
Podlahov! izola"ní systém ThermoWhite 
ThermoWhite® systém nabízí jedine!nou alternativu k polystyrenov"m 
deskám. Pochází z Rakouska, kde je jeho vyu#ití ve stavebnictví ji# 
standardem a synonymem pro kvalitu, eleganci a ekologick" p$ístup. 
Je prov%$en" více n%# 20-ti letou praxí v mnoha evropsk"ch zemích. 
Jedná se o takzvan" tekut" !i vylévan" polystyren, tedy homogenní 
polystyrenovou izola!ní vrstvu, která p$iná&í nespo!et v"hod.

Základní p#ednosti systému ThermoWhite®:
   bezespáré, rychlé a !isté zpracování
   zdravotní nezávadnost, neobsahuje zpomalova! ho$ení HBCD
   nulové odpady
   vynikající tepeln%-izola!ní vlastnosti
   rychlé schnutí, rozm%rová stabilita
   eliminace zvukov"ch a tepeln"ch most', vynikající izolace proti 
kro!ejovému hluku

   ideální pro podlahové systémy vytáp%ní
   &iroké spektrum vyu#ití - podlahy, podkroví, sklepy, klenby, st$echy, 
terasy, bazény

technické parametry

jmenovitá hodnota tepelné vodivosti 0,0464 W/mK

deformace po 10 letech p!i zatí"ení 10 kPa # 1,3%

rozm$rová stabilita p!i tlakovém a tepelném namáhání # 3%

zatí"itelnost p!i 10 cm vrstv$ 10 kN/m

teplota pro zpracování  (min. / max.) +5° / +35°C

hodnota kro%ejové nepr&zvu%nosti (dle EN ISO 717-2) 25 dB

P!ed za"átkem realizace podlahové vrstvy je EPS granulát 
smíchán s pojivem.

P!ipraven# podklad p!ed aplikací izola"ního systému 
ThermoWhite. Jednou z v#hod systému je absence jakéhokoliv 
pro!ezu.

Izola"ní sm$s ThermoWhite je na realizovanou 
plochu vhán$na z míchacího p!ístroje pomocí 
hadic.

Po celoplo%ném vyrování a zhutn$ní je nutné sm$s nechat vyzrát 
minimáln$ 48 h (v závislosti na klimatick#ch podmínkách).

Sm$s je nutné poté zarovnat do po&adované 
v#%ky pomocí srovnávací la'e a poté jemn$ 
zhutnit.

Chytrá podlaha bez kompromis$



Lité pot%ry Baumit Alpha 
Lité pot%ry Baumit Alpha jsou díky sv"m samonivela!ním vlastnostem 
ideální podklad pro v&echny druhy ná&lapn"ch vrstev. Jejich název Alpha 
je odvozen od pou#itého pojiva, alfa-p'lhydrátu, které eliminuje proces 
smr&t%ní. Pot%ry jsou rychleji pochozí a není nutné je brousit p$ed 
pokládkou ná&lapné vrstvy. Minimum dilatací a strojní zpracování urychlí 
práce na stavb%, ideální volba pro systémy podlahového vytáp%ní.

V!hody pot%r$ Baumit Alpha:
   objemov% stál" materiál, bez prasklin a deformací
   samonivela!ní efekt uleh!uje práci a &et$í !as
   pochozí ji# po 24 h
   rychleji vysychající, v porovnání s b%#n"mi typy pot%r'
   absolutn% rovinn" podklad bez nutnosti brou&ení
   vhodn" pod v&echny druhy podlahov"ch krytin
   vynikající tepelná vodivost – pro podlahové vytáp%ní maximáln% 
efektivní

P!ed za"átkem realizace je nutná d(sledná p!íprava podkladu 
– montá& okrajové dilata"ní pásky, v p!ípad$ vytáp$ného pot$ru 
pokládání systémov#ch desek podlahového vytáp$ní.

V p!ípad$ nevytáp$ného pot$ru je nutné na podklad celoplo%n$ 
rozprost!ít Separa"ní PE folii. P!ed zahájením lití sm$si Baumit 
Alpha je nutné ov$!it konzistenci sm$si pomocí rozlivové zkou%ky.

Odvzdu%n$ní litého pot$ru vibra"ní latí.Lití samonivela"ního pot$ru Baumit Alpha.

Chytrá podlaha bez kompromis$

Zam$!ení nivelety a stanovení v#%ky podlahové 
konstrukce pomocí nivela"ního laseru.

konstrukce podlahy 
(podkladní izolant 
ThermoWhite)

zatí!ení 
(KN/m2)

minimální tlou"#ka pot$ru (mm)

Alpha 2000
CA-C20-F5

Alpha 3000
CA-C30-F6

plovoucí pot$r
 -  p!ipojení p!es 

Separa%ní PE folii

1,5 45 45

2 50 50

3 55 55

4 65 65

5 70 70

pot$r 
na podlahovém vytáp$ní

35 mm vrstvy nad topné potrubí



1. Podkladní beton
2. Podlahová izolace ThermoWhite
3. Systémová deska podlahového vytáp$ní
4. Lit% pot$r Baumit Alpha 2000/Alpha 3000

5. Kontaktní m&stek Baumit SuperGrund
6. Flexibilní lepicí hmota Baumit Baumacol FlexTop
7. Spárovací hmota Baumit Baumacol PremiumFuge
8. Okrajová dilata'ní páska tl. 10 mm

* Baumit tip: Vyzkou"ejte také kombinaci otopného systému a omítkov%ch sm$sí Baumit – více na www.baumit.cz
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Systémové #e&ení ThermoWhite a Baumit

Spojení nové technologie izolací ThermoWhite a podlahov"ch pot%r' Baumit Alpha p$iná&í investorovi i zhotoviteli sys-
témové $e&ení pro podlahy. Mezi nejv%t&í benefity t%chto podlahov"ch skladeb pat$í rychlost zhotovení, ni#&í pracnost, 
sní#ená spot$eba materiálu a také &iroká oblast pou#ití. V"sledkem je dokonale rovinná podlaha bez tepeln"ch most'.
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