ZÁZRAK
KROČEJOVÉ IZOLACE!
PROSTĚ TO UDĚLEJ!
Univerzální podložka
k izolaci kročejového hluku

SYSTÉM

www.thomsit.cz

PRO JEDNODUCHOU
RENOVACI

Jednoduché kroky
k nové podlaze!
Zažij zázrak kročejové podložky!
Potřebujete sanovat potěr s nesoudržným a neúnosným povrchem?
Podklad s nečistotami, trhlinami, zbytky lepidel nebo nízkou povrchovou pevností?
Současně snížit kročejový hluk při nízké konstrukční výšce?
Nyní máte na výběr: Buď starý potěr vybouráte a provedete betonáž
stejně silné vrstvy za velké prašnosti a přesunu hmot nebo to vyřešte jednoduše
s THOMSIT – Renovačním systémem.
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Příprava podkladu
• Veškeré volné a nesoudržné části potěru odstraňte.
• V případě velkých výškových nerovností, prohlubní a zlomů
podklad penetrujte THOMSIT R 764 a vyrovnejte renovační
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Renovační systém
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Izolační podložku THOMSIT TF 303 rozviňte přímo
na podklad. Odsaďte od stěn a ostatních prostupů 5 mm.

vyrovnávací stěrkou THOMSIT RS 88.
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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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Jednotlivé pásy pokládejte tzv. na sraz a tyto spoje přelepte
běžnou textilní lepicí páskou.

Přilepte dilatační okrajové pásky THOMSIT TRD 5
nebo THOMSIT OP 940 a případné otvory utěsněte
akrylem, abyste zamezili zatečení nivelační hmoty.

THOMSIT AS 2 kalcium sulfátovou samonivelační
stěrku s vlákny vylejte bez penetrace přímo na podložku
TF 303.

RENOVUJTE SYSTÉMOVĚ
Zvládněte to jednoduše s kompatibilními
produkty THOMSIT!
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THOMSIT R 764

2

THOMSIT RS 88

Multipenetrační nátěr

Renovační vyrovnávací stěrka v jednom kroku
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TF 303
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THOMSIT TRD 5 nebo OP 940
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Univerzální kročejová podložka

Dilatační samolepicí podložka

THOMSIT AS 2
Kalciumsulfátová nivelační stěrka
s polypropylenovými vlákny pro vyrovnání
3–30 mm v jednom pracovním kroku

designové podlahoviny
THOMSIT K 190 F – lepidlo s vlákny pro vinylové podlahoviny
AS 2 – anhydritová stěrka s vláknem
THOMSIT TRD 5 – samolepicí okrajová dilatace
THOMSIT Floor TF 303 – kročejová izolační podložka
připravený podklad

JEDEN SYSTÉM – MNOHO VÝHOD
Nákladově efektivní a udržitelný! Není nutná

Časově úsporný renovační systém umožňuje velmi

likvidace starého betonu a omezení užívání obytného

krátkou dobu omezení užívání obytného prostoru oproti

prostoru. Omezení ekologické zátěže.

konvenčnímu systému betonáže.

Zřetelná úspora nákladů na materiál ve srovnání

Snížení kročejového hluku díky izolační podložce

s použitím rychletuhnoucích betonů pro dosažení stejného

THOMSIT TF 303 na polovinu.

času realizace.

Renovační systém THOMSIT je jednoduše precizní ! Vyvinuli jsme a propojili individuální přednosti
jednotlivých materiálů pro snadnou renovaci bez složitých technologických postupů
při konvenční betonáži. Profesionální řešení pro řemeslníky i kutily.
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