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Przed ułożeniem płyt styropianowych należy bez-
względnie pamiętać, aby powierzchnia podłoża no-
śnego do ułożenia płyt była równa i wolna od pęk-
nięć oraz rys, a przymocowany do taśmy brzegowej 
fartuch z folii PE był wywinięty na warstwę izolacji 
termicznej.

Systemowa rura X-PERT S5+ 14 mm

Swoją wyjątkowość rura PE-RT/EVOH/PE-RT zawdzię-
cza metodzie wytwarzania, polegającej na jednocze-
snym wytłaczaniu wszystkich warstw rury w proce-
sie koekstruzji. Ten sposób produkcji sprawia, że w 
polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktu-
ry molekularnej, przez co następuje polepszenie ja-
kości otrzymanego tworzywa.
Dzięki 5-warstwowej budowie rura Roth X-Pert S5+:

Konstrukcja systemu oparta jest na systemowej 
płycie izolacyjnej EPS 100 o grubości 25 mm, rurze 
5-warstwowej Roth X-Pert S5+ 14 mm oraz mieszan-
ce specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE:
- efektywność systemu potwierdzona certyfikatem 
niemieckiego instytutu,
- mała bezwładność termiczna,
- niewielka grubość jastrychu (min. 20 mm nad rurą, 
min. 30 mm od izolacji),
- niewielka całkowita wysokość zabudowy min. 60 mm,
- oszczędne gospodarowanie energią,
- niezastąpione rozwiązanie dla budynków po re-
nowacji.

Pierwszy element konstrukcyjny 
systemu – płyta styropianowa

Ma idealne parametry do izolacji termicznej podło-
gi bez utraty ciepła wytworzonego przez instalację 
ogrzewania płaszczyznowego. Warstwę wierzchnią 
płyty stanowi tkanina polipropylenowa, a nie folia, 
dzięki czemu mocowanie spinek jest lepsze i trwal-
sze, a tym samym rura mocno trzyma się podłoża 
(nie wyrywa się, nie odskakuje). 

System mokrej zabudowy Roth Quick-Energy Tacker (QE) dzięki swojej specyfice zastosowanych 
komponentów spełnia najwyższe wymagania stawiane instalacjom grzewczym zarówno  
w budynkach nowo budowanych, ale przede wszystkim w już istniejących, w których 
ogrzewanie podłogowe nie zostało uwzględnione w fazie projektowej. 

Roth Quick-Energy Tacker 
Wysokowydajny system zabudowy mokrej ogrzewania podłogowego 

Justyna Pytkowska

Przekrój konstrukcji systemu Roth Quick-Energy Tacker

Układanie płyt izolacyjnych
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równania systemy ogrzewania podłogowego z tra-
dycyjnym jastrychem cementowym osiągają war-
tość wspomnianej temperatury dopiero po ca. 4 h. 
Bardzo dobre przenikanie energii cieplnej i mała bez-
władność systemu z uwagi na niewielką grubość ja-
strychu, przynoszą korzystny wpływ na oszczędne 
gospodarowanie energią poprzez ekonomiczne pro-
gramy grzewcze w funkcji termostatów (możliwość 
zaprogramowania redukcji temperatury w określo-
nych porach nieobecności domowników, powrót bo-
wiem do żądanej zajmie tylko ok. 1 h). To parame-
try przewodzenia ciepła na poziomie 1,4-2,0 W/mK,  
czynią jastrych Roth QE materiałem szczególnie po-
lecanym do niskotemperaturowych systemów ogrze-
wania podłogowego. Dzięki wysokim parametrom 
przewodzenia ciepła eliminowany jest jednocześnie 
efekt gorącej podłogi.
Wspomniana niewielka grubość zastosowanego ja-
strychu i zarazem nieznaczny ciężar całości kon-
strukcji powodują, że system Roth QE jest możliwy 
do zastosowania przede wszystkim w budynkach 
po renowacji na istniejących posadzkach, również 

stropach drewnianych, o ile są równe i mają zdol-
ność nośną. Warto przy tym wspomnieć, że wyso-
kość zabudowy instalacji ogrzewania podłogowego, 
gdzie zawsze walczymy o tzw. każdy cm mniej, też 
nie jest już problemem.
Ciekła konsystencja jastrychu systemowego łatwo 
się rozlewa i poziomuje, jej czas wykonania dla po-
wierzchni do 200 m2 zajmuje ca. 1,4 h; a już po ca.  
8 h istnieje możliwość chodzenia po nowej posadz-
ce anhydrytowej.
Zalety mieszanki wydają się być nieskończone i tak 
na wyróżnienie zasługuje jeszcze fakt, że jastrych QE, 
tym razem pomimo niewielkiej grubości, osiąga wy-
sokie parametry wytrzymałościowe w odniesieniu do 
współczynników na ściskanie i zginanie, zachowując 
właściwości bezskurczowe bez konieczności dodat-
kowego wzmocnienia poprzez zbrojenie.
Finalnie, po związaniu jastrych Roth QE zapewnia 
swobodę w aranżacji okładziny podłogi, po przeszli-
fowaniu bowiem zaprezentuje się z efektem lastriko 
lub może być pokryty żywicą, czy też wybarwiony  
w masie zgodnie z życzeniem inwestora lub obłożo-

• jest odporna i stabilna podczas transportu i na bu-
dowie ze względu na ochronę warstwy EVOH przed 
uszkodzeniami (warstwa znajduje się w środku rury);
• jest wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodli-
wych czynników np. środków chemicznych;
• ma niezwykłą plastyczność, co eliminuje błędy po-
pełniane przez instalatora (np. załamania rury), jak  
i ekipy budowlane (np. zgniatanie ułożonej rury);
• dopuszcza maksymalną temperaturę pracy 90°C  
i maksymalne ciśnienie 6 bar. 
Mocowanie rur Roth X-Pert S5+ odbywa się za po-
mocą spinek wbijanych bezpośrednio w płyty izo-
lacyjne specjalnym urządzeniem o nazwie Tacker. 
Montaż przewodów należy prowadzić ze zwoju lub 
bębna, dobierając długość rur tak, aby w warstwie 
grzejnika podłogowego nie było żadnych łączeń. Mi-
nimalny promień gięcia rur grzewczych wynosi 5dz. 
Nadrukowana na płytach siatka umożliwia precy-
zyjne dotrzymanie odstępów rur grzewczych zgod-
nie z projektem.
W miejscach, gdzie nie chcemy układać rur grzew-
czych (np. pod meblami w kuchni), należy oddzie-
lić dylatacją pole powierzchni rozgrzewanej i nie-
rozgrzewanej.
System Roth QE wymaga również stosowania profi-
li dylatacyjnych przy powierzchniach > 200 m2, po-
mieszczeniach w nieregularnej bryle i w otworach 
drzwiowych.

Ostatnia warstwa systemu 
– jastrych Roth QE

To specjalnie przemyślana mieszanka, ale jednocze-
śnie o parametrach zgodnych z obowiązującymi nor-
mami PN-EN 13813 i DIN 18560. Jednolita i zwarta 
struktura masy bez pustek powietrznych pozwala na 
zastosowanie niewielkiej ilości jastrychu nad rurą, tj. 
min. 20 mm, a tym samym zapewnia pomieszczeniu 
szybkie przekazywanie ciepła. Bezwładność termicz-
na jest tutaj naprawdę na tyle mała, że temperatura 
32°C jest możliwa do osiągnięcia w ca. 1 h. Dla po-

Jastrych QE wytwarzany jest dopiero na miejscu budowy z komponentów dozowa-
nych mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego w ilości absolutnie nie-
zbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Dzięki temu został wyeliminowa-
ny „błąd ludzki”, a materiał podawany na budowie za każdym razem zachowuje 
parametry zgodne z obowiązującymi normami.

Konstrukcja rury Roth X-Pert S5+

Zamocowanie rury spinkami w płycie styropianowej za 
pomocą Tackera

Profil dylatacyjny

Wyznaczanie wysokości jastrychu Roth QE i proces wylewania
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ny wielkoformatowymi płytami ceramicznymi, ka-
miennymi bez konieczności fugowania w przypad-
ku powierzchni do 200 m2. 

Podczas wylewania jastrychu rury grzewcze powin-
ny być wypełnione wodą i pozostawać pod ciśnie-
niem 0,3 MPa.
Na powierzchni przygotowanej pod jastrych należy 
wyznaczyć zakładaną jego grubość za pomocą po-
ziomicy i reperów. Komponenty mieszanki w pełni 
zautomatyzowanym procesie, podawane są do mie-
szalnika zarobowego z zasobników mobilnych silo-
sów umieszczonych poza budynkiem. Wydajność 
technologiczna systemu wytwarzania jastrychu QE 
jest na poziomie 8 m3/h bez względu na wysokość 
kondygnacji, nawet do 30 piętra i utrudnień w do-
stępie do budynku na odległość 150 m. 
Podawanie gotowej masy jastrychowej odbywa się 
za pomocą pompy i węży. W trakcie wypompowy-
wania w danym pomieszczeniu, jastrych wylewany 
jest równomiernie do wcześniej ustalonych repera-
mi wysokości.
Po zalaniu danego pomieszczenia należy odpowie-
trzyć wylaną masę za pomocą wałka odpowietrza-
jącego tzw. tepownicy. Tepownica prowadzona jest  
w ruchach „wstrząsowych” wzdłuż i w poprzek za-
lanej powierzchni do momentu uzyskania gładkiej 
masy. Przez 8 do 12 godzin po wylaniu należy chronić 
jastrych przed przeciągami oraz nasłonecznieniem.
Układanie warstwy wykończeniowej można rozpocząć 
po uruchomieniu instalacji, sezonowaniu jastrychu  
i sprawdzeniu zawartości pozostałej w nim wilgoci.

Proces odpowietrzania jastrychu za pomocą tepownicy

Gotowa posadzka Roth QE

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Zapoznaj się z nowością 
systemową Roth Quick-
Energy Tacker

Przejdź

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą 
„Razem dla środowiska”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej otrzymał okazjonalną nagrodę „Razem 
dla środowiska” od Centrum UNEP/GRID-Warsza-
wa. To wyróżnienie za wieloletnią i owocną współ-
pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego  
w Polsce. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 wrze-
śnia br. w Warszawie przy okazji międzynarodowej 
konferencji „Nauka, Biznes i Środowisko – Razem na 
rzecz środowiska”.
Ponad 150 liderów polskiego biznesu, nauki, insty-
tucji publicznych, a także organizacji międzynarodo-
wych i pozarządowych zadeklarowało 15 września br. 
w Warszawie wzmożoną współpracę na rzecz osią-
gnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – ogól-
noświatowego planu ochrony środowiska, elimina-
cji ubóstwa, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Okazją do połączenia sił, jednoznacznego opo-
wiedzenia się po stronie środowiska i zaakcento-
wania jego potrzeb była międzynarodowa kon-
ferencja zorganizowana przez Centrum UNEP/
GRID-Warszawa – ośrodka realizującego w Polsce 
misję UNEP (Programu Narodów Zjednoczonych 
ds. Środowiska), obchodzącego właśnie jubileusz 
25-lecia działalności.
Konferencja, pod honorowym patronatem NFOŚiGW, 
zgromadziła ok. 250 uczestników, w tym kilkudziesię-
ciu gości z zagranicy. Tematem przewodnim spotka-
nia był najnowszy raport o stanie środowiska regionu 
paneuropejskiego, wydany przez UNEP w ramach se-
rii GEO (Global Environment Outlook). Raport GEO-6 
miał swoją premierę w czerwcu 2016 r., podczas kon-
ferencji ministrów środowiska w Batumi.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane w USA?

7 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady 
PIIB. W czasie obrad uczestnicy mogli zapoznać się 
m.in. z zasadami uzyskiwania uprawnień budowlanych 
przez inżynierów budownictwa w USA i Niemczech.
Wymagania związane z koniecznością uzyskania  
w USA licencji inżyniera budownictwa są zbliżone dla 
każdego stanu, jednak nie są identyczne. Aby otrzy-
mać licencję Profesional Engineer należy ukończyć 
czteroletnie studia politechniczne, pracować pod 
kierunkiem inżyniera z uprawnieniami przez okres co 
najmniej 4 lat oraz zdać dwa egzaminy, a następnie 
wystąpić o przyznanie licencji w odpowiedniej ko-

misji w stanie, w którym mieszka się na stałe. Jeśli 
przeprowadzimy się do innego stanu, to należy po-
nownie zdobyć uprawnienia do wykonywania zawo-
du. Inżynierowie budownictwa zrzeszeni są w USA 
w National Society of Civil Engineers.
Licencja bowiem wydawana jest na 3 lata, po których 
należy ją odnowić, na podstawie odbytych, odpowied-
nio zorganizowanych i licencjonowanych szkoleń. Jeżeli 
w ciągu trzech lat inżynier spełni minimalne wymagania 
związane z doskonaleniem zawodowym może nabyć li-
cencję na kolejny okres.
Źródło: IIB
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