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Płyta izolacji termicznej z paskiem samoprzylepnym 
SyStemy tacker i Quick-energy tacker

w instalacjach ogrzewania podłogowego budo-
wanych metodą mokrą Tacker stosuje się rury  
X-Pert SS+ 16, 17, 20, 25 do 32 mm oraz dla Quick 
Energy Tacker – 14 mm. Swoje wyjątkowe właści-
wości rura Roth X-Pert S5+ zawdzięcza techno-
logii produkcji – metodzie koekstruzji, polegają-
cej na jednoczesnym wytwarzaniu wszystkich 
warstw rury. w polietylenie zachodzi proces 
zagęszczania struktury molekularnej, przez co 

następuje polepszenie jakości otrzymanego 
tworzywa. Dzięki temu rura X-Pert S5+ jest wy-
jątkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
zarysowania i ścieranie. Dodatkowo ma niezwy-
kłą plastyczność i odporność na deformację, 
nawet przy punktowym obciążeniu. 
Cechą charakterystyczną rur X-Pert S5+ jest ich 
biały kolor, z dwoma czerwonymi pasami na ca-
łej ich długości. Maksymalna krótkotrwała tem-
peratura pracy rury wynosi 90°C, a maksymal-
ne ciśnienie – 6 bar.

Rury grzewcze X-Pert S5+ mocuje się do war-
stwy izolacji termicznej z systemowych płyt sty-
ropianowych EPS 100 poprzez wbijanie spinek 
u-kształtnych za pomocą tackera. Dostępne gru-
bości płyt izolacyjnych dla systemu Tacker wyno-
szą 25, 30 i 50 mm oraz dla systemu Quick Ener-
gy Tacker – 25 mm. 

Płyta izolacji termicznej z paskiem 
samoprzylepnym 
Dużym ułatwieniem prac montażowych jest pasek  

samoprzylepny do łączenia kolejnych płyt  
w spójną całość oraz pokrywająca płyty izolacyjne  
tkanina z nadrukowaną siatką 10x10 cm, pozwala-
jącą zachować zgodne z projektem odstępy mię-
dzy układanymi rurami. Powstałe z rur wężow-
nice pokrywane są następnie warstwą jastrychu 
cementowego lub anhydrytowego.

SyStem tBS

Drugim rozwiązaniem oferowanym przez firmę 
Roth jest ogrzewanie podłogowe w systemie su-
chej zabudowy. Konstrukcja tego układu odpo-
wiada wymaganiom stawianym budynkom nowo 
budowanym, jak również już istniejącym, których 
projekty pierwotnie nie przewidziały istnienia 
grzejników podłogowych. Ze względu na niewiel-
ką wysokość zabudowy (min. 59 mm) oraz nie-
znaczny ciężar (około 40 kg/m2) – system TBS jest 
znakomitym rozwiązaniem dla starego budownic-
twa, gdzie może być stosowany na istniejących 
już posadzkach (również stropach drewnianych).  

w ofercie firmy Roth znajdziemy tradycyjne rozwiązanie ogrzewania podłogowego „na mokro” pod nazwą Tacker  
i Quick-Energy Tacker oraz w zabudowie suchej, tzw. TBS. Zasadnicza różnica pomiędzy metodą mokrą i suchą  
w systemie Roth polega na odmiennym sposobie zabudowy konstrukcji grzejnika podłogowego. Dziś poświęcimy 
uwagę właściwościom kluczowych produktów, które składają się na systemy ogrzewania podłogowego Roth.

Roth – ogRzewanie podłogowe  
od certyfikowanego producenta

Systemowa płyta izolacyjna Roth TBS z wypustkami

http://www.instalreporter.pl
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o grubości 12,5 mm każda w ten sposób, że osa-
dzone jedna na drugiej i przesunięte w stosunku do 
siebie o 50 mm, tworzą zakładki. w celu osiągnięcia 
odpowiedniego nacisku na łączonych zakładkach, 
elementy te wzmacnia się dodatkowo wkrętami. 
Elementami uzupełniającymi instalację wodne-
go ogrzewania podłogowego są izolacja brzego-
wa oraz dylatacja. Ponieważ warstwa jastrychu 
„pracuje” pod wpływem podwyższonej tempe-
ratury, do jej prawidłowego funkcjonowania nie-
zbędne jest pozostawienie 5 mm przestrzeni wokół 
płyty w każdym kierunku, w celu umożliwienia im  
swobodnego przemieszczania się. Jako izolację firma 
Roth stosuje taśmę z miękkiej pianki polietylenowej.

elementy uzuPełniające SyStem

System ogrzewania podłogowego Roth uzupełnia-
ją ponadto zabudowywane w szafkach natynko-
wych lub podtynkowych rozdzielacze obwodów 
grzewczych z mosiądzu. w ofercie znajdują się  
dwa modele rozdzielaczy: uniwersalne 2-12 ob-
wodów oraz z przepływomierzami z liczbą sek-
cji przyłączeniowych od 2 do 14.
Rozdzielacz uniwersalny wyposażony jest w zawory  

regulacyjne i odcinające z wkładkami termosta-
tycznymi oraz końcówki do napełniania, opróż-
niania i odpowietrzania obwodów grzewczych.
Rozdzielacz z przepływomierzami ma dodatko-
wo wskaźnik przepływu wody o skali 0,1-4 l/min.
Na zaworach odcinających w belkach powrotu 
rozdzielaczy montowane są siłowniki zaworu do 
otwierania i zamykania obwodów grzewczych 
po sygnale otrzymanym od regulatorów poko-
jowych zawieszonych na ścianie.
w przypadku systemu sterowania instalacją pod-
łogową Roth do wyboru mamy tradycyjny rodzaj 
termostatów w jakości ekonomicznej Basicline 
lub bardziej nowoczesny – z komunikacją radio-
wą w wersji Premium Touchline, oba z moduła-
mi przyłączeniowymi.

Dużą zaletą systemu TBS jest możliwość szybkie-
go ułożenia kompletnej podłogi, po której moż-
na poruszać się praktycznie natychmiast po za-
kończeniu prac montażowych.
Instalacje systemu suchego bazują na rurze o na-
zwie handlowej AluLaserplus 14 mm. Rura systemo-
wa jest wielowarstwowa, tzn. rura bazowa utwo-
rzona jest z polietylenu PE-RT, następnie materiał 
jest pokrywany powłoką aluminiową, a od zewnątrz 
ochronną warstwą również z polietylenu PE-RT. 
Rura AluLaserplus ma wszystkie właściwości rury 
systemu mokrego X-Pert S5+ oraz dodatkowe 
zalety: zminimalizowaną rozszerzalność liniową 
i długą żywotność oraz stabilność pod wzglę-
dem kształtu podczas montażu i eksploatacji. 
Konstrukcję rury wzmacnia dodatkowo warstwa 
aluminium – nie powodując jednak zbytniego jej 
usztywnienia. Ponadto jest wytrzymała na wyso-
ką temperaturę i ciśnienie, jej maksymalna krót-
kotrwała temperatura pracy wynosi 95oC, nato-
miast maksymalne ciśnienie 10 bar. 
Rura grzewcza umieszczana jest w warstwie izo-
lacji termicznej, którą stanowią płyty systemowe 
TBS. Są one wyposażone w specjalne wypustki od-
powiednio dostosowane do meandrowych ukła-

dów wężownic. w zabudowie suchej stosuje się 
styropianowe płyty systemowe o grubości 25 mm, 
których opór cieplny wynosi 0,75 m2K/w. Połącze-
nia płyt umożliwiają wbudowane w nie zakładki. 
 
Systemowa płyta izolacyjna roth tBS 
z wypustkami
wężownica w systemie TBS montowana jest  
w lamelach grzewczych, wykonanych z blachy 
aluminiowej. Kształt lamel dostosowano do row-
ków płyt izolacyjnych TBS. Lamele te mają w od-
ległościach co 100 mm perforacje, ułatwiające ich 
dzielenie na mniejsze części i dopasowywanie do 
wymaganej długości. Łamanie lameli nie wymaga 
użycia jakichkolwiek narzędzi, a powstałe po prze-
łamaniu nowe elementy nie mają ostrych krawędzi. 
 
lamele grzewcze roth z perforacjami 
do przełamania
Kolejnym etapem jest ułożenie warstwy folii PE 
0,2 mm, spełniającej funkcję izolacji przeciwwil-
gociowej oraz zamontowanie na nich suchych 
płyt jastrychowych. 
Dedykowane do tego celu są np. płyty firmy Fer-
macell i składają się z dwóch połączonych płyt  Roth Polska sp. z o.o.

ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02

ser vice@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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 Jastrych anhydrytowy Roth QE**
System Quick-Energy Tacker wymaga zastosowania specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE, który pozwala na uzyskanie niezwykle niskiej min
wysokości całkowitej zabudowy, tj. 60 mm. Jednolita i zwarta struktura masy bez pustek powietrznych zapewnia pomieszczeniu szybkie oddawanie 
ciepła. Bezwładność termiczna jest bowiem na tyle mała, że temperatura 32°C jest możliwa do osiągnięcia w ca. 1 h. Dla porównania systemy ogrze-
wania podłogowego z tradycyjnym jastrychem cementowym osiągają wartość wspomnianej temperatury dopiero po ca. 4 h! 
Jastrych Roth QE posiada również właściwości bezskurczowe, które w przypadku pól grzewczych do 200 m2 w regularnej bryle, eliminują konieczność 
stosowania w systemie dylatacji.
Jastrych Roth QE wytwarzany jest dopiero na miejscu budowy z komponentów dozowanych mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego, 
w ilości absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”, a materiał podawany na 
budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 13813 i DIN 18560.

Zalety:

-   bardzo dobre przenikanie energii cieplnej i mała bezwładność systemu, przynoszą korzystny wpływ na oszczędne gospodarowanie energią poprzez 
ekonomiczne programy grzewcze w funkcji termostatów (możliwość zaprogramowania redukcji temperatury w określonych porach nieobecności 
domowników, bowiem powrót do żądanej – zajmie tylko ca. 1 h);

-   ciekła konsystencja jastrychu systemowego łatwo się rozlewa i poziomuje, jej czas wykonania dla powierzchni do 200 m2 zajmuje ca. 1,4 h; a już 
po ca. 8 h istnieje możliwość chodzenia po nowej posadzce anhydrytowej;

-   niewielka min grubość zastosowanego jastrychu (20 mm nad rurą/35 mm od izolacji) pozwala na osiąganie wysokich współczynników wytrzymało-
ści na ściskanie i zginanie (nie wymaga dodatkowego wzmocnienia poprzez zbrojenie);

**nie zawiera się w ofercie Roth - wszelkie informacje u regionalnych doradców techniczno-handlowych Roth.
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