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Prosimy przesłac
szczegółowe informacja:

      ThermoDyn
To wyjątkowy i idealny
  produkt budowlany do
     wykonywania podłog:
    dźwiekoszelny oraz 
            energooszczędny

Modernizacja

Nowe budownictwo

Ogrzewanie podłogowe

Ślepe podłogi

Warstwy wierzchnie

Stare budownictwo Warto zainwestować

w dobry zestaw

narzędzi

Nasza rada

Warstwy
wierzchnie

Ogrzewanie 
podłogowe

Stare 
budownictwo

Ślepe podłogi
Modernizacja - nowe 
budownictwo



Opis zabezpieczenia obiektu budowlanego: 

Dzięki wlaściwościom termodynamicznym 
produkt ten jest wszechstronny, odporny na 
obciązenia termiczne i dynamiczne oraz czynniki 
atmosferyczne.

ThermoDyn wykorzystuje materialy, które w przyjazny 
dla środowiska sposób, nadają się do ponownego
użytku. Dzięki wykorzystaniu takich materiałów
obniżamy kosty inwestycji.

Gestość objętościowa ok. 700 kg/m2

Izolacja od dźwięków uderzeniowych 19-30 dB

Przewodność cieplna - 0,12/mK (dobra izolacja termiczna)

Środowisko - Produkty fi rmy ThermoDyn są w 100%

produkowane w sposób przyjazny dla środowiska oraz nadaja

się do ponownego przetworzenjia!

Opis zabezpieczenia obiektu budowlanego:

Do zabezpieczenia obiektów budowlanych użyć można 
róźnorodnych materiałów, jednak tylko niektóre z nich
częściowo osiagąją wlaściwości produktów ThermoDyn

Z każdym obciążeniem zmniejsza się trwalość izolacji.
Brak zachowania wlaściwości oddychających 
powoduje kruchośc i odkształcenie 
się materiałów, a to skutkuje pow-
stawaniem rys i pęknięć od strony 
zewnętrznej budynku.

Znak jakości
oraz ceertyfi kat

 Mała grubość posadzki (od 10mm)
 Niska waga
 Idealny w renowacji oraz nowym budownictwie
 Zapobiega powstawaniu wilgoci

 w pomieszczeniach
 Krótki czas utwardzania >24h
 Idealny do trudnych i nierównych podłoźy
 Małerialy odporne na działania wody (obszary 

 narażone na niebezpieczeństwo powodzi
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 Do wykorzystania przy ogrzewaniu podłogowym
 Do stosowania równieź jako nasyp
 Izolacja akustyczna i cieplna
 Nie osiada się
 Wysoka odporność na ścieranie
 100% przyjazny dla środowiska - ergenomiczny,

 antypoślizgowy, trwaly
 Stosowany do wszystkich obszarów 

 (drewno, beton, piasek, glina ...)
 Montaż w kilku krokach
 Niższe calkowite koszty inwatycji
 Łatwe w uźytkowaniu
 Możliwośc zmian również po zamontowaniu

Zalety Produktu

posadzka

Standardowny jastrych

paroizolacja

wylewka betonowa/drewno /nasyp wylewka betonowa, drewno lub podsypka

posadzka

O g r z e w a n i e  p o d Ł o g o w e

Struktua o

grubości 10 mm

Struktura o produktu
ThermoDyn

rury/przewody

ThermoDyn

Struktura produktu
Standardowny podkład

dostępny na rynku

plyty izolacyne




