
T2QuickNet
Apsildes kabeļu paklāji

12 gadu garantija grīdas 
apsildes sistēmām, 
ieskaitot termostatus!



Jā! Moderna, Raychem elektriskā grīdu apsildes sistēma nodroši-
na augstu komforta līmeni visai ģimenei!

 » Vienmērīga siltuma sadale telpā
Parastie radiatori silda gaisu, kas sasilis paceļas pie griestiem, bet grīda tāpat ir auk-
sta. Raychem grīdas apsilde siltumu sadala vienmērīgi visā telpā, grīda kļūst par pašu 
siltāko vietu.

 » Sausa grīda – higiēniskāka un vieglāk kopjama
Elektriskā grīdas apsilde izraisa mazāku gaisa plūsmas kustību, tātad – arī mazāk pu-
tekļu. Vēl viena priekšrocība ievērojama vannas istabā vai mitrās telpās. 
Slapja grīda vai vannas istabas paklājiņi izžūs daudz ātrāk, maksimāli samazinās pe-
lējuma vai ērcīšu draudi.

 » Enerģijas taupīšana
Termostats automātiski ieslēgs apsildes sistēmu tikai tad, kad tas ir nepieciešams – no 
rīta, pēcpusdienā vai vakarā – tādā veidā sistēmas darbība tiek saskaņota ar saimnieku 
dienas kārtību.

Telpas temperatūra, ja neizmantojama grīdas apsildes 
sistēma. Telpā jūtamas lielas temperatūras svārstības  
(18 - 65°C).

Telpas temperatūra, ja tiek izmantota grīdas apsildes sistē-
ma. Temperatūras svārstības telpā nav jūtamas (20–25°C), 
un silts ir tieši tajās vietās, kur tas ir nepieciešams.

Ideāla telpas temperatūra, 
apsildās tikai tās telpas  
vietas, kur tas ir nepiecie-
šams... vai tas ir iespējams?

T2QuickNet:    Komfortabla grīdu apsildes sistēma



Raychem piedāvā: T2QuickNet
Īpaši plāns pašlīpošs apsildes kabeļu paklājs 
klājams tieši izlīdzinošās masas vai līmes kārtā 
zem flīzēm. Pateicoties paklāja nelielajam 
biezumam (3 mm), tas ir optimālākais risinājums 
telpu renovācijas darbiem.   

Ir divu tipu T2QuickNet apsildes paklāji:  
90 W/m² lietojams zem temperatūrai jūtīgiem 
grīdas segumiem, 160 W/m² – zem keramikas 
 vai akmens masas flīzēm.

Izmantošana:    virtuvē, vannas istabā,  
     priekšnamos, pirtīs.
Grīdu segums:    keramikas, akmens masas flīzes.

3 vienkāršas montāžas etapi!

1. Paklāja ieklāšana
Uz tīras grīdas uzklājiet grunts kārtu. Kad grīda 
ir izžuvusi, uzlieciet apsildes paklāju. Ja paklājs 
jāieklāj mitrās telpās, tad pirms tā ieklāšanas 
virsmu pārklājiet ar mitruma izolāciju.

2. Uzklājiet flīžu līmes kārtu
Flīžu līmi klājiet tieši uz T2QuickNet paklāja. 
Flīžu līme ir jāklāj tā, lai tā pilnībā pārklātu ap-
sildes kabeļus, pie kabeļiem nedrīkst būt gaisa 
spraugu.

3. Flīžu klāšana
Saskaņā ar ražotāju instrukciju, uz flīžu līmes 
klājiet flīzes.

 » Biezums tikai 3mm! Maksimālais 
augstums ar flīzēm - 15mm

 » Pateicoties plašajam sortimentam un 
līpošajam sietam, paklāja ieklāšana ir 
vienkārša un ātra.

 » Divu dzīslu kabeļa konstrukcija ļauj 
termostatam pievienot tikai vienu 
„auksto vadu“.

 » Paklāju var klāt tieši zem flīzēm 
esošajā līmes kārtā vai izlīdzinošajā 
masā.



DISTRIBUTOR     INTELSA SIA
www.intelsa.lv       info@intelsa.lv


