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Warmup Ultralight
Telepítési útmutató

Felhasználói kézikönyv
06 1 701 3937
www.warmup.co.hu
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Telepítés

Az aljzatnak tisztának és száraznak kell lennie, és szükség esetén 
önterülő aljzatkiegyenlítővel le kell önteni, hogy egyenletes felületet 
kapjon. 
 
MEGJEGYZÉS: A legnagyobb megengedett eltérés 2 m távon belül  
3 mm.

Alapozza le az aljzatokat tapadóhíd oldattal.  
 
Feltéve, hogy az aljzat megfelelően előkészített és tiszta, 
előfordulhat, hogy nem szükséges alapozó használata. Ez a csempe 
ragasztó típusától függően változhat. Az alapozással kapcsolatos 
információkért olvassa el a csemperagasztó gyártójának utasításait.
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Az Ultralight szigetelést rugalmas, cementalapú ragasztóval kell 
ragasztani. A ragasztót 6 mm x 6 mm (¼ ”x ¼”) négyzet alakú fogazott 
simítóval kell elhúzni, hogy bordázott felületet kapjon, az aljzatban 
lévő bármilyen kis mélyedést a habarcs töltse ki.
 
MEGJEGYZÉS: Ha az Ultralight fölé aljzatkiegyenlítő réteget kíván 
felhordani, akkor a helyiség szélére helyezzen el egy dilatációs 
csíkot, amely lehetővé teszi a kész padlószint és a falak közötti eltérő 
mozgást.

A frissen felhordott bordázott csemperagasztóra kell fektetni a 
szigetelést, és alaposan be kell nyomni annak biztosítására, hogy a 
szigetelő lapok alatt ne maradjon üreg és szilárdan támaszkodjanak. 
A szigetelő táblákat eltolással “kötésben” kell egymás mellé fektetni. 
 
MEGJEGYZÉS: A fűtőszőnyeg/fűtőkábel telepítését akkor kezdje meg 
ha a csemperagasztó eléggé megszilárdult ahhoz, hogy a felület 
járható legyen . Kövesse a csemperagasztó gyártói utasításait.

3

4



4

Műszaki adatok

Műszaki adatok - Ultralight

Termék kód WCI-16

Csomag méret 16 tábla

Összetétel Nem szőtt polipropilén anyag 
Alumínium 
Extrudált polietilén hab 
Nem szőtt polipropilén anyag

Vastagság 6 mm

Méretek 800 mm (SZ) x 1200 mm (H)

Terület 0,96m²

A tábla súlya / súly/m² 1,1kg / 1,145kg

Hőellenállás 0,111 m²K/W

Hővezető képesség 0,054 W/mK

Tűzre való reagálás Euroclass E

Veszélyes anyagok 
kibocsátása SVHC ≤ 0,1% w/w

Nyomószilárdság, 10%  
-os összenyomódás 220 kPa

Pontterhelés, járólapozott 
felület ≥ 2,2 kN 

Robinsons teszt, csempe
100 - 199 mm Háztartási

Robinsons teszt, csempe
200 - 599 mm Kisebb padló terheléshez

Robinsons teszt, csempe ≥ 
600 mm Nagyobb padló terheléshez

7 napos nyírószilárdság 113 psi (780 kPa)

Repedésállóság (törésgátló / 
szétkapcsolás) ≥ 1/8" => nagy teljesítmény

Hosszú távú vízfelvétel 0,052% tömeg%

A vízgőz áteresztőképessége 9,12 mg/m²h

Penész növekedése nem támogatja a penész 
növekedését
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Garancia

Az alábbiakban meghatározott feltételekre és 
korlátozásokra figyelemmel a Warmup szavatolja, hogy a 
Warmup Ultralight („a termék”) mentes a gyártási hibáktól 
és a vásárlás napjától számított 10 évig nem romlik normál 
használat során amennyiben a terméket a telepítési 
útmutatójának megfelelően telepítik és használják. 
 
Ez a garancia érvényes: 
 
Csak akkor, ha a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálta a terméket 
a Warmup-nál. A regisztrációt online lehet elvégezni a www.warmup.co.hu 
oldalon. Igény esetén a vásárlást igazoló számlára szükség van. A számlán fel 
kell tüntetni a vásárlás dátumát ami az esetleges reklamáció esetén szükséges. 
 
Ez a garancia érvénytelen, ha a termék feletti padlóburkolatot megemelték, 
kicserélték, megjavították, vagy újabb réteg padlóburkolatokkal borították. 
 
A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A garancia időtartama alatt a 
Warmup gondoskodik arról, hogy a bizonyítottan hibás terméket ingyenesen 
kicseréljék, vagy a termék ellenében a vételárat  visszatérítsék. Ez a garancia 
hatálya alá tartozó jogorvoslat, amely nem érinti az Ön törvényes jogait. Ez 
a költség nem terjed ki a Warmup szigetelés cseréjének közvetlen költségein 
kívüli költségekre, és nem terjed ki a padlóburkolat vagy a padló bontásának, 
cseréjének vagy javításának költségeire. 
 
A WARMUP.  SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALHAT FELELŐSSÉGET A 
VÉLETLEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT, PÉLDÁUL DE NEM KIZÁRÓLAG AZ 
ESETLEGES FELLÉPŐ KÁROKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT 
 
A WARMUP nem felelős a következőkért: 
  
1. A hibás telepítés vagy a nem megfelelő alkalmazás miatt keletkezett károk  
 vagy javítások. 

2. Árvizek, tűzesetek, szél, villámlás, balesetek, maró légkör vagy egyéb, a   
 Warmup-től független körülmények miatti károk. 

3. A termékkel nem kompatibilis alkatrészek vagy tartozékok használata. 

4. Ha a terméket olyan területen vagy országban végezték ahol a WARMUP   
 nem folytat kereskedelmi tevékenységet. 

5. Nem a Warmup által szállított vagy tervezett termékekért 

6. Helytelen használat miatt keletkezett károk vagy javítások. 

7. A termék megjelenésében bekövetkező változások, amelyek nem   
 befolyásolják annak teljesítményét.
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