
niwelacja naprê¿eñ w posadzce tarasu

redukcja gruboœci i zmniejszenie ciê¿aru warstw posadzkowych

W£AŒCIWOŒCI:

ZASTOSOWANIE: Mata T50 przeznaczona do stosowania wewn¹trz na tzw. pod³o¿a krytyczne. Redukuje naprê¿enia pomiêdzy posadzk¹ z p³ytek 
ceramicznych a pod³o¿em. Zapobiega wyst¹pieniu uszkodzeñ termicznych.

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A:

PRZYGOTOWANIE 
POD£O¯A POD MONTA¯ 
PROFILI I WARSTWÊ 
HYDROIZOLACJI:

NARZÊDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, nó¿, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszad³o koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, pêdzel, 

szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podzia³k¹.

WARUNKI WYKONANIA: Prace monta¿owe profili wykonywaæ w warunkach odpowiednich dla zabudowy materia³ów izolacyjnych i monta¿owych, takich jak: zaprawa 

uszczelniaj¹ca, ³¹czniki mechaniczne lub chemiczne, inne materia³y, zgodnie z kartami technicznymi tych materia³ów.

MONTA¯: Przed u³o¿eniem matê nale¿y dok³adnie wymierzyæ i przyci¹æ no¿em lub no¿yczkami do wymiarów posadzki. Po rozwiniêciu z rolki matê ustabilizowaæ 
w p³aszczyŸnie przylegaj¹cej do pod³o¿a.  Matê nale¿y uk³adaæ na styk, stron¹ z naklejon¹ siatk¹ do góry, zak³adaj¹c wystaj¹c¹ siatkê na s¹siedni pas 
maty. Poprzeczne styki maty wzmocniæ pasami z siatki o szerokoœci minimum 15 cm. 

Na u³o¿on¹ matê do poziomu siatki nanieœæ zaprawê klejow¹. Zaprawa klejowa powinna mieæ konsystencjê plastyczn¹, aby zapewniæ pe³ne 
wype³nienie maty. W ten sposób przygotowana mata po ca³kowitym zwi¹zaniu wype³niaj¹cej j¹ zaprawy klejowej, stanowi podk³ad pod uk³adanie 
posadzki ceramicznej na zaprawie klejowej.

TRANSPORT
I PRZECHOWYWANIE:

Rolki maty przewoziæ krytymi, suchymi i czystymi  œrodkami transportu, w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczaj¹c 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywaæ w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Chroniæ 

przed oddzia³ywaniem promieni s³onecznych. Rolki powinny byæ w pozycji pionowej (siatka zak³adkowa usytuowana od góry). 

Mata drena¿owa powinna byæ zabudowana w terminie dwóch tygodni od jej roz³o¿enia. Transport poziomy materia³ów na powierzchni roz³o¿onej maty 

powinno siê wykonywaæ za poœrednictwem pochylni zamontowanej nad mat¹ a wykonanej z materia³ów sztywnych jak deski, sklejka itp.  

Producent nie odpowiada za szkody wynik³e z nieumiejêtnego lub niezgodnego z przeznaczeniem u¿ycia wyrobu.

Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i przepisami BHP.

ZALECENIA OGÓLNE:

OPAKOWANIE:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŒÆ CA£KOWITA

folia PVC laminowana siatk¹ z w³ókna szklanego

830 g/m 

Zaprawy uszczelniaj¹ce, ¿ywice i inne posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ.

Jednostkowe: rolka o szerokoœci 1 mb (plus siatka zak³adkowa 0,1m), d³ugoœæ - 25 m w opakowaniu kartonowym.

6,5 mm
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RENOPLAST Spó³ka  z o.o.

ul. Fabryczna 14, 34-300 ¯ywiec

tel. 33 863 78 89, fax. 33 863 78 88

NIP 553-23-28-471

KRS 0000241089

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

PRZYK£AD

ZASTOSOWANIA MATY T50
SZCZEGÓ£ OKAPU

Wraz wydaniem niniejszej „Karty Technicznej”, poprzednia karta traci wa¿noœæ.
Powy¿sze informacje dotycz¹ jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastêpuj¹ projektu technicznego. W przypadku u¿ycia w innych warunkach, 
wykonawca zobowi¹zany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast s¹ w³aœciwe do zastosowania w tych warunkach.
Do wspó³pracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca siê stosowanie materia³ów sprawdzonych producentów.
Odpowiedzialnoœæ Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji mo¿e dotyczyæ jedynie roszczeñ w przypadku ra¿¹cego zawinienia (dzia³ania umyœlnego 
lub niedbalstwa).
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