO Thermopanel U75
KARDO Thermopanel U86

•

0,75 m2

~12,5 m

10 W/m

165 W/m2

~10,0 m

10 W/m

133 W/m2

~8,5 m

10 W/m

115 W/m2

Po ułożeniu przewodu grzejnego, podłączeniu do instalacji zasilającej (termostatu) oraz zamontowaniu rurki typu
PESZEL do czujnika podłogowego, można przystąpić do układania płytek ceramicznych. W tym celu ponownie
należy użyć wysokoelastycznej zaprawy klejowej i postępować zgodnie z wytycznymi jej producenta.
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KARDO THERMOPANEL W
* * *

ogrzewanie bez frezowania

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
KARDO Thermopanel W to płyta na bazie polistyrenu
ekstrudowanego XPS bez technologicznej skórki
(„szorstka”) z wyfrezowanymi bruzdami do łatwego
montażu przewodów grzejnych.
Zastosowanie:
Przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych,
jako materiał izolacyjny pod ogrzewanie
podłogowe.
Odpowiednio dobrany układ
bruzd umożliwia łatwy i szybki montaż
przewodów grzejnych o mocy do 10 W/m.

Cechy produktu:
Doskonały materiał izolacyjny, wyjątkowo trwały i łatwy w obróbce, odporny na wilgoć i mróz. Zwiększa
efektywność ogrzewania, powodując jednocześnie obniżenie kosztów eksploatacji systemu grzejnego. Rodzaj
powierzchni oraz wysoka odporność na ściskanie materiału, z którego jest wykonany KARDO Thermopanel W,
zapewnia doskonałą przyczepność kleju i pozwala na bezpośredni montaż płytek gresu, granitu, marmuru,
klinkieru, itp.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych dla płyt termoizolacyjnych XPS z polistyrenu ekstrudowanego.
Rodzaje:
Nazwa produktu

Wymiary

grubość

długość x szerokość

KARDO
Thermopanel W
20 mm (+/- 2 mm)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

Rozstaw
bruzd

86 mm
(+/- 2 mm)

Waga

Właściwości

0,5 kg
(+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Długotrwała chłonność wody:
< 1,5 %
Wytrzymałość na ściskanie przy 10%
odkształceniu:
> 300 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Maksymalna temperatura stosowania:
+750C, mrozoodporna
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KARDO THERMOPANEL W
* * *

ogrzewanie bez frezowania

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże budowlane musi być stabilne, równe, o dostatecznej nośności oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających
przyczepność zaprawy klejącej (np.: kurzu, pyłu, olejów, itp.)
Montaż KARDO Thermopanel W w pomieszczeniach wewnętrznych

•

Na przygotowanym podłożu konstrukcyjnym przykleić dopasowane wcześniej płyty izolacyjne KARDO
Thermopanel W, przy pomocy wysokoelastycznej zaprawy klejowej (klasa C2S1).

•

Na wyjątkowo równym podłożu (np. płyta OSB,
wylewka samopoziomująca lub anhydrytowa),
KARDO Thermopanel W można układać
bez konieczności przyklejania, bezpośrednio
na folii paroizolacyjnej. Folię PCV należy ułożyć
wywijając jej zapas na przegrody budowlane
(ściany), tworząc w ten sposób podłogę
„pływającą”.

•

Wokół ścian i przegród budowlanych pozostawić
szczeliny dylatacyjne o szerokości odpowiedniej
do powierzchni pomieszczenia (min. 5 mm).

•

Zaprawą elastyczną wypełnić bruzdy i włożyć
przewód grzejny o mocy jednostkowej 10 W/m,
wyciskając nadmiar kleju.

•

Pacą zębatą nanieść klej wysokoelastyczny
na powierzchnię płyt i wtopić siatkę z włókna
szklanego z zakładem 10 cm między kolejnymi
arkuszami siatki. Pozostawić do wyschnięcia.

•

Przystąpić do układania posadzki, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy klejowej.
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WODNE OGRZEWANIE
I CHŁODZENIE PŁASZCZYZNOWE
INFORMACJE OGÓLNE
Lekki system ogrzewania / chłodzenia powierzchniowego KARDO Waterpanel to alternatywa dla systemów ogrzewania
ściennego oraz podłogowego, opartego na tradycyjnych metodach układania okładzin i posadzek z użyciem mokrych
zapraw betonowych. Jego wysoka wytrzymałość i odporność na odkształcenia oraz efektywna wydajność cieplna
pozwala zrezygnować z układania suchych jastrychów. KARDO Waterpanel jest systemem wyjątkowo lekkim, przez co
łatwym w montażu i dającym możliwość zastosowania go w układzie poziomym, jak również pionowym
(na ścianach) przy zachowaniu parametrów technicznych zgodnych z normatywami. W uzasadnionych przypadkach
ten rodzaj instalacji może stanowić jedyne możliwe rozwiązanie techniczne (np. niska wytrzymałość stropów
drewnianych, poprawa izolacyjności termicznej podłogi, itd.).
Zalety systemu KARDO Waterpanel:

•

•
•

•

•
•

mały ciężar - zdecydowanie mniejsze obciążenia stałe
niż w przypadku stosowania tradycyjnych gładzi
cementowych, możliwość układania przy stropach
o małych nośnościach (np. drewnianych) bezpośrednio
na podłogach drewnopochodnych (np. OSB);
niewielka grubość - istotna przy remontach pomieszczeń
ze względu na ustalone wymiary otworów okiennych
i nadproży drzwiowych;
duża wytrzymałość na ściskanie - możliwość
zastosowania
we
wszelkiego
rodzaju
obiektach
budowlanych
użyteczności
publicznej,
halach
przemysłowych, a nawet obiektach sportowych;
szybkość, łatwość i estetyka montażu - układ gotowych
bruzd zdecydowanie przyspiesza proces rozłożenia rur
wodnych, nie ma potrzeby użycia ciężkiego sprzętu
budowlanego (betoniarki, agregaty itp.), brak długiego
procesu wiązania i dojrzewania oraz pielęgnacji zapraw,
oddanie ogrzewania do eksploatacji praktycznie zaraz
po ułożeniu terakoty;
mała bezwładność grzewcza - pozwala na szybkie osiągnięcie zakładanej temperatury na powierzchni
posadzki, idealny do ogrzewania przy zastosowaniu pomp ciepła, ze względu na niską temperaturę czynnika
grzejnego (28 – 35°C);
efektywne chłodzenie - konstrukcja grzejnika KARDO Waterpanel spełnia warunki potrzebne do uzyskania
maksymalnej wydajności chłodzenia na powierzchni: niewielkie odległości pomiędzy rurami (dobre chłodzenie
przy optymalnej temperaturze zasilania), odpowiednia średnica rury 16 mm, krótkie obwody chłodnicze do 80 m
(mały spadek ciśnienia), odpowiednie wykończenie posadzki (ich dobra przewodność termiczna), cienka
konstrukcja posadzki (możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą około punktu rosy).

KARDO Waterpanel został poddany testom wytrzymałościowym i próbom termicznym w niezależnych laboratoriach
w Polsce (m.in. firma Sika POLAND, Politechnika Krakowska). Wkład naukowy w tym zakresie miała również
Politechnika Białostocka, gdzie przeprowadzono badania rozkładu temperatury i wydajności systemu KARDO
Waterpanel, przy różnych rozstawach rur grzejnych. Eksperyment pokazał, że zastosowanie rozpraszacza ciepła
w postaci folii aluminiowej (lameli) użytej przy produkcji płyt KARDO Waterpanel XL, jest wskazane w celu wyrównania
temperatury na całej powierzchni podłogi. Jednocześnie stwierdzono, że ten rodzaj „grzejnika” bez użycia lameli zapewni
komfort użytkowania i dostateczną wydajność cieplną wyłącznie przy mniejszych rozstawach rur grzejnych (od 10,0 do
12,5 cm). Dzięki tym właściwościom płyty izolacyjne KARDO Waterpanel zwiększają efektywność układów grzejnych
oraz chłodniczych zasilanych odnawialnymi źródłami energii.
Więcej informacji technicznych i obliczeń praktycznych można znaleźć w książce Jacka Karpiesiuka pt. "Wydajność
cieplna Lekkiego Systemu Ogrzewania Płaszczyznowego", Monografia, 09.2019. GlobeEdit, S-140.
www.morebooks.de oraz w wielu innych artykułach naukowych tego autora.
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Na poniższych wykresach przedstawiono zależność gęstości strumienia ciepła [q] od temperatury zasilania [ƟV].
Gęstość strumienia ciepła [q] została wyliczona ze wzoru na podstawie uśrednionych pomiarów temperatury powierzchni
grzejnika, pobranych przy użyciu kamery termowizyjnej.
Zależność wydajności q od temperatury zasilania
ƟV, przy różnicy temperatury zasilania i powrotu
Z LAMELAMI

δT dla stanowisk grzejnych na posadzce z gresu .

Linie poziome pokazują graniczne wartości strumienia ciepła w strefie środkowej i strefie brzegowej. Przekroczenie tych
wartości jest niepożądane ze względu na komfort użytkowania.
Zależność wydajności q od temperatury zasilania
ƟV, przy różnicy temperatury zasilania i powrotu
δT dla stanowisk grzejnych na posadzce z gresu.

BEZ LAMELI

Średni kwadratowy bezwzględny błąd gęstości strumienia ciepła [q] wyniósł 6 W/m2.
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DOBÓR PRODUKTÓW
Płyty izolacyjne KARDO Waterpanel wykonane są na bazie styropianu (EPS 200 hydro) lub polistyrenu ekstrudowanego
(XPS 300) - materiału o lepszych właściwościach termicznych i wytrzymałości mechanicznej. Ze względu na te różnice,
produkty zostały przypisane do dwóch grup: Comfort (XPS) oraz Economic (EPS).
Poniższa tabela pomaga wybrać odpowiedni produkt zależnie od ostatecznego wykończenie podłogi. W przypadku
zastosowania okładzin bądź innych materiałów nie ujętych w poniższej tabeli, należy skontaktować się z działem
technicznym ELEKTRA Kardo s.c.
terakota, gres, okładziny kamienne

panel podłogowy

Wersja COMFORT

KARDO Waterpanel X lub XL

KARDO Waterpanel X lub XL

Wersja ECONOMIC

KARDO Waterpanel E lub EL

KARDO Waterpanel EL

Tabela rozkładu temperatur na powierzchni grzejnika KARDO Waterpanel na posadzce z gresu

Przy wyborze płyt izolacyjnych KARDO Waterpanel XL lub EL, pod panele podłogowe
należy ułożyć podkład wyrównujący KARDO THERM o grubości 2 mm, charakteryzujący
się bardzo małym oporem cieplnym.

podkład wyrównujący
KARDO THERM

W przypadku montażu paneli podłogowych na płytach izolacyjnych KARDO
Waterpanel X, w celu równomiernego rozkładu temperatury i zwiększenia
przewodności cieplnej, na całej powierzchni podłogi należy zastosować
wysokogatunkowy podkład pod panele KARDO Alumax o grubości 1,5 mm
lub 2 mm.

podkład wyrównujący
KARDO Alumax
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KARDO WATERPANEL X
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
System KARDO Waterpanel X to płyty izolacyjne wytworzone na bazie polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
z wyfrezowanymi bruzdami przeznaczonymi do montażu wodnych, wielowarstwowych rur z PCV.
Składa się z dwóch elementów:
KARDO Waterpanel Xs – płyta środkowa

KARDO Waterpanel Xb – płyta brzegowa

Zastosowanie:
Jako podkład izolacyjny do łatwego i szybkiego montażu rur płaszczyznowego ogrzewania/chłodzenia wodnego
(również na ścianie), bez konieczności układania tradycyjnych gładzi betonowych (jastrychów), bezpośrednio
pod okładziny z terakoty, gresu, kamienia, marmuru, granitu. Polecany również pod panele podłogowe
z zastosowaniem podkładu KARDO Alumax.
Cechy produktu:
Wytrzymały na duży nacisk powierzchniowy, łatwy w obróbce i wilgocioodporny. Posiada doskonałe
właściwości termoizolacyjne. Nacięte bruzdy umożliwiają łatwy montaż wielowarstwowych rur typu
PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16 mm, służących jako elementy grzejne w systemie wodnego ogrzewania
lub chłodzenia płaszczyznowego. Specjalna szorstka powierzchnia płyty umożliwia wtopienie warstwy
zbrojeniowej oraz przyklejenie okładzin ceramicznych.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych dla płyt termoizolacyjnych z ekstrudowanego polistyrenu (XPS).
Rodzaje:
Nazwa produktu

Wymiary

Rozstaw bruzd

Waga

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

100 mm
(+/- 2 mm)

0,68 kg
(+/- 10 %)

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

100 mm
(+/- 2 mm)

0,68 kg
(+/- 10 %)

grubość

długość x szerokość

KARDO
Waterpanel Xs
30 mm (+/- 2 mm)
płyta środkowa

KARDO
Waterpanel Xb
30 mm (+/- 2 mm)

Właściwości

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Długotrwała chłonność wody:
< 1,5 %
Wytrzymałość na ściskanie
przy 10% odkształceniu:
> 300 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Max. temp. stosowania:
+750C, mrozoodporna

płyta brzegowa

Na zamówienie realizujemy system KARDO Waterpanel X pod rury wodne o mniejszych średnicach i innych
rozstawach bruzd.
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KARDO WATERPANEL X
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże na którym będą układane płyty termoizolacyjne KARDO Waterpanel X powinno być czyste, stabilne, idealnie
wypoziomowane oraz nośne. Na stabilność podłoża należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku posadzek
wykonanych z płyty drewnopodobnej OSB, aby uniknąć niepożądanego efektu 'klawiszowania podłogi".
Montaż KARDO Waterpanel X na podłożu betonowym oraz drewnopodobnym (OSB):

•
•

•

•
•

Na przygotowanym podłożu rozwinąć folię paroizolacyjną o grubości 0,2 mm, a wokół ścian i przegród
budowlanych taśmę dylatacyjną.
W miejscu, w którym ma znajdować się ogrzewanie podłogowe należy rozłożyć płyty KARDO Waterpanel X.
Nieogrzewaną powierzchnię pokryć płytą uzupełniającą XPS 300. Jeżeli wymagane jest użycie izolacji termicznej
grubszej niż 3 cm, wówczas pod KARDO Waterpanel X należy ułożyć dodatkową warstwę termoizolacji XPS
tej samej gęstości.
W wyfrezowane rowki włożyć tworzywowe, wielowarstwowe rury wodne typu
PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16 mm. UWAGA: Maksymalna długość rury w
jednym odcinku nie może przekroczyć 80 m. W przypadku większych
powierzchni należy odpowiednio powielać pola grzejne.
Zakończenia rury przyłączyć do rozdzielacza hydraulicznego wyposażonego
w siłowniki elektryczne sterowane za pomocą termostatów pokojowych.
Ze względu na możliwy efekt „klawiszowania” płyt, w trakcie układania rur
dopuszcza się ich miejscowe mocowanie do podłoża za pomocą kołków
szybkiego montażu lub wkrętów do drewna z użyciem podkładek papowych.
Montaż pod płytki ceramiczne
Na powierzchni rozprowadzić warstwę kleju KARDO Flex i wtopić „pancerną” siatkę z włókna szklanego
(320 g/m2) tak, aby była całkowicie zakryta klejem. Powstała w ten sposób warstwa zbrojeniowa powinna mieć
grubość od 3 do 5 mm. Po wyschnięciu przystąpić do przyklejenia terakoty lub innych okładzin ceramicznych
z użyciem elastycznej zaprawy KARDO Flex, należącej do grupy klejów o parametrach odkształcalności
2,5 – 5,0 mm (typ C2S1).
Montaż pod panele (podłoga pływająca)
Po ułożeniu rur wodnych, na oczyszczoną powierzchnię płyt
KARDO Waterpanel X ułożyć podkład KARDO Alumax
o grubości 1,5 lub 2 mm, a następnie przystąpić do montażu
paneli podłogowych zgodnie z zaleceniem ich producenta.

Montaż pod drewniane podłogi klejone
Istnieje możliwość montażu systemu KARDO Waterpanel X
również pod parkiety i deski klejone. W takim przypadku
prosimy o kontakt z naszym działem technicznym w celu doboru
najlepszego rozwiązania.
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KARDO WATERPANEL XL
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Płyta izolacyjna KARDO Waterpanel XL wytworzona na bazie polistyrenu ekstrudowanego (XPS 300) z wyfrezowanymi
bruzdami, pokryta ekranem z folii aluminiowej, przeznaczona do montażu rur ogrzewania / chłodzenia wodnego.

Zastosowanie:
Jako podkład izolacyjny do łatwego i szybkiego montażu rur płaszczyznowego ogrzewania
lub
chłodzenia
wodnego. Przeznaczony głównie pod panele podłogowe, a także bezpośrednio pod gres, terakotę bez konieczności układania tradycyjnych gładzi betonowych (jastrychów). Doskonale sprawdzi się również jako
system ogrzewania ściennego pod płytami gipsowo-kartonowymi lub glazurą.
Cechy produktu:
Wytrzymały na duży nacisk powierzchniowy, łatwy w obróbce i wilgocioodporny. Posiada doskonałe
właściwości termoizolacyjne oraz zwiększoną przewodność cieplną dzięki zastosowanej folii aluminiowej. Nacięte
bruzdy umożliwiają łatwy montaż wielowarstwowych rur typu PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16 mm.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych Kardo WATERPANEL XL nr PL-3.2020 z 01.12.2020.
Rodzaje:
Nazwa produktu
grubość

KARDO
Waterpanel XL
30 mm (+/- 2 mm)

Wymiary
długość x szerokość

1250 x 600 mm
(+/- 10 mm)

Rozstaw bruzd

150 mm
(+/- 2 mm)

Waga

1,2 kg
(+/- 10 %)

Właściwości
Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,034 W/mK
Długotrwała chłonność wody:
< 1,5 %
Grubość aluminium: 45 mikronów
Wytrzymałość na ściskanie
przy 10% odkształceniu: > 300 kPa
Wytrzymałość na odrywanie kleju:
> 5500 kPa
Wytrzymałość na ścinanie kleju:
> 6400 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Max. temp. stosowania:
- 400C to +750C

Na zamówienie realizujemy płyty KARDO Waterpanel XL pod rury wodne o mniejszych średnicach i innych
rozstawach bruzd.
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KARDO WATERPANEL XL
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże na którym będą układane płyty termoizolacyjne KARDO Waterpanel XL powinno być czyste, stabilne, idealnie
wypoziomowane oraz nośne. Na stabilność podłoża należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku posadzek
wykonanych z płyty drewnopodobnej OSB, aby uniknąć niepożądanego efektu 'klawiszowania podłogi".

•

•

•
•

Na przygotowanym podłożu rozwinąć folię paroizolacyjną o grubości
0,2 mm, a wokół ścian i przegród budowlanych taśmę dylatacyjną.
W miejscu, w którym ma znajdować się ogrzewanie podłogowe
należy rozłożyć płyty KARDO Waterpanel XL. Nieogrzewaną
powierzchnię pokryć płytą uzupełniającą XPS 300. Jeżeli wymagane
jest użycie izolacji termicznej grubszej niż 3 cm, wówczas
pod KARDO Waterpanel XL należy ułożyć dodatkową warstwę
termoizolacji XPS o tej samej gęstości.
W wyfrezowane rowki włożyć tworzywową, wielowarstwową rurę
wodną o średnicy 16 mm. W przypadku przebiegu rury na łuku bądź
powrocie, przed włożeniem rury naciąć folię aluminiową.
UWAGA: Maksymalna długość rury w jednym odcinku nie może
przekroczyć 80 m. W przypadku większych powierzchni należy
odpowiednio powielać obwody grzejne.
Zakończenia rur przyłączyć do rozdzielacza hydraulicznego, wyposażonego w siłowniki elektryczne sterowane
za pomocą termostatów pokojowych.
W trakcie układania rury wodnej możliwy jest efekt „klawiszowania” płyt. W tej sytuacji dopuszcza się
ich miejscowe mocowanie do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu lub wkrętów do drewna z użyciem
podkładek papowych.
Montaż pod panele i deski podłogowe (podłoga pływająca)
Po rozłożeniu rur wodnych, na powierzchni płyt KARDO Waterpanel XL ułożyć przeznaczony do ogrzewania
podłogowego podkład pod panele KARDO Therm o grubości 2 mm. Dalszy montaż „podłogi pływającej” wykonać
zgodnie z zaleceniami jej producenta.
Montaż pod płytki ceramiczne
Nanieść jednoskładnikowy, wodoodporny klej KARDO
Proof i przykleić płytki ceramiczne. Zalecana grubość kleju
powinna wynosić 2 mm.
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KARDO WATERPANEL E
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
System KARDO Waterpanel E to płyty izolacyjne EPS 200 hydro z wyfrezowanymi bruzdami przeznaczonymi
do montażu rur ogrzewania wodnego, wzbogacone o specjalne środki zmniejszające chłonność wody.
Składa się z w dwóch elementów:

KARDO Waterpanel E s – płyta środkowa

KARDO Waterpanel Eb – płyta brzegowa

Zastosowanie:
Jako podkład izolacyjny do łatwego i szybkiego montażu rur płaszczyznowego ogrzewania/chłodzenia wodnego
(również na ścianie), bez konieczności układania tradycyjnych gładzi betonowych (jastrychów), bezpośrednio
pod okładziny z terakoty, gresu, kamienia, marmuru, granitu. Polecany również pod panele podłogowe
z zastosowaniem podkładu KARDO Alumax.
Cechy produktu:
Wytrzymały na duży nacisk powierzchniowy, łatwy w obróbce i wilgocioodporny. Posiada doskonałe
właściwości termoizolacyjne. Nacięte bruzdy umożliwiają łatwy montaż wielowarstwowych rur typu
PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16 mm, służących jako elementy grzejne w systemie wodnego ogrzewania
lub chłodzenia płaszczyznowego. Szorstka powierzchnia płyt umożliwia wtopienie warstwy zbrojeniowej oraz
bezpośrednie przyklejanie okładzin ceramicznych.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych dla płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS).
Rodzaje:
Nazwa produktu

Wymiary

Rozstaw bruzd

Waga

Właściwości

1000 x 500 mm
(+/- 10 mm)

125 mm
(+/- 2 mm)

0,35 kg
(+/- 10 %)

1000 x 500 mm
(+/- 10 mm)

125 mm
(+/- 2 mm)

0,35 kg
(+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,036 W/mK
Chłonność wody po 24h:
<3%
Wytrzymałość na ściskanie
przy 10% odkształceniu:
> 200 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Temperatura stosowania:
mrozoodporna

grubość

długość x szerokość

KARDO
Waterpanel Es
30 mm (+/- 2 mm)
płyta środkowa

KARDO
Waterpanel Eb
30 mm (+/- 2 mm)
płyta brzegowa
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KARDO WATERPANEL E
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże na którym będą układane płyty termoizolacyjne KARDO Waterpanel E powinno być czyste, stabilne, idealnie
wypoziomowane oraz nośne. Na stabilność podłoża należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku posadzek
wykonanych z płyty drewnopodobnej OSB, aby uniknąć niepożądanego efektu 'klawiszowania podłogi".

Montaż KARDO Waterpanel E na podłożu betonowym lub drewnopodobnym (OSB):

•

Na przygotowanym podłożu rozwinąć folię
paroizolacyjną o grubości 0,2 mm, a wokół ścian
i przegród budowlanych taśmę dylatacyjną.
W miejscu, w którym ma znajdować się ogrzewanie
podłogowe należy rozłożyć płyty KARDO
Waterpanel E. Nieogrzewaną powierzchnię pokryć
płytą uzupełniającą EPS 200. Jeżeli wymagane jest
użycie izolacji termicznej grubszej niż 3 cm,
wówczas pod KARDO Waterpanel E należy ułożyć
dodatkową warstwę termoizolacji EPS o dowolnej
grubości.

•

W wyfrezowane rowki włożyć tworzywowe,
wielowarstwowe rury wodne o średnicy 16 mm.
UWAGA: Maksymalna długość rury w jednym
odcinku nie może przekroczyć 80 m. W przypadku
większych powierzchni należy odpowiednio
powielać pola grzejne.

•

Zakończenia rur przyłączyć do rozdzielacza
hydraulicznego,
wyposażonego
w
siłowniki
elektryczne sterowane za pomocą termostatów
pokojowych.

•

W trakcie układania rury wodnej możliwy jest efekt „klawiszowania” płyt. W tej sytuacji dopuszcza się
ich miejscowe mocowanie do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu lub wkrętów do drewna z użyciem
podkładek papowych.

•

Na powierzchnię rozprowadzić warstwę kleju KARDO Flex, należącego do grupy zapraw elastycznych C2S1
o parametrach odkształcalności 2,5 – 5,0 mm (typ C2S1), a następnie wtopić „pancerną” siatkę z włókna
szklanego (320 g/m2) tak, aby była całkowicie zakryta klejem. Powstała w ten sposób warstwa zbrojeniowa
powinna mieć grubość od 3 do 5 mm. Po jej związaniu przystąpić do przyklejenia płytek ceramicznych lub innych
okładzin p do ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego, ściennego) z użyciem zaprawy KARDO Flex.
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KARDO WATERPANEL EL
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

SPECYFIKACJA PRODUKTU
KARDO Waterpanel EL to płyta izolacyjna o zwiększonej odporności na działanie wilgoci (EPS 200 hydro).
Posiada wyfrezowane bruzdy umożliwiające montaż rur ogrzewania / chłodzenia płaszczyznowego oraz ekran z folii
aluminiowej zapewniający równomierny rozkład temperatury.

Zastosowanie:
Jako podłogowy lub ścienny podkład izolacyjny, do łatwego i szybkiego montażu rur płaszczyznowego
ogrzewania / chłodzenia wodnego. Dedykowany głównie pod panele podłogowe, a także bezpośrednio
pod okładziny z terakoty, gresu, kamienia - bez konieczności układania tradycyjnych gładzi betonowych
(jastrychów).
Cechy produktu:
Wytrzymały na duży nacisk powierzchniowy, łatwy w obróbce i wilgocioodporny. Nacięte bruzdy ułatwiają montaż
wielowarstwowych rur typu PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16 mm, służących jako element grzejny w systemie
wodnego ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego. Posiada znakomite właściwości termoizolacyjne oraz
zwiększoną przewodność cieplną ze względu na zastosowany ekran aluminiowy.
Atesty:
Deklaracja właściwości użytkowych Kardo WATERPANEL EL nr PL-4.2020 z 01.12.2020.
Rodzaje:
Nazwa produktu
grubość

KARDO
Waterpanel EL
30 mm (+/- 2 mm)

Wymiary
długość x szerokość

1000 x 500 mm
(+/- 10 mm)

Rozstaw bruzd

125 mm
(+/- 2 mm)

Waga

Właściwości

0,5 kg
(+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej:
< 0,036 W/mK
Chłonność wody po 24h: < 3 %
Grubość aluminium: 45 mikronów
Wytrzymałość na ściskanie
przy 10% odkształceniu:
> 200 kPa
Wytrzymałość na odrywanie kleju: > 5500 kPa
Wytrzymałość na ścinanie kleju: > 6400 kPa
Klasa odporności na ogień: E
(trudnozapalne)
Temperatura stosowania:
- 400C to +700C
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KARDO WATERPANEL EL
* * *

ogrzewanie i chłodzenie wodne bez jastrychów

* * *

MONTAŻ
Przygotowanie podłoża:
Podłoże na którym będą układane płyty termoizolacyjne KARDO Waterpanel EL powinno być czyste, stabilne, idealnie
wypoziomowane oraz nośne. Na stabilność podłoża należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku posadzek
wykonanych z płyty drewnopodobnej OSB, aby uniknąć niepożądanego efektu 'klawiszowania podłogi".
Montaż KARDO Waterpanel EL na podłożu betonowym lub drewnopodobnym (OSB):

•

•
•
•

Na przygotowanym podłożu rozwinąć folię paroizolacyjną o grubości 0,2 mm, a wokół ścian i przegród
budowlanych taśmę dylatacyjną. W miejscu, w którym ma znajdować się ogrzewanie podłogowe należy rozłożyć
płyty KARDO Waterpanel EL. Nieogrzewaną powierzchnię pokryć płytą uzupełniającą EPS 200. Jeżeli wymagane
jest użycie izolacji termicznej grubszej niż 3 cm, wówczas pod KARDO Waterpanel EL należy ułożyć dodatkową
warstwę termoizolacji EPS o dowolnej grubości.
Naciąć folię aluminiową w odpowiednim miejscu i włożyć tworzywowe, wielowarstwowe rury wodne typu
PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16 mm. UWAGA: Maksymalna długość rury w jednym odcinku nie może przekroczyć
80 m. W przypadku większych powierzchni należy odpowiednio powielać obwody grzejne.
Zakończenia rury przyłączyć do rozdzielacza hydraulicznego, wyposażonego w siłowniki elektryczne sterowane
za pomocą termostatów pokojowych.
W trakcie układania rury wodnej możliwy jest efekt „klawiszowania” płyt. W tej sytuacji dopuszcza się
ich miejscowe mocowanie do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu lub wkrętów do drewna z użyciem
podkładek talerzowych (typu papiak).

Montaż pod panele podłogowe (podłoga pływająca)
Po nacięciu folii i włożeniu w bruzdy rur wodnych,
na powierzchni KARDO Waterpanel EL ułożyć
dedykowany do ogrzewania podłogowego podkład
KARDO Therm o grubości 2 mm, a następnie
przystąpić do montażu „podłogi pływającej”, zgodnie
z zaleceniami jej producenta.

Montaż pod płytki ceramiczne
Jednoskładnikowy, wodoodporny klej KARDO Proof
nanieść na powierzchnię KARDO Waterpanel EL
i bezpośrednio ułożyć na nim płytki terakoty. Grubość kleju
nie powinna być mniejsza niż 2 mm.
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Zestawienie wag
i opakowań zbiorczych
TABELA
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Dział Handlowy

ELEKTRA Kardo s.c.
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