
Firma Schlüter-Systems wraz ze swoją re-

wolucyjną klimatyzowaną posadzką cera-

miczną Schlüter-BEKOTEC-THERM

rozwiewa te wszystkie obawy. Opatento-

wana konstrukcja systemowa wybija się

w stosunku do konwencjonalnych jastry-

chów z ogrzewaniem podłogowym całą

serią zalet.

Podstawą klimatyzowanej posadzki cera-

micznej z niemieckiego Iserlohn są polisty-

renowe płyty z wypukłościami Schlüter-

BEKOTEC-EN. Układa się je bezpośred-

nio na płytach izolacji podłogowej i tworzą

one jednocześnie dolną część jastrychowej

podłogi pływającej, gdzie zastępują znacz-

nie cięższą zaprawę. Poszczególne płyty,

które można przycinać nożykiem, łączy się

na pióro i wpust. W obszarze połączenia ze

ścianami pozostałe niewielkie nisze wypeł-

nia się płytami brzegowymi Schlüter-

BEKOTEC-ENR. Aby uniknąć mostków

akustycznych przy ścianach, na styku ze

ścianą układa się pasy brzegowe z pianki

polietylenowej (BEKOTEC-BRS).

Pomiędzy rozmieszczonymi w siatce co

75 mm wypukłościami układa się opty-

malnie dostosowane do płyt i nieprze-

puszczające tlenu rury grzewcze

(BEKOTEC THERM-HR). Następnie za-

lewa się je jastrychem cementowym, przy

czym ponad wypukłościami wystarcza war-

stwa o grubości 8-10 mm. Rury grzewcze

położone są wewnątrz jastrychu, przy czym

znajdują się one znacznie bliżej górnej po-

wierzchni, niż w przypadku konwencjonal-

nego ogrzewania podłogowego.

Takie rozwiązanie sprawia, że ceramiczna

posadzka klimatyzowana wymaga niższych

temperatur zasilania (tylko 27-32°C), co

prowadzi do oszczędności kosztów ogrze-

wania do 20%. Całkowita grubość kon-

strukcji podłogi do górnej powierzchni ja-

strychu wynosi w tym systemie 52 mm.

Schlüter-Systems udziela posadzkarzowi 5-

letniej gwarancji na konstrukcję podłogi w

danym obiekcie. 

Dzięki rozdzielaczowi obiegów ogrzewania

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV/DE,

który umieszcza się w podtynkowej szafce

rozdzielczej, system można przyłączyć do

każdego centralnego ogrzewania. 

Przez swoją energooszczędność system do-

skonale nadaje się do użytkowania z odna-

wialnymi źródłami energii, np. z pompą

cieplną. 

Zalety systemu BEKOTEC-THERM-

Systems widoczne są już w trakcie wyko-

nywania: struktura z wypukłościami

sprawia, że warstwa rozkładająca obcią-

żenia układana jest jako modularny ja-

strych. Wysychający jastrych nie może

się w ten sposób wybrzuszać na dużych

powierzchniach, naprężenia powstające

podczas twardnienia działają tylko na

małych obszarach pomiędzy wypukło-

ściami płyt. Dzięki takiemu rozłożeniu

sił unika się spękań, dzięki czemu zrezy-

gnować można ze szczelin dylatycyjnych

w jastrychu. 

Pomiędzy jastrychem a posadzką – zaraz po

upływie czasu, po którym można po jastry-

chu chodzić – układa się warstwę oddziela-

jącą – matę Schlüter-DITRA, która chroni

płytki lub kamień naturalny przed pęknię-

ciami. Oddziela ona posadzkę od podłoża

i umożliwia szybkie wykonywanie posadz-

ki, dzięki czemu można znacznie przyśpie-

szyć  czas budowy. Otwarte kanały po-

wietrzne maty pozwalają na wysychanie ja-

strychu. Jednocześnie kanały maty

Schlüter-DITRA zapewniają optymalne

przewodzenie ciepła do powierzchni podło-

gi klimatyzowanej.

Zastosowanie ceramicznej posadzki klima-

tyzowanej Schlüter-BEKOTEC-THERM

pozwala na uniknięcie przestojów przy wy-

konywaniu kolejnych etapów budowy: rury

grzewcze układa się pomiędzy wypukło-

ściami, wykonanie cienkiej warstwy jastry-

chu skraca czas do minimum, a mata

DITRA umożliwia układanie posadzki

z płytek zaraz po osiągnięciu przez jastrych

twardości pozwalającej po nim chodzić.

Przez fizyczne właściwości płyt z wypukło-

ściami można także zrezygnować z czaso-

chłonnego ogrzewania jastrychu.

Dalsze informacje na temat Schlüter-

BEKOTEC-THERM i właściwego układa-

nia płytek uzyskać można w: 

SCHLÜTER-SYSTEMS KG

Schmölestraße 7

D-58640 Iserlohn, Niemcy

tel. +49 2371 971-0, tel. kom. 0601 962 422

e-mail: wieslaw_pajor@schlueter.de

Ogrzewanie podłogowe – to życzenie ma wielu posiadaczy domów

i mieszkań. Jednakże zbyt często pozostaje ono niespełnionym marze-

niem. Powody tego są wielorakie: czasem istniejąca konstrukcja nie jest

w stanie przejąć statycznych obciążeń z jastrychu grzewczego, innym

razem nie zezwala na to wysokość pomieszczeń, w nowych budynkach

natomiast istnieją czasem obawy przed szkodami 

spowodowanymi odkształceniami jastrychu.

Klimatyzowana 

posadzka ceramiczna
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