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Instalare

Pardoseala trebuie să fie curată și uscată și, dacă este necesar, 
netezită cu un compus autonivelant pentru a obține o suprafață 
uniformă. 

NOTĂ. Abaterea maximă admisă de la o muchie dreaptă de 2 m , 
care se sprijină sub propria greutate pe pardoseală, este de 3 mm . 

Amorsati podelele cu o soluție SBR diluată (1:4). Pentru pardoseli 
brevetate, consultați instrucțiunile producătorului.

Cu condiția ca pardoseala să fie pregătită și curată adecvat, se 
poate nu ese necesară amorsarea. Acest lucru poate varia în 
funcție de selecția adezivului pentru plăci. Vă rugăm să consultați 
instrucțiunile producătorului de adezivi pentru plăci pentru 
informații despre amorsare
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Instalare

Ultralight trebuie instalat folosind un adeziv flexibil pe bază de 
ciment. Adezivul trebuie îndepărtat cu mistrie și pieptănat folosind 
o mistrie cu crestătură pătrată de 6 mm x 6 mm (¼” x ¼”) pentru 
a da un pat nervurat, orice depresiune ușoară din subpardoseală 
fiind umplută de mortar. 

NOTĂ. Dacă intenționați să aplicați un compus de nivelare peste 
Ultralight, aplicați banda perimetrală Warmup la marginea încăperii 
pentru a permite o mișcare diferențială între nivelul podelei finite 
și pereți.

Ultralight trebuie așezat pe patul proaspăt aplicat cu nervuri și 
bine așezat pentru a se asigura că nu rămân goluri sub plăci și că 
acestea sunt solid susținute. Toate plăcile trebuie așezate cu rosturi 
eșalonate.

NOTĂ. Lăsați adezivul care fixează plăcile de pardoseală să se 
întărească înainte de a monta încălzirea electrică prin pardoseală 
direct pe plăci.
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Specificatii tehnice

Cod produs WCI-16 /
WCI-1

Rezistența la  
compresiune,  
compresie 10%, EN 826

220 kPa

Dimensiunea 
pachetului

16 plăci  
(WCI-16) /

1 placă 
(WCI-1)

Încărcare punctuală, 
gresie 
ANSI A118,12

≥ 2,2 kN

Grosime 6 mm 
±0.2mm

Testul Robinsons, plăci 
de 100 - 199 mm, ASTM 
C627

Domestic

Dimensiuni
800 mm (W) x  
1200 mm (L) 

±6mm

Testul Robinsons, plăci 
de 100 - 199 mm, ASTM 
C627

Comercial 
ușor

Suprafața 0.96m²
Testul Robinsons, plăci 
de 100 - 199 mm, ASTM 
C627

Comerciale 
grele

Greutatea 
plăcii 1,1kg Rezistența la forfecare 

în 7 zile, ANSI A118,12
113 psi  

(780 kPa)

Rezistența 
termică  
EN 12667

0,111 m²K/W

Rezistența la fisuri 
(antifracturare /  
decuplare),  
ANSI A118,12

≥ 1/8" => 
Performanță 

ridicată

Conductivitate 
termică  
EN 12667

0,054 W/mK
Absorbția apei pe  
termen lung,   
EN 12087

0,052% w/w

Reacția la foc, 
EN 13501-1
EN ISO 11952-2

Euroclasa E
Permeabilitatea la  
vapori de apă,  
EN 12086

9,12 mg/m²h

Eliberarea de 
substanțe  
periculoase, 
ATINGE

SVHC ≤ 0,1% 
w/w

Creșterea mucegaiului,  
ANSI A118,12

Nu  
favorizează 
dezvoltarea 
mucegaiului

Performanță acustică*

Construcția podelei Standarde Rezultat Report No.

Placă OSB de 3/4" (19 mm)
Grinzi cu ochiuri deschise de 18" 
(450 mm)
Izolație din fibră de sticlă de 3. 5” 
(90 mm)
Canal elastic de lux de 1/2”  
(12,7 mm).
Panou de gips de 5/8" (15,9 mm)

ISO 717-1
ISO 10140-2
ISO 10140-3

ASTM E90
ASTM E492

Rw 54 dB
Ln,w 60 dB

STC 54
IIC 50

HIIC 50

M5642,01-
113-11-R0 
M5642,02-
113-11-R0

75 lb/ft² (350 kg/m²) placă de 
beton

ISO 717-1
ISO 10140-2
ISO 10140-3

ASTM E90
ASTM E492
ASTM 3222
ASTM E2179

Rw 53 dB
Ln,w 67 dB

ΔLn,w 11 dB
STC 53
IIC 43

ΔIIC 15
HIIC 42
ΔIIC 14

M5643,01-
113-11-R0 
M5643,02-
113-11-R0
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Sub rezerva condițiilor și limitărilor menționate mai jos, Warmup 
GmbH ("Warmup") garantează că Warmup Ultralight ("produsul") 
nu va avea defecte de fabricație și nu se va deteriora în condiții 
normale de utilizare pe o perioadă de 10 ani de la data achiziției, 
atunci când este instalat și utilizat în conformitate cu ghidul de 
instalare a produsului.

Se aplică această garanție:
Numai în cazul în care produsul este înregistrat la Warmup în 
termen de 30 zile de la cumpărare. Înregistrarea poate fi completă 
prin completarea fișei de însoțire a aceastei garanții sau online, 
la adresa www.warmupromania.ro. În cazul unei reclamații, este 
necesară dovada cumpărării, aşa că păstraţi factura şi chitanţa, o 
astfel de factură și chitanţă trebuie să precizeze exact modelul care 
a fost achiziționat;.

Această garanție este nulă dacă pardoseala de deasupra produsului 
a fost ridicată, înlocuită, reparată sau acoperită cu straturi 
ulterioare de pardoseală.

Perioada de garanție începe de la data achiziției. În timpul perioadei 
de garanție, Warmup va aranja ca orice foaie a produsului, care 
s-a dovedit a fi defectă, să fie înlocuită gratuit sau va emite o 
rambursare numai pentru produs. Acestea sunt singurele căi de 
atac în cadrul acestei garanții, care nu afectează drepturile legale. 
Aceste costuri nu se extind la alte costuri decât costurile directe de 
înlocuire de către Warmup și nu se extind la costurile de relocare, 
înlocuire sau reparare a oricărei acoperitoare de podea sau podea.

WARMUP GmbH NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU 
DAUNELE ACCIDENTALE SAU CONSECVENȚIALE, INCLUSIV, DAR 
FĂRĂ A SE LIMITA LA CHELTUIELI DE UTILITĂȚI SUPLIMENTARE SAU 
LA DAUNE LA PROPRIETATE.

WARMUP GmbH nu este responsabil pentru:

Garantie
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1. Deteriorări sau reparații necesare din cauza instalării 
defectuoase sau a aplicării necorespunzătoare.

2. Daune cauzate de inundatii, incendii, fulgere, accidente, 
atmosfera coroziva sau alte conditii care nu pot fi controlate 
de Warmup.

3. Utilizarea componentelor sau accesoriilor care nu sunt 
compatibile cu acest produs.

4. Produse instalate în afara oricărei țări sau teritorii în care 
operează Warmup.

5. Piese care nu sunt furnizate de Warmup.

6. Deteriorări sau reparații necesare din cauza unei utilizări 
necorespunzătoare.

7. Modificari ale aspectului produsului care nu afecteaza 
performanta acestuia.
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