
Technické parametre 
wineo silentCOMFORT
PU podložka pre organickú podlahu PURLINE & dizajnovú podlahu s klickovým systémom

Hrúbka 1,50 mm                       ( 0,15 mm)

Formát
Dĺžka: 10,00 m           ( 15,00 mm)
Šírka:   1,00 m             ( 1,00 mm)

Hmotnosť 1,5 kg/m²                      ( 0,15 kg/m²)

Rolka / m² 1 / 10 m²

Rolky / m² /paleta 40 / 400 m²

Technické informácie

RWS Emisie krokového hluku do 22 %; 6 % ( 2 %)
Hodnotenie podľa Windmöller int. (forma EPLF WD 021029-5) merané 
podľa: štandardný laminát 7 mm; wineo DLC 5 mm

IS Kročajový útlm do 16 dB; 16 dB ( 2 dB)
DIN EN 16251-1 Merané podľa: štandardný laminát 7 mm, wineo DLC 5 
mm

R Tepelný odpor 0,01 m²K/W DIN CEN/TS 16354 (vhodné pre podlahové vykurovanie na báze vody)

S
D

Priepustnosť vodných 
pár

n.a. DIN CEN/TS 16354

RI Zvyškové odsadenie < 0,10 mm DIN EN 3385

CS Pevnosť v tlaku do 44 t/m² (~ 440 kPa) DIN EN 826 (250 Pa 0,5 mm)

CC
Dlhodobé zaťaženie 
pod tlakom

~ 94 kPa DIN CEN/TS 16354

DL Dynamické zaťaženie > 150,000 cyklov DIN CEN/TS 16354

RLB Namáhanie pri náraze n.a.
DIN CEN/TS 16354 Merané podľa: štandardný laminát EPLF, 7 
mm

PC Vyrovnanie nerovnosti ~ 0,65 mm DIN CEN/TS 16354

RTF Protipožiarna odolnosť Bfl-s1 DIN EN 13501-1 (bez obalu)

Charakteristika produktu

Patentovaný akustický systém "silentCOMFORT” bol navrhnutý špeciálne pre účely montáže plávajúcej podlahy z rady organických podláh Purline 
alebo dizajnovej podlahy wineo s klickovým systémom. Ako prvotriedný systém na znižovanie hlučnosti pozostáva podložka silentCOMFORT až z 
90% prírodných materiálov. Podložka sa dodáva v rolkách. Vrchná strana podložky silentCOMFORT winea je chránená plastovou fóliou. Skôr ako sa 
položí organická podlaha Purline na podložku, sa jednoducho odstráni plastová fólia.

Zloženie výrobku
Trvalo elestická podložka vyrobená s minerálneho plniva a polyuretánového spojiva. silentCOMORT tvorí silikonová fólia, vrstva 
polyuretánu odolná voči starnutiu, ako aj vrstva flisu prvotriednej kvality (bielej farby). 

Zodpovednosť
Podložka wineo  silentCOMFORT  je bez obsahu zmäkčovadiel, azbestu, formaldehydu, halogénov a ťažkých kovov. Spĺňa francúzske 
smernice afsset A+ o prchvých organických látkach, ekoznačku Blue Angel a nemeckú normu AgBB.

Ekologické hľadisko
Tento produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, ani látky poškodzujúce ozón. Obnoviteľné zdroje používané vo výrobku nekonkurujú s 
potravinovými plodinami (počas rastu).

Zdravie a bezpečnosť
Výrobok si nevyžaduje prijatie žiadnych špeciálnych opatrení týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti.  Pri kladení podlahy je nevyhnutné dodržiavať rady 
o ochrane od výrobcu. 

Využitie
Pred každým použitím výrobku je nutné získať súhlas od výrobcu podlahy a lepidla. Podrobnejšie informácie týkajúce sa využitia nájdete v 
relevantných smerniciach o využití výrobku od výrobcu. .

Montáž

Najskôr je potrebné odstrániť všetky staré podlahové textílie! Podložku silentCOMFORT je možné odrezať nožom na koberec (trapézový nôž). Položte 
jednotlivé listy podložky k sebe  fóliou smerom nahor, pod uhlom cca 90° proti smeru pokládky organickej podlahy wineo Purline s 
klickovým systémom alebo dizajnovej podlahy wineo tiež s klickovým systémom. 
Upevnenie listov k sebe alebo k podkladu nie je zabezpečené!
Po odstránení fólie začnite podľa odporúčaní klásť organickú podlahu Purline, prípadne inú dizajnovú podlahu s klickovým systémom. 
Konečnú montáž výrobku je potrebné skontrolovať a schváliť samostatne pre každý podlahový systém. Každý distribútor výrobku musí 
vydať smernice o montáži. Odporúča sa využitie nízkoemisných stavebných výrobkov, napr. výrobkov s označením Blue ANgel. Tento 
výrobok je možné recyklovať v súlade s normou  EAK-no 170604 a likvidovať ako domáci odpad. 

Rozsah využitia

   Položenie na poter
   Položenie na jestvujúcu podlahu, ako je keramická dlažba, drevená podlaha a pod. .
   Položenie na plochy s vysokým využitím, napr. obchody, špeciálne predajné miesta a pod. (s cieľom zabezpečiť protišmykové prostredie)
   Optimalizácia a redukcia kročajovej hlučnosti

Poznámka:
Uvedené informácie vychádzajú zo súčasných poznatkov a najnovšieho technického vývoja. Nerobíme si nárok na úplnosť informácií. Spoločnosť Windmöller GmbH si 
rezervuje právo na vykonávanie technických zmien.
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