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Dane techniczne

 Wymiary płyty

 Grubość płyty

 Wysokość wypustki

 Powierzchnia płyty

 

Jednostka dostawcza

 Opakowanie

 Waga opakowania

 Wymiary opakowania

 

Produkcję płyty systemowej Borkowski rozpoczęto w 1996 roku. Nowoczesna linia produkcyjna, 

złożona z automatów niemieckiej firmy „Kurtz”, pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu 

procesu technologicznego.

 

FLOOR

do systemów ogrzewania podłogowego wodnego
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Dane techniczne 

Wymiary płyty   590 x 890 mm 

Grubość płyty   20 mm 

Wysokość wypustki   25 mm 

Powierzchnia płyty   styropian / polistyren/

Jednostka dostawcza 

Opakowanie   20 szt. / 10,5 m
2
 

Waga opakowania   15 kg 

Wymiary opakowania  64 x 78 x 93 

Produkcję płyty systemowej Borkowski rozpoczęto w 1996 roku. Nowoczesna linia produkcyjna, 

złożona z automatów niemieckiej firmy „Kurtz”, pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu 

procesu technologicznego. 

PŁYTA STYROPIANOWA

FLOOR HEATING EPS
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styropian / polistyren/ 

Produkcję płyty systemowej Borkowski rozpoczęto w 1996 roku. Nowoczesna linia produkcyjna, 
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ŁYTA STYROPIANOWA 
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Zalety płyty systemowej 

 Szybki i łatwy montaż rury dzięki systemowi wypustek 

 Konstrukcja płyty gwarantuje stabilne ułożenie rury grzewczej, bez konieczności stosowania 

dodatkowych elementów mocujących 

 Krawędzie płyt łączone są ze sobą za pomocą zakładek, co zapewnia szczelność i trwałość 

wykonania 

Zastosowanie płyty systemowej posiadającej zakładki, pozwala ułożyć płyty na całej płaszczyźnie, 

eliminując dodatkowe użycie folii. Układanie rury grzewczej na płycie systemowej umożliwia 

aplikację jastrychu wokół przewodu rurowego na całej jego powierzchni, gwarantując prawidłowy  

sposób przekazywania ciepła. Zalecane jest układanie przewodu rurowego w odstępach 7,5cm, 

15cm, 22,5cm lub 30cm (w zależności od zapotrzebowania cieplnego). 

 

Montaż płyty systemowej do ogrzewania podłogowego 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże nośne do układania płyty systemowej powinno być odpowiednio przygotowane: mocne, 

suche i posiadać poziomą powierzchnię. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów 

izolacyjnych i akustycznych należy zastosować pod płytę dodatkowe warstwy płyty styropianowej 

gładkiej. W przypadku stosowania do jastrychów podłoża składników zawierających 

rozpuszczalniki (np. bitumy na zimno), należy przed ułożeniem płyty systemowej (lub warstw 

izolacyjnych) położyć warstwę folii PE. 

Sposób montażu 

Montaż rozpoczyna się od ułożenia brzegowego paska izolacyjnego wzdłuż ścian, filarów, 

studzienek ściekowych itp. Pasek izolacyjny posiada fartuch z folii, który układa się na ścianie 

celem uszczelnienia styku ściana – płyta. Kolejny etap obejmuje ułożenie płyt systemowych na 

podłożu i zaciśnięcie wpustów brzegowych (zakładek w szczeliny). Powstaje wówczas jednolita 

termicznie szczelna płaszczyzna, która zamyka górną warstwę izolacji. Wypustki pozwalają na 

równomierne rozłożenie rury grzewczej i jej optymalną ochronę w czasie zalewania warstwą 

jastrychu. Równomierne rozłożenie rury jest bardzo ważne przy utrzymaniu założonych odległości 

pomiędzy rurami grzewczymi. 

 


