Πως μπορούμε να ανακαινίσουμε παλιά δάπεδα χωρίς σκόνη
και με ταχύτατους ρυθμούς ξήρανσης;
Σύστημα Renoplan No. 14
H λύση:

Με UZIN Renotop PLUS.

" Τo UZIN RenoTop PLUS είναι η καλύτερη λύση για την
κατασκευή ενός προστατευμένου ακουστικά και μονωμένου
υποστρώματος γρήγορα και χωρίς σκόνη.”

Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No. 14

Πως μπορούμε να ανακαινίσουμε παλιά δάπεδα χωρίς
σκόνη και με ταχύτατους ρυθμούς ξήρανσης;
Με το UZIN RenoTop PLUS
Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Το ειδικό υπόστρωμα UZIN UZIN RenoTop PLUS προσφέρει
ένα πολλαπλών στρώσεων, μονωτικό σύστημα υποδάπεδου
που πληροί τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική προστασία
από τους ήχους πρόσκρουσης και αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα.
Στο νέο δάπεδο μπορεί συχνά να απαιτούνται ανακαινίσεις ή
αλλαγές των επικαλυμμάτων χωρίς τη διατάραξη του υποδαπέδου. Το UZIN RenoTop PLUS επιτρέπει στον τεχνίτη τοποθέτησης να κατασκευάσει ένα υποδάπεδο που μπορεί να εκτεθεί άμε-

σα σε φορτία και είναι έτοιμο για επένδυση δαπέδου και αντέχει
σε λογικά επίπεδα θορύβου ή σκόνης. Το UZIN RenoTop PLUS
αποτελείται από ένα υποστήριγμα και την κορυφή του πάνελ, τα
οποία συνδέονται με μία κόλλα επαφής που εφαρμόζεται στο
εργοστάσιο. Η ανάπτυξη σε ύψος είναι ελάχιστη περίπου 10
χιλιοστά, επομένως το UZIN RenoTop PLUS είναι κατάλληλο για
την επακόλουθη τοποθέτηση ποικιλίας δαπέδων.
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Καθαρίστε το υπόστρωμα από τη σκόνη και τη
βρωμιά με μια πανίσχυρη ηλεκτρική σκούπα.
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Ξεκινήστε τη δεύτερη σειρά σε 30 cm μήκος με τα πάνελ
στήριξης και συνεχίστε με την πλήρη υποστήριξη τους.
Τοποθετήστε τα τεμάχια σφικτά μεταξύ τους. Η ένωσή τους
δημιουργεί έναν ομαλό αρμό. Κρατήστε μια επαρκή
απόσταση (περ. 10 mm) από τον τοίχο. Ξεκινήστε με την
εγκατάσταση των πάνελ κορυφής μετά την τοποθέτηση
των δύο πρώτων σειρών πλαισίων στήριξης. Αφαιρέστε
την προστατευτική μεμβράνη κόλλας από το πάνελ
στήριξης για το σκοπό αυτό.
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Σκεπάστε όλη την περιοχή με ένα φιλμ PE με
πάχος 200 μm. επανωτίστε στους αρμούς περίπου
20 cm. Κατόπιν κολλήστε το φιλμ στους αρμούς με
μια αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου σε όλο το μήκος
τους.
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Τοποθετήστε τα πινάκια κορυφής σε αντιστάθμιση με τα
πάνελ υποστήριξης. Η πρώτη σειρά ξεκινά με ένα πλήρες
πάνελ και στη δεύτερη σειρά τοποθετείται μισό πάνελ. Όλοι
οι αρμοί του πάνελ στήριξης πρέπει να καλύπτονται
εναλλάξ, ώστε να δημιουργείται εξαιρετική σταθερότητα στα
υποστρώματα UZIN RenoTop PLUS. Τοποθετήστε τα
πάνελ κορυφής μέσα στο συγκολλητικό στρώμα του
πίνακα στήριξης και πιέστε κάτω σε όλη την επιφάνεια με
ένα λαστιχένιο σφυρί. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα στήριξης
λειτουργούν ακριβώς και σφιχτά μεταξύ τους.
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Το UZIN υπόστρωμα RenoTop PLUS αποτελείται
από ένα πάνελ στήριξης και ένα επάνω πλαίσιο. Το
πάνελ υποστήριξης αναγνωρίζεται από τον αφρό
XPS στην κάτω πλευρά του και την αυτοκόλλητη
προστατευτική μεμβράνη στην άνω πλευρά. Το
επάνω πάνελ χαρακτηρίζεται από ένα λογότυπο
UZIN σε κάθε επάνω πλευρά.
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Τοποθετήστε τα ειδικά υποστρώματα UZIN Reno
Top PLUS με αυτόν τον τρόπο σε ολόκληρη την
επιφάνεια. Τέλος, πιέστε την επιφάνεια με ένα
βαρύ κύλινδρο.
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Ξεκινήστε την τοποθέτηση της πρώτης σειράς με τα
πάνελ στήριξης. Κόψτε κάθε πάνελ 90 cm. Για να
κόψετε τα πάνελ χαράξτε την πάνω πλευρά τους με
μια λεπίδα "μπουγατσομάχαιρο" και σπάστε τα
προς τα πάνω. Στη συνέχεια, κόψτε το μαλακό κάτω
μέρος από XPS με μια δεύτερη κίνηση με τη λεπίδα.
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Ελαφρώς τρίψτε τους αρμούς με το χέρι πριν από την
έναρξη τοποθέτησης του επικαλύμματος δαπέδου.
Επιμελώς σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα το δάπεδο.
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Επιπρόσθετα κόψτε τα κομμένα πάνελ στήριξης
στη μέση κατά μήκος της μεγάλης ακμής τους.
Τέλος κόψτε τα υπολείμματα από τις πλάκες
στήριξης στο μισό για την πρώτη σειρά κατά μήκος
της μεγάλης ακμής τους.
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Η νέα επένδυση δαπέδου πρέπει να τοποθετηθεί
μέσα σε 48 ώρες μετά την τοποθέτηση των πάνελ
UZIN RenoTop PLUS. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα
δαπέδου εφαρμόζει στο ίδιο επίπεδο με τα πάνελ
UZIN RenoTop PLUS. Κόψτε τα υπολείμματα που
προεξέχουν από το φιλμ ΡΕ μετά την τοποθέτηση
της επένδυσης δαπέδου.
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