PODLAHY
Systém

Platon

Hydroizolace proti vlhkosti
pod dﬁevûné a laminátové podlahy
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Platon Flexi pro lepené dﬁevûné podlahy

Platon Stop pro plovoucí podlahy

Úspora ãasu
Cenovû v˘hodné ﬁe‰ení
Maximální pohodlí

Suché a zdravé domy

Vlhkost v betonu jiÏ ne

System Platon

Proã ãekat mûsíce

Zaãnûte s pokládkou témûﬁ okamÏitû

Vysu‰it konstrukãní vlhkost z betonové podlahy
v novostavbû trvá velmi dlouhou dobu. Nûkdy
se mÛÏe ãekat i déle neÏ pÛl roku. âasté
sledování a mûﬁení vlhkosti
v betonu tak znaãnû nav˘‰í
celkové náklady.

Jakmile se rozhodnete pouÏít membránu
Platon, mÛÏete okamÏitû zaãít plánovat
stavební práce.
MÛÏete si b˘t jisti, Ïe témûﬁ
okamÏitû po vybetonování
podlahy mÛÏete zaãít
s pokládkou koneãného
povrchu podlahy.

To ov‰em v pﬁípadû, kdyÏ je
dﬁevûná podlaha poloÏena
tradiãním zpÛsobem bez
pouÏití membrány Platon.
Pﬁi pouÏití buì Platonu Stop pod plovoucí
podlahy nebo nové membrány Platon Flexi
pod dﬁevûné lepené podlahy nenastane Ïádné
ãasové prodlení. Pﬁi pouÏití nopové membrány
Platon nemÛÏe vlhkost ohrozit
dﬁevûnou podlahu.
Díky Systému Platon
není vlhkost
v betonu jiÏ Ïádn˘
problém.

Ziskové ﬁe‰ené
Klidné a rychlé plánování
stavebních prací je vÏdy v˘hodou. PouÏití
Systému Platon je proto chytré ﬁe‰ení.
Ale získáte víc..
Kvalita Systému Platon je pro Vás zárukou, Ïe
membrána vydrÏí po celou dobu Ïivotnosti
dﬁevûné podlahy. Platon se nikdy neprorazí ani
neroztrhne, proto ﬁe‰ení s Platonem vÏdy
zastaví vlhkost a ochrání dﬁevûnou podlahu
pﬁed po‰kozením. Platon zabezpeãí
a ochrání Va‰e
investice do
podlahy.

Zahoìte pﬁístroje na mûﬁení vlhkosti
a zaãnûte s pokládkou.
Není divu, Ïe Platon je oblíben˘
u tûch, kteﬁí radûji dûlají neÏ ãekají.

BETONOVÉ PODLAHY

ní Ïádn˘ problém
Systém Platon – jednodu‰e logick˘
Nopová membrána Platon vytváﬁí
vzduchovou mezeru v konstrukci.
Nasákavé materiály a dﬁevûné povrchy
jsou dobﬁe ochránûny pﬁed jakoukoliv
vlhkostí v konstrukci.

Technologie vzduchové
mezery
Vzduchová mezera vyrovnává tlaky
vlhkosti po celé plo‰e podlahy.
Pﬁirozené vysou‰ení betonu tak mÛÏe
pokraãovat. Pﬁebyteãná vlhkost, aniÏ
by byla zjistitelná, se pomalu rozplyne
do prostoru v místnosti.

NemÛÏete zastavit pﬁirozené vlastnosti.
Voda a vlhkost si vÏdy najdou svoji
cestu. Co v‰ak mÛÏete udûlat, je
zastavit vodu a vlhkost, aby
nezpÛsobili Ïádnou ‰kodu. To kdyÏ se
rozhodnete pro logické ﬁe‰ení, pouÏít
nopovou membránu Platon.

A navíc je‰tû vût‰í pohodlí
Jak v lepené, tak i v plovoucí podlaze
membrána Platon sniÏuje kroãejov˘
hluk. Dal‰í dÛleÏitou v˘hodou je
pruÏnost. ChÛze po „Platonové“
podlaze je mnohem pohodlnûj‰í ve
srovnání s tradiãní podlahou.

Fakta k zapamatování

Existuje spousta v˘hod pﬁi pouÏití
systému Platon. Zde jsou pouze nûkteré
z nich:

• Úspora ãasu
Pﬁeskoãte mûsíce ãekání a mûﬁení
vlhkosti pouÏitím Systému Platon.

• Úspora penûz
Îádné náklady na poﬁízení pﬁístrojÛ
na vysou‰ení a mûﬁení vlhkosti.
Rychlé dokonãení stavby.

• CeloÏivotní pouÏití
Pokud se nûkdy rozhodnete
rekonstruovat podlahu, bude-li to
vÛbec nutné, Systém Platon jako ãást
konstrukce tam zÛstane navÏdy.

• Va‰e pojistka
Systém Platon ochrání Va‰e investice
do podlah.

Membrána Platon nabízí rozdílné ﬁe‰ení problémÛ a pﬁedcházení po‰kozením
v konstrukci podlahy.

Ohromná novinka pro d
lepené podlahy

Platon Flexi
Lepené podlahy

AÈ je práce hotová

Koneãnû, nopová membrána Platon je
pouÏitelná i pro lepené podlahy. Podlahy z
tvrdého dﬁeva jsou pûkné a mají dlouhou
Ïivotnost. Pﬁírodní dﬁevo v˘raznû zlep‰uje
vzhled kaÏdé místnosti a poskytuje ãasovû
neomezenou krásu, která pﬁetrvá roky,
pokud je ochránûna pﬁed vlhkostí Platonem
Flexi.

Pﬁi pouÏití Platonu Flexi je zaruãena znaãná
úspora ãasu a penûz. Pokládka podlahy
mÛÏe zaãít krátce po vybetonování podlahy
nebo nanesení samonivelizující vrstvy.
Za normálních podmínek musí b˘t vlhkost v
podkladním betonu ménû neÏ 2 % CM
nebo 60 % RV.
JiÏ nikdy více! Pﬁi pouÏití Platonu Flexi
mÛÏe pokládka zaãít pﬁi vlhkosti 7 % CM
nebo 98 % RV.

Technická data Platon Flexi
Rozmûr

Role 1 x 1 m
Role 1 x 25 m

Odolnost proti prostupu
vodních par

Ekvivalent v˘‰ky 280 m
vzduchové vrstvy

Surovina

Polypropylen

V˘‰ka nopÛ:

cca 3,0 mm

Tlou‰Èka
membrány

0,5 mm

Konstrukãní v˘‰ka:

cca 4,5 mm
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Platon Flexi je zdaleka nejlep‰í ochrana proti
vlhkosti neÏ vût‰ina ostatních materiálÛ
na trhu.

Îádn˘ jin˘ v˘robek neposkytuje
lepen˘m podlahám takovou
ochranu pﬁed vlhkostí jako
Platon Flexi.

Detaily

Platon Flexi se naﬁeÏe na poÏadovan˘ rozmûr
a rozvine na podklad, na kter˘ se pﬁedem nanese
lepidlo pomocí zednické lÏíce o velikosti zubÛ B1
nebo B11. Flexi se dobﬁe pﬁitlaãí k podkladu pomocí
zednické lÏíce tak, aby se filtraãní tkanina na spodní
stranû dobﬁe pﬁitiskla do lepidla.

Platon Flexi a správné lepidlo umoÏÀují
pokládku dﬁevûné podlahy jiÏ po nûkolika
dnech a nemusí se jiÏ ãekat mûsíce.
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Rychlá snadná pokládka.
Spoje se pﬁelepí lepicí páskou Flexi. Lepidlo
se nanese na Platon Flexi zednickou lÏící
o velikosti zubÛ B11.

Pohodlí
PouÏitím Platonu Flexi a jednosloÏkového lepidla na bázi MS polymerÛ,
se zvy‰uje pohodlí pﬁi chÛzi a sniÏuje úroveÀ hluku.

SníÏení pﬁenosu hluku o více neÏ 16 db.
Konstrukce s Platonem Flexi a MS lepidlem poskytuje:

SníÏení pﬁenosu otﬁesÛ o 12%.

Lepidlo
JednosloÏkové MS Polymerové lepidlo spojuje pruÏnost PU lepidla s
v˘hodami moderní MS technologie.

Velikost zubÛ na zednické lÏíci se musí pﬁizpÛsobit
druhu a velikosti parket, pﬁednostnû B3 nebo B11.

• Neobsahuje Ïádná rozpou‰tûdla ani vodu
• Vysoce pruÏné slepení
Spojení polymerového lepidla a membrány Flexi zpÛsobuje ideální
rozloÏení sil a sniÏuje moÏnost pﬁenosu po‰kození mezi jednotliv˘mi
vrstvami v konstrukci. Lze pouÏít i dvousloÏkové PU lepidlo, ale za cenu
ztráty pruÏnosti a pohodlí pﬁi chÛzi.
Vlhkost mÛÏe procházet vrstvou lepidla do vzduchové mezery tvoﬁené
membránou Flexi, aniÏ by do‰lo ke síÏení mechanick˘ch vlastností.

Pouze 5 mm

Podlahové topení
Na základû testÛ a zkou‰ek proveden˘ch IHD institutem v Nûmecku,
Platon Flexi nezabraÀuje pﬁenosu tepla na povrch podlahy. Platon Flexi
lze pouÏít i pﬁi pouÏití elektrického topení.

Podlahové topení na horkou vodu.

PoloÏte podlahu podle montáÏních návodÛ v˘robce.

PoloÏte podlahu podle montáÏních návodÛ v˘robce.

První v˘bûr pro plovo

Platon Stop

Plovoucí podlahy

Platon Stop proti vlhkosti

U plovoucích podlah jsou jednotlivé parkety
spojené k sobû, nikoliv v‰ak s podkladem.
To umoÏÀuje plovoucí podlaze pohybovat se
a rozpínat v závislosti na zmûnách vlhkosti
v místnosti.

Pﬁi pouÏití Platonu Stop a Lepicí pásky
Platon, se mÛÏe plovoucí podlaha pokládat
pﬁi vlhkosti 5 % CM nebo 95 % RV.

Stejnû i pro plovoucí podlahy poloÏené na
betonu, platila urãitá opatﬁení a ãekací doba
pro vysychání betonu, neÏ se zaãal pouÏívat
Platon Stop.

Pokud pouÏijete PE fólii jako ochranu proti
vlhkosti, nedoporuãují v˘robci pokládat
plovoucí podlahu pﬁi úrovni vlhkosti 4 %
CM nebo 90 % RV – nebo vy‰‰í.
Platon Stop poskytuje 3× vût‰í odolnost
proti vlhkosti, neÏ ostatní materiály
pouÏívané jako ochrana proti vlhkosti pod
plovoucí podlahy.

Technická data Platon Stop
Rozmûr

Role 1,25 x 15 m
Role 2,05 x 20 m

Odolnost proti prostupu
vodních par

Ekvivalent v˘‰ky 280 m
vzduchové vrstvy

Surovina

Polypropylen

V˘‰ka nopÛ:

cca 2,0 mm

Tlou‰Èka
membrány

0,5 mm

Konstrukãní v˘‰ka:

cca 2,5 mm

PLOVOUCÍ PODLAHY
Detaily

ucí podlahy

3

2

1

Ménû hluku – více pohodlí
Patentem chránûné tvary nopÛ Platon Stop poskytují ergonomické
funkce, které vysoce pﬁevy‰ují vlastnosti jin˘ch materiálÛ. V˘hodou je
mimo jiné sníÏení kroãejového hluku a zv˘‰ená pruÏnost, vlastnosti
které trvají po celou dobu Ïivotnosti v˘robku.

1. Beton 2. Platon Stop 3. Dﬁevûná nebo
laminátová plovoucí podlaha
3

SníÏení pﬁenosu otﬁesÛ o 20 %!
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Platon Stop je mnohem lep‰í ochrana proti
vlhkosti neÏ vût‰ina ostatních materiálÛ
na trhu.

Îádn˘ jin˘ v˘robek neposkytuje
takovou ochranu pﬁed vlhkostí
jako Platon Stop.
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1. Beton 2. Platon Stop 3. OSB desky a koneãná
povrchová úprava

Snadná pokládka

Platon Stop a Lepicí páska Platon umoÏÀují
pokládku dﬁevûné podlahy jiÏ po nûkolika
dnech a nemusí se jiÏ ãekat celé mûsíce.
Samotná pokládka je ãistá.
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Rychlá snadná pokládka.

RozviÀte membránu Platon nopy smûrem dolÛ.
Dal‰í ﬁadu pﬁeloÏte páskem bez nopÛ pﬁes jiÏ
rozvinutou membránu a oba pásy urovnejte.

Platon Stop umoÏní zapnout Va‰e topení
Testy a zkou‰ky provedené IHD institutem v Nûmecku dokazují, Ïe
Platon Stop nezabraÀuje pﬁenosu tepla do povrchové vrstvy podlahy.
Ve srovnání s tradiãními materiály Platon Stop poskytuje mnohem vy‰‰í
teplotu pro povrch podlahy.
Tenké kabely eletrického topení se mohou také pouÏít mezi Platonem
Stop a povrchovou úravou podlahy. Elektrické topení mÛÏe b˘t pouÏito
i v konstrukci pod membránou Platon Stop.

Spoje slepte Lepicí páskou Platon.
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Spoje slepte Lepicí páskou Platon.
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1. Beton 2.Platon Stop 3. Kraftov˘ papír
4. Systém elektrického topení
5. Kraftov˘ papír 6. Plovoucí podlaha

PoloÏte plovoucí podlahu podle instrukcí v˘robce.

