
IDEAL PROFI 2.0 

2 mm + folia alu

PACZKA ZAWIERA
PACK CONTENTS

8 m2

szerokość
width

1 m

długość - length

8 m

grubość - thickness

2 mm

220 kPa

Ochrona przed wilgocią
Moisture protection

Kompensacja nierówności podłoża 
Punctual conformability

Wytrzymałość na ściskanie
Compressive strength

Dynamiczne obciążenie
Dynamic load

Trwałość 
Durability

2.500.000

Materiał bazowy
Basic material

18 dB

up to 26%

0,009 m2 K/W

Redukcja dźwięku uderzenia
Impact sound reduction

Odbity dźwięk kroków
Reflected walking sound

Izolacja terminczna
Thermal insulation

Odpowiednie do ogrzewania podłogowego
Suitable for underfloor heating

Poliuretan / Elementy organiczne 780 kg/m3 (± 10 %) 
Polyurethane / Mineral 780 kg/m3 (± 10 %)

Poziomy i klasy właściwości użytkowych

Mata podłogowa przeznaczona do 
stosowania w budynkach zgodnie 

ze specyfikacjami producenta, 
jako podkład podłogowy 

bezpośrednio pod podłogi pływające 
drewnopochodne (panele podłogowe) 

jak i podłogi pływające drewniane 
nie mocowane do podkładu, m.in. 
w celu kompensacji nieznacznych 

nierówności podłoża. Spełnia 
wymagania normy EN 16354.

Poziomy i klasy właściwości 
użytkowych podano w tabeli obok.

Made in Germany 

www.weninger.pl/dop

Z-158.10-50,
II 43-1.158.10-24/20
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Materiał bazowy
Basic material

Poliuretan / Elementy organiczne 
Polyurethane / Mineral
780 kg/m3 (± 10 %)

18 dB

up to 26%

0,009 m2 K/W

SD 100 m

220 kPa

48 kPa

800 mm

1,02 mm

Bfl-s1

2.500.000

DIN EN 10140

Norma

EPLF WD 021029-5

EN 12664

DIN EN 12086

DIN EN 826

DIN EN 1606

DIN EN 13329

EN 16354

DIN EN13501-1

DIN EN 13793

IS

RWS

R

SD

CS

CC

RLB

PC

RTC

DL

Ochrona przed wilgocią
Protection against moisture

Redukcja dźwięku uderzenia
Impact sound reduction

Kompensacja nierówności podłoża 
Punctual conformability

Odporność na ogień 
Reaction to fire

Odbity dźwięk kroków
Reflected walking sound

Wytrzymałość na ściskanie
Compressive strength

Wytrzymałość na odkształcenie
Compressive creep

Izolacja terminczna
Thermal resistance

Dynamiczne obciążenie
Dynamic load

cykli
cycles

Odporność w teście dużej kuli 
Resistance to large ball

High efficient acoustic underlay designed for the 
installation under laminate and parquet floors. 
Recommended for underfloor heating system.

FREE from plasticizers, asbestos, formaldehyde, 
halogens and heavy metals. It complies with French 
afsset A+ guidelines on VOC´s, the Blue Angel eco 
label and the German AgBB scheme.

Water, most domestic cleaners, solutions of salt, 
acids, bases, partly durable against organic solvents 
and hydrocarbons.

Do not store the underlay outdoors, protect it from 
exposure of sunlight.

Easy cutting using an utility or craft knife. Lay the 
aluminum side up towards the surface covering. Join 
the subfloor surfaces with the sealing adhesive tape.

WENINGER Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce

www.weninger.pl 

Podkład akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego 
montażu podłóg laminowanych i parkietów. Zalecany do 
systemów ogrzewania podłogowego.

NIE ZAWIERA plastyfiaktorów, azbestu, formaldehydu, 
halogenów i metali ciężkich. Jest zgodny z francuskimi 
przepisami A+ dotyczącymi VOC, certyfikatem Blue Angel 
oraz niemieckim programem AgBB.

Woda, większość domowych środków czyszczących, roztwory 
soli, kwasów, zasad, częściowo odporne na rozpuszczalniki 
organiczne i węglowodory.

Nie przechowuj podkładu na zewnątrz, chroń go przed 
działaniem promieni słonecznych.

Łatwe cięcie za pomocą narzędzi lub noża rzemieślniczego. 
Układać aluminiowaą stroną do góry. Elementy podkładu 
łączyć za pomocą taśmy samoprzylepnej.

ZASTOSOWANIE

MONTAŻ

WŁAŚCIWOŚCI

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

APPLICATION

INSTALLATION

PROPERTIES

CHEMICAL RESISTANCE:

STORAGE

IDEAL PROFI 2.0 

2 mm + folia alu
Deklarowane właściwości
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