NOVÁ PODLAHA
BLESKOVĚ?
PROSTĚ TO UDĚLEJ!
Rychlá renovace za pomoci vinylových dílců
a kročejové podložky

SYSTÉM

www.thomsit.cz

PRO JEDNODUCHOU
RENOVACI

THOMSIT TF 501
Rychlá renovace podlahy
designovou podlahou –
kdo by to neznal.
Už se stávající podlaha ve vlastním nebo nájemním bydlení nelíbí? Nemá
nájemník nebo stavitel náladu na zdlouhavé, prašné a hlučné práce při výměně
podlahy? Nedovolí pronajímatel vybourat starou krytinu?
Jednoduše: novou podlahu můžete mít hned, bez bourání
a nutnosti vystěhovat nábytek. Hned pochozí a použitelnou!

min. 5 cm
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Udělej to jednoduše:
THOMSIT TF 501 z řady THOMSIT-FLOOR je rozměrově stabilní,
kročejový hluk tlumicí podložka s lepicí vrstvou na horní straně, která
se volně pokládá na podklad pro lepení designových krytin (vinylů)
od 2 mm. Systém pro volnou pokládku umožňuje znovu rozebrat
skladbu podlahy v dočasných provozech, pronájmech nebo
kancelářích. Je vhodný pro privátní a komerční sféru.
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Renovační systém v praxi
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Rozviňte pás na čistý a vhodný podklad s minimálně 5 mm
od prostupů a stěn krycí folií nahoru.

Odstraňte polovinu krycí fólie z pásu a začněte podélně
s pokládkou.

Další lamelu položte s odsazením na vazbu přesně podél
první. Korekce se provádí vyjmutím a znovu nalepením,
nikoliv posunem. Plná lepicí síla je aktivována až po
zaválcování.

Další informace ke spotřebě a zpracovaní najdete
na našich stránkách v technických listech jednotlivých
produktů na www.thomsit.cz.
Pro další odbornou podporu jsou vám k dispozici
také naši technici.
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Rozviňte další pás TF 501 na sraz. Nikdy ne přes sebe.
Podlahová lamela musí překrývat spoj dvou pásů
alespoň 5 cm.

RENOVUJTE SYSTÉMOVĚ
Jednoduše se samolepicí podložkou
THOMSIT TF 501. Rychle a jistě .

Dělená ochranná folie
Speciální přilnavé lepidlo
s postupným náběhem pevnosti
pro snadnou korekci

Podložka je perfektním řešením při změně podlahy i když prostory
právě užíváte. Nábytek přestěhujete na jednu polovinu místnosti,
položíte podlahu, přenesete a dokončíte místnost. A uvedení prostor
do původního stavu po skončení pronájmu - žádný problém. Podložka
není pevně spojena s podkladem!

1 mm izolační pěna
s kročejovým útlumem 17dB

Vinylová designová krytina
THOMSIT TF 501
Stará podlahová krytina
Podklad

JEDEN SYSTÉM – MNOHO VÝHOD
Při pokládce (z pohledu podlaháře)

Z pohledu uživatele

• Velmi vysoký komfort pokládky:

• Znovu rozebratelná a použitelná podlahová krytina

Lamely mohou být v průběhu lepení několikrát korigovány.
• Rychlost a bezpečnost pokládky:
Bez prachu a bourání – to vede ke spokojenosti zákazníka!
• Jednoduchý a udržitelný systém
Snadná manipulace, transport díky nízké objemové hmotnosti
nezatěžuje konstrukci ani životní prostředí!

bez poškození a trvalých stop na podkladu nebo původní krytině.
• Úspora času a nákladů: Přímá pokládka bez zdržení
a zdlouhavé přípravy umožní okamžité nastěhování a užívání
prostoru.
• Rychle, čistě a bez hluku – protože není nutná žádná složitá
renovace!

Další výhody:

Další výhody:

• Rozšířený okruh potenciálních zákazníků, kteří chtějí dočasnou

• Výrazně snížený kročejový hluk o 17 dB v místnosti při velmi nízké

podlahu!
• Vysoká flexibilita: Systém vám umožní velmi krátkou lhůtu plánování
a realizaci zakázky díky snadnému a efektivnímu zpracování.

konstrukční výšce podložky 1 mm.
• Jednoduchá pokládka bez navazujících komplikací. Díky celkové
výšce jen 3 mm není například nutné krácení dveří nebo použití
přechodových lišt.
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