LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL
profesjonalny system do izolacji cieplnej stropów garaży i piwnic

LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL to nowoczesny i kompleksowy system ocieplania stropów w nieogrzewanych
pomieszczeniach, nad którymi znajdują się lokale użytkowe, mieszkalne i biurowe.
System znajduje zastosowanie w przypadku garaży podziemnych, garaży wielopoziomowych, szczególnie do
ich ostatnich poziomów, nad którymi znajdują się powierzchnie użytkowe oraz do piwnic nad którymi znajdują
się lokale użytkowe czy mieszkania.
Zalety systemu

Najwyższa klasa odporności ogniowej A1
2 razy wydajniejszy od tradycyjnych technologii*

Idealne przyleganie tynków do powierzchni poziomych

Klasa akustyczna - A**
Bezpłatny dostęp do agregatów tynkarskich w ponad 400 punktach na terenie Polski
Zastosowanie
Garaże podziemne w budynkach mieszkalnych
Parkingi podziemne w biurowcach i obiektach handlowych
Piwnice i garaże o najwyższych wymaganiach akustycznych (kina, teatry, filharmonie)
Elementy systemu LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL:
1) Płyta stropowa
2) Zaprawa klejowa Syntekol PSW lub Syntekol Q4
3) Wełna mineralna o laminarnym układzie włókien
(Płyty lamelowe Fasrock L, Fasrock LG1, Fasrock LG2, Parock CGL-20cy)
4) Preparat gruntujący Tynksilgrunt
5) Tynk strukturalny Porolit QM
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Najwyższa klasa ogniowa
System LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL posiada najwyższą klasę ogniową A1. Oznacza to, iż jest niepalny,
niekapiący i nierozprzestrzeniający ognia. System został sklasyfikowany również jako nieodpadający pod
wpływem ognia.
Innowacyjny tynk natryskowy - 2 razy większa wydajność!
Zaletą systemu jest wykorzystanie natryskowego mineralnego tynku POROLIT QM, który jest dwukrotnie
bardziej wydajny niż tradycyjne masy tynkarskie- do 18m² z opakowania 25 kg. Innowacyjny tynk POROLIT QM
idealnie i trwale przylega do powierzchni poziomych, dzięki czemu prawie do zera zredukowane są straty
materiałowe. Dodatkowo produkt ten posiada doskonałe właściwości termo-izolacyjne oraz bardzo wysoką
odporność na grzyby i pleśnie.
Najwyższa klasa akustyczna
System posiada klasę akustyczną A. Dzięki temu zapobiega przedostawaniu się wszelkich hałasów z garażów
lub innych nie ogrzewanych pomieszczeń znajdujących się poniżej sal kinowych, teatrów czy pomieszczeń
mieszkalnych.
Profesjonalne zestawy tynkarskie
LAKMA SAT jest niekwestionowanym liderem w rozpowszechnianiu systemu natryskowego. Profesjonalne
zestawy tynkarskie LAKMA przeznaczone do precyzyjnego nakładania tynków natryskowych użyczane są
bezpłatnie przez ponad 400 punktów partnerskich na terenie całego kraju. Firma gwarantuje również
kompleksowe doradztwo techniczne.

*Tynk POROLIT QM charakteryzuje się dwukrotnie wyższą wydajnością w porównaniu do tradycyjnych mas tynkarskich nakładanych pacą- 18m² z opakowania 25 kg tynku, przy uziarnieniu 1,5 mm.
**Dla lameli Fasrock L o grubości 70 mm.

