Podkladov˘ materiál pod plovoucí dﬁevûné
nebo laminátové podlahy
Popis
Dﬁevovláknitá deska nelisovaná (DDN)
je kvalitní, ekologicky ãist˘ v˘robek, bez
chemick˘ch pﬁísad, vyroben˘
z lignocelulózov˘ch vláken tzv. mokr˘m
zpÛsobem. SoudrÏnost je zaji‰tûna
zplstnatûním vláken a jejich pﬁirozenou
lepivostí. Adipan se ﬁadí mezi desky
izolaãní (SB) dle âSN EN 316
s v˘born˘mi tepelnû
a zvukovûizolaãními vlastnostmi.

PouÏití
• plo‰né vyrovnání místních nerovností
podkladu (beton. mazanina, prkenn˘
záklop atd.)
• v˘‰kové vyrovnání rÛzn˘ch druhÛ
plovoucích podlah
• zv˘‰ení tepené izolace podlahové
konstrukce
• zv˘‰ení kroãejového útlumu
• nízká hmotnost v závislosti
na materiálu a tlou‰Èce desky
• jednoduchá manipulace
a montáÏ desek
• pﬁiznivá cena
• hygienická tﬁída E1
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Informativní mechanicko-fyzikální vlastnosti:
Objemová hmotnost:
Pevnost v tahu za ohybu:
Tepelná vodivost λk:
Souã. absorp. zvuku ∆Lw:

do 350 kg/m3
1,6–2,0 MPa
0,056 W/(m.K)
18 dB

Bobtnání (po 2 hod.):
Nasákavost (po 2 hod.):
Vlhkost:
Tﬁída hoﬁlavosti (DIN 4102):

Adipan 5,5
Rozmûry:

590 × 860 × 5,5 mm

Balení: – desky baleny po 15 kusech
ve smr‰Èovací PP fólii
– balíky na paletách s ochranou pﬁed
po‰kozením, ve spodní a horní ãásti
pﬁíﬁezem z tvrd˘ch vláknit˘ch desek,
2× pﬁepáskováno
1 balení = 15 ks = 7,611 m2
1 paleta = 24 bal. = 182,664 m2
1 kamion = 60 pal. = 10 959,84 m2

do 10 %
max. 50 %
do 12 %
B2

Adipan 8
Rozmûry:

590 × 860 × 8 mm

Balení: – desky baleny po 10 kusech
ve smr‰Èovací PP fólii
– balíky na paletách s ochranou pﬁed
po‰kozením, ve spodní a horní ãásti
pﬁíﬁezem z tvrd˘ch vláknit˘ch desek,
2× pﬁepáskováno
1 balení = 10 ks = 5,074 m2
1 paleta = 26 bal. = 131,924 m2
1 kamion = 60 pal. = 7 915,44 m2

Doporuãená montáÏ desek Adipan
Volná pokládka desek Adipan na such˘ a oãi‰tûn˘
podklad do „vazby“. U podkladu z betonové mazaniny
nebo stûrky na izolaãní fólii síly 0,2 mm s pﬁelepen˘mi
pﬁesahy pásÛ fólie 15–20 cm, u stûn se zataÏením
5 cm. Pﬁi pokládce desek dodrÏet spáry mezi
jednotliv˘mi deskami cca 2 mm, u stûn a pevn˘ch
svisl˘ch konstrukcí s dilatací 10 mm.
Plo‰né vyrovnání u star˘ch prkenn˘ch podlah provést
nejlépe diagonálnû, pod úhlem 45 °.
Bûhem montáÏe plovoucí podlahy dbát, aby nebyly
desky povrchovû po‰kozeny (stahování plovoucí
podlahy, chÛze po deskách atd.).
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