
Talno ogrevanje in hlajenje
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Vaše prednosti

• Na voljo sta dve vrsti izolacijskih rol
•  Samolepilni trak za vodotesno povezovanje 

položenih plošč (preko teksturne folije)
•  Fleksibilno polaganje cevi primerno za vse vrste 

mokrih estrihov
•  Hitra vgradnja zahvaljujoč trdni povezavi teksturne 

folije in izolacije
•  Enostavno polaganje cevi z ergonomično 

dizajniranimi cevnimi pritrdilci Uponor Tacker

Uponor Tacker – Vsestranski sistem 
zahvaljujoč fleksibilnemu polaganju cevi
Uponor nudi rešitve vodnega talnega ogrevanja za 
novogradnje ali za obstoječe stavbe, ki se prenavljajo. 
Najprej je potrebno povedati, da je talno ogrevanje 
zdravo. Nevidna instalacija eliminira potrebo po čiščenju 
površin za radiatorji in vidnih cevi. Ker se prah skorajda 
ne dviguje, je takšen ogrevalni sistem kot nalašč za 
ljudi, ki trpijo za raznimi alergijami. Prijetna sevalna 
toplota, ki jo oddaja Uponorjev ploskovni sistem 

ogrevanja deluje na telo direktno, brez vmesne faze 
segrevanja zraka v prostoru. Rezultat tega je, da je 
doseženo enako udobje, vendar pri nižji temperaturi 
v prostoru (za cca 2 °C). To predstavlja korist za vaše 
zdravje, kajti tople noge in hladna glava sta točno to, kar 
zahteva človeško telo. Za talno ogrevanje, ki vam 
segreva prostor in vam nudi zdravo bivalno okolje se lahko 
uporabi prav vsak kvadratni meter vašega doma.

Enoten in jasen vzorec polaganja cevi zahvaljujoč natiskani mreži in čvrstimi 
pritrdilci
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Tehnične značilnosti

• Dimenzija izolacijske role: 1 x 10 m
•  Debelina izolacijske role: 30 mm
•  Cevni pritrdilci Uponor Tacker zagotavljajo varno 

pozicioniranje v sistemski teksturni foliji
•  Univerzalni cevni pritrdilec Uponor Tacker za cevi 

dimenzije od 14 – 20 mm
•  Poseben, daljši cevni pritrdilec Uponor Tacker, 

omogoča trdno in pravilno pritrditev cevi večjih 
dimenzij (17, 20 mm)

•  Izolacijske role so na voljo s toplotno izolacijo 
debeline 30 mm in slojem udarno-zvočne izolacije 

•  Cevi so na voljo tudi v kolutih dolžine do 640 m, 
za minimalni odpadek

Sistem Uponor Tacker za tla nudi izolacijo udarnega zvoka 
v skladu z modernimi zahtevami, in se lahko prekrije z, npr. 
črpanim estrihom ali z armirano betonsko ploščo. Razmak 
med cevmi je odvisen od potreb po ogrevanju/hlajenju.

Samolepilni trak vzdolž plošče za hitro vodotesno povezovanje stikov plošč 
– samo odlepite varnostni trak in pritisnite teksturno folijo na podlago

Hitra vgradnja cevi s pomočjo cevnih pritrdilcev Uponor Tacker in posebnega 
orodja

Na voljo sta dve vrsti cevi v več različnih dimenzijah

Naš sistem Uponor Tacker je sistem, ki se prekrije z estrihom 
in ki zagotavlja, da se vsaka komponenta odlično prilega eni 
drugi. Glavne komponente sistema Uponor Tacker in njihove 
značilnosti:
•  toplotno in zvočno izolirana izolacijska rola z, na pretrge 

odporne teksturne folije, na kateri je natisnjena mreža za 
lažje polaganje cevi

•  fleksibilna, difuzijsko tesna sistemska večplastna cev 
(MLC) ali plastična cev (PE-Xa) izdelana iz oplaščenega, 
zamreženega materiala

•  močni pritrdilci zagotavljajo, da je cev zanesljivo pritrjena 
na izolacijsko rolo

• Dodatno k temu sistemu spadajo tudi drugi elementi, ki so 
namenjeni za povečanje funkcionalnosti, varnosti in 
obratovalnosti sistema. Fleksibilna cev se lahko prilagodi 
vsem tlorisom prostora in zagotavlja dosledno udobno in 
prijetno porazdelitev toplote.
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