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Nibolay Renofleece 

FLIZELINOWA MATA ODPRZĘGAJĄCA 

 

KARTA TECHNICZNA 

FP14 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Do wyrównywania naprężeń 

- Elastyczna i oddychająca 

- Do starych podłoży w obszarze renowacji 

wewnątrz budynku 

- Odporna na gnicie 

- Zwiększa bezpieczeństwo aplikacji na 

krytycznych powierzchniach 

 

OPIS PRODUKTU 

Nibolay Renofleece jest elastyczną matą z włókniny 

przeznaczoną pod posadzki ceramiczne, parkiety i panele. 

Łatwa do cięcia i układania.  

 

ZASTOSOWANIE 

Do wyrównywania naprężeń pod montowaną podłogą czy 

posadzką. Również do renowacji starych podłoży, płyt 

wiórowych V100, jastrychów cementowych i 

anhydrytowych oraz asfaltu lanego. Odpowiedni na 

ogrzewanie podłogowe. 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza włóknina poliestrowa PET 

Kolor    jasnozielony 

Wymiary  
50 m2 rolka (1mb szerokości 

na 50 mb długości)  

Ciężar rolki 13 kg  

Ciężar na powierzchni    250 g/m2 

Wytrzymałość na 

rozciąganie wzdłuż 
maksymalnie 685 N/50 mm 

Wytrzymałość na 

rozciąganie wszerz 
maksymalnie 460 N/50 mm 

Wydłużenie wzdłuż maksymalnie 30,5% 

Wydłużenie wszerz maksymalnie 32,5% 

Przepuszczalność 1.1001/m2*s 

Klasa odporności ogniowej 
(DIN 4102) 

B2 

Tolerancja grubości +/- 10% 

 

 

 

 
RODZAJE POWIERZCHNI 

Stare i nowe posadzki ceramiczne, beton, jastrych 

cementowy i anhydrytowy, asfalt lany, kamień naturalny, 

lastryko, wykładziny PVC. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże musi równe, nośne, suche, czyste, bez rys i 

pęknięć. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować oraz 

odkurzyć. Usunąć ślady starych klejów oraz mas 

szpachlowych. Podłoża należy odpowiednio zagruntować. 

Nierówne powierzchnie wygładzić przy pomocy 

odpowiedniej masy szpachlowej. Należy zapoznać się z 

wytycznymi producenta parkietu.  

  

SPOSÓB UŻYCIA 

Rozłożyć włókninę i przy pomocy nożyczek bądź ostrego 

noża dociąć na wymiar.  

Matę umieścić w świeżej warstwie kleju Bostik, który 

stosowany będzie do posadzki/parkietu, i mocno docisnąć 

(tak, aby zniwelować fałdy). Po około 24-48 godzinach, w 

zależności od rodzaju kleju, można przykleić elementy 

posadzki bądź okładziny. 

W przypadku klejenia na istniejącej posadce/parkiecie, 

należy sprawdzić, czy stare podłoże nie zawiera luźnych 

elementów. Należy je oczyścić i odpowiednio zagruntować.  

Bostik nie odpowiada za ewentualne przebarwienia i 

zmiany, jakie mogą zajść na starych warstwach fug czy 

drewna. Nibolay Renofleece rozłożyć i dociąć w 

odpowiedni sposób. Ułożyć na warstwie kleju  

Niboofix 3000 po czasie wstępnego odparowania (15-30 

minut dla chłonnych podłoży). Mocno i dokładnie docisnąć 

na całej powierzchni. Pasma maty powinny dokładnie do 

siebie przylegać. Można zabezpieczyć łączenia dostępną 

na rynku taśmą malarską.  
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NARZĘDZIA 

Nóż, nożyczki. 

 

ZUŻYCIE 

Rolka zawiera 50m2 flizeliny. 

 

UWAGI 

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR OPAKOWANIA 

30606794 Rolka 50m2 

 

 

ATESTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISCODE 

Nie dotyczy 

GEV-EMICODE 

EC1 Plus 

 

GEFSTOFFV, VBF,GGVS/ADR  
Nie dotyczy 

 

 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Nibogrund G 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 

 

 
 

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich 

publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym 

stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian 

technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania 

dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik 

powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim 

powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić 

przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, 

warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą 

wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. 

Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie 

technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego 
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