
Instrukcja
Nakładka z PVC na stopki pod tarasy wentylowane
(podkładka pod płytki tarasowe w systemie tarasów wentylowanych) 

Sposób montażu

Redukcja dźwięku 

Podkładki gumowe redukują ilość dźwięków 
powodowanych np. przez piasek dostający się 

pomiędzy wsporniki a płytki tarasowe.

Producent: Suez Izolacje Budowlane Sp. z .o.o.  ·  ul. Langiewicza 18, 35-021 Rzeszów  ·  tel. 17 85 30 205, +48 606 505 205  ·  zapytania@suez.com.pl  ·  suez.com.pl 

Wyrównanie poziomu płytek poprzez ucinanie i montowanie części nakładek.

Nakładki dzieli się na części poprzez wyrywanie lub ucinanie nożyczkami. Dla wyrównania poziomu płytek należy określić 
najwyższy punkt i dopasować pozostałe płytki poprzez montowanie podkładek gumowych. Przy czym, na podstawce musi 
być co najmniej jedna cała nakładka dla osiągnięcia powyższych efektów.

Przeznaczenie

regulacja wysokości;

zapobieganie efektowi krzywej płytki;

amortyzacja płytek;

stabilizacja płytek tarasowych (granitowych, gresowych, ceramicznych lub betonowych) na podstawkach 
(stopkach, wspornikach) tarasowych;

redukcja ilości dźwięków powodowanych np. przez piasek dostający się pomiędzy wsporniki a płytki tarasowe.

Zastosowanie

Jako dodatkowy element systemu tarasu wentylowanego, spełniający powyższe przeznaczenie.

Zalety produktu

posiada szerokie, uniwersalne zastosowanie;

łatwość montażu;

modułowość

Dane produkty w szybkim skrócie:

Materiał Średnica Grubość Waga opakowania (maksymalna) Ilość w opakowaniu (maksymalna)

PVC 165 mm 1 mm 14 kg 500 szt.

PVC 95 mm 1 mm 15 kg 1700 szt.

Warunki stosowania

Ważne, żeby przy montażu nakładki podłoże było pozbawione zanieczyszczeń takich jak kurz, odpady budowlane i inne 
śmieci.

Uwagi

Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia w 
każdej chwili zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecamy do zasięgnięcia informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie internetowej 
www.suez.com.pl

Nakładka w zależności od jej rozmiaru przeznaczona do podstawek regulowanych i nieregulowanych. Jej zadaniem jest 
stabilizacja płyty tarasowej na systemie podstawek (stopek) tarasowych. Dodatkowa funkcja to amortyzacja dzięki 
czemu nie słychać stukania płytek o podstawki. Kolejna funkcja to regulacja wysokości dzięki czemu mamy możliwość 
niwelacji i zapobiegamy efektowi krzywej płytki. Nakładki wykonane są z elastycznego i pochłaniającego drgania 
tworzywa sztucznego lub gumy.

Instrukcja dotyczy podkładek:

 do podstawek nieregulowanych DD PEDESTAL DDP 016 – średnica podkładki 165 mm., grubość - 1 mm.

 do podkładek regulowanych DD PEDESTAL STANDARD – średnica podkładki 95 mm., grubość - 1 mm.

Nakładka, w zależności od jej rozmiaru, jest przeznaczona zarówno do podstawek regulowanych i nieregulowanych. 
Produkt wykonano z elastycznego i pochłaniającego drgania tworzywa sztucznego lub gumy. 

Nakładki służą do:

 podstawek nieregulowanych modułowych – średnica nakładki 165 mm., grubość - 1 mm.

 podstawek regulowanych – średnica nakładki 95 mm., grubość - 1 mm.

regulacji wysokości, dzięki czemu mamy możliwość niwelacji poziomów i zapobiegamy efektowi krzywej płytki;

amortyzacji płytek;

stabilizacji płytek tarasowych (granitowych, gresowych, ceramicznych lub betonowych) na podstawkach 
(stopkach, wspornikach) tarasowych;

Instrukcja dotyczy nakładek dedykowanych do:


