Altro XpressLay™ je vůbec první bezpečnostní podlahovina instalovaná bez požadavku celoplošného lepení a je
navržena tak, že vám ušetří čas, peníze a starosti.

NO GLUE – ŽÁDNÉ LEPIDLO.
Tato průkopnická bezpečnostní podlahovina má jedinečným způsobem vyhotovený spodní reliéf, který vytváří
drobné vzduchové kanály umožňující odvedení zbytkové vlhkosti obsažené v podkladu. Tato technologie
znamená, že můžete použít Altro XpressLay™ na novou betonovou podlahu až do 97% spodní vlhkosti
a realizovat práci ekonomicky a bez potíží.
• žádné znečištění - není potřeba používat ani lepidla ani povrchovou hydroizolační membránu
• žádná kontaminace – podlahovina je recyklovatelná
• žádné zpoždění – lze instalovat přímo na podklad až při 97% relativní vlhkosti podkladu a to
i na problematické povrchy jako jsou stávající dlažby a barvy vykazující loupání
• žádné dohady – při používání podlahového vytápění není nutná celková odstávka plochy
• žádné technologické prostoje – tím, že odpadá použití lepidla, jakož i jeho nutné technologické časy
na vyzrání, je díky tomu možno ve stejný den pokládat, svařovat a začít podlahu používat

NO PROBLEMS – ŽÁDNÉ POTÍŽE.
Altro XpressLay™ nabízí shodné použití jako podlahovina Altro Walkway VM20 včetně řešení vstupních ploch
do objektů. Přitom je podlaha Altro XpressLay™ nejen vysoce odolná vůči opotřebení, ale nabízí špičkový
standard bezpečnosti a široké uplatnění i v hygienických plochách díky obsahu antibakteriální úpravě.
• žádné složitosti – snadno a rychle se instaluje
• žádné potíže s odolností – velmi odolné povrch nekluzné podlahy pro oblasti s těžkým zatížením
• žádné potíže s hygienou – díky obohacení antibakteriální přísadou bakteriostatu Altrosan™ nabízí tento povrch
zvýšenou úroveň hygieny
• žádné starosti – pokrytí BRE Generic+ zajišťuje nejvyšší kvalitu ve většině aplikací
• žádná nejistota – díky technické podpoře Altro a díky 10leté záruce

INFORMACE K INSTALACI
INSTALACE PODÉL OBVODŮ

-

po obvodu místnosti instalujte oboustrannou lepicí pásku Altro LooseLay
instalovanou podlahovinu důkladně přitlačte

PROVEDENÍ SPOJŮ

-

v místě překrytí spáry si vyznačte tuto plochu na podkladu
aplikujte oboustrannou lepicí pásku Altro LooseLay se středem pásky v úrovni značení
na podkladu
odstraňte krycí fólii z lícové strany oboustranné lepicí pásky a instalujte podlahovinu
s důkladným zatlačením
vyfrézujte drážku v místě napojení částí podlahoviny, vyhotovte tepelný spoj pomocí
svařovací šňůry Altro WR a jeho vrchní část seřízněte do výškové úrovně nášlapu

INSTALACE FABIONŮ

-

na podkladní profil obrubového žlabu si nalepte oboustrannou lepicí pásku
odstraňte krycí fólii z lícové strany oboustranné lepicí pásky a instalujte podlahovinu
s důkladným zatlačením na podklad
podlahovinu důkladně zatlačte i ve svislé ploše soklu

