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Магнезитова плита 18 мм

Клейовий розчин для плит ППС

Тарільчатий дюбель

При утепленні підлоги магнезитові плити використовують замість стяжок за технологією сухого монтажу. В такому варіанті

плити виконують роль основи для шару покриття підлог, а саме: ламінату, ковроліну, лінолеуму, паркету, керамічної плитки,

паркетної дошки та інше.

Плити, що монтуються, повинні бути сухими. Плити з надлишковим вмістом вологи  (деякі місцеві потемнення поверхні)

просушити перед монтажем.

Плити вкладають поверх пінополістирольного утеплювача на клейовому розчині, з дотриманням відстані між сусідніми

плитами в межах 2-4 мм для розміру 1200х2400 мм, та 2 мм для розміру 600х1200 мм.

Для надійності, плити додатково закріпити дюбелем з парасолею до основи з бетону, через шар полістирольного

утеплювача. В місцях кріплення дюбелями, вибрати заглибини 2-3 мм,  діаметром, що дорівнює діаметру парасолі плюс 2

мм.

Місця кріплення плит дюбелями до основи зашпаклювати, для цього можна використати клей на цементній основі, яким

здійснюється приклеювання плит до пінополістирольного утеплювача.

Після набору міцності клейовим розчином, змонтовану поверхню з магнезитових плит ретельно просочити ґрунтовкою

глибокого проникнення. Через 2-4 години, шви між плитами заповнити акриловим герметиком.

Влаштування основи під покритя підлоги
АркушУкрмагнезит

Плити пінополістирольні ППС-35 min 50 мм

Плівка поліетиленова

Бетонна основа 100 мм

Ущільнений грунт

Варіанти використання магнезитової плити
при влаштуванні конструкцій підлоги

Клейовий розчин для плит ППС
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Електричний кабель нагрівальний

Плити пінополістирольні  ППС-35
товщиною 30-50 мм

Бетонна основа 100 мм

Ущільнений грунт

Магнезитова плита 18 мм

Плівка поліетиленова

Цементно-піщана стяжка 40 мм

Керамічна плитка

Еластичний клейовий розчин

В системах підлог з підігрівом магнезитові плити служать основою для вкладання електричних кабелів.

До шару пінополістирольного утеплювача магнезитові плити монтуються за допомогою еластичного клейового

розчину на цементній основі, що застосовується в системах підлог з підігрівом.

Монтаж виконувати, залишаючи шви 2-4 мм між  сусідніми плитами.

Після набору міцності клеєм, магнезитові плити просочити розчином ґрунту глибокого проникнення.

До магнезитових плит електричні нагрівальні кабелі кріпляться кліпсами з шурупами, або самоклеючою стрічкою,

якщо використовуються суцільні електронагрівальны мати.

Відстані між нагрівальними кабелями та подальші роботи з влаштування наступних шарів виконувати за

рекомендаціями виробників системи електричного підігріву.

Влаштування основи для підлоги з підігрівом
АркушУкрмагнезит

Варіанти використання магнезитової плити
при влаштуванні конструкцій підлоги



401 (601) 401(601)401 (601)

Балка перекриття
крок 401 (601) мм

Відгин профілю
Відгин профілю

35383735

Профіль CW 75
(допоміжна обрешітка)
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35383735

При влаштуванні настилу з магнезитової плити по перекриттям з дерев'яних балок, або лагам підлоги, для

запобігання виникнення прогинів магнезитової плити, встановлюють допоміжні поперечини з кроком, 401 або 601 мм

перпендикулярно до напряму несучих елементів. За рахунок встановлення поперечин створюється надійна опорна

конструкція, що має крок між елементами 601х601(401).

Поперечини можуть бути виготовлені з дерев'яних брусків перерізом (bxh) 50х60 мм, або 60х60 мм. Також можливо

використовувати для влаштування поперечин між балками (лагами) оцинковані профілі CW 75 (товщиною металу 0,6

мм), що використовуються в системах збірних перегородок з плитних матеріалів.

Бруски та профілі закріплюються в одній площині з балками перекриття (або лагами підлоги), щоб забезпечити

рівну поверхню для опирання магнезитових плит.

420
Магнезитова плита 18 мм

Влаштування основи по перекриттю
з дерев'яних балок

Саморіз оцинкований
потайний  3.9х32(38)

Варіанти використання магнезитової плити
при влаштуванні конструкцій підлоги

Шуруп універсальний з
пресшайбою  4.0х30

Саморіз оцинкований
потайний  3.9х32(38)

Профіль CW 75
(допоміжна обрешітка)

Шуруп універсальний з
пресшайбою  4.0х30

АркушУкрмагнезит



Чорнова підлога з дошок

401(601) 401(601)
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АркушУкрмагнезит Влаштування основи (з шаром утеплювача)
 по перекриттю з дерев'яних балок

Плити пінополістирольні  ППС-35
товщиною 30 мм

Рейка 60х30(h)

Шуруп універсальний
потайний  4.0х40(45)

Магнезитова плита 18 мм

Керамічна плитка

Еластичний клейовий розчин

Варіанти використання магнезитової плити при
влаштуванні конструкцій підлоги

При влаштуванні настилу з магнезитової плити по поверхні з чорнових дошок, або існуючій дерев'яній підлозі,

оптимальним рішенням є влаштування каркасу з рейок.

Розмір рейок залежить від варіанту виконання каркасу. Для каркасу без влаштування додаткового шару утеплення

достатньо використовувати рейки 60х20(15) мм. У варіанті з вкладанням шару утеплювача між елементами каркасу

потрібні рейки шириною 60 мм та мінімальною висотою 30 мм. Висота рейки залежить від товщини шару утеплювача.

Оптимальний  крок елементів каркасу - 601 х 601 мм.

Рейки каркасу вирівнюються та закріплюються в одній площині, щоб забезпечити рівну поверхню для опирання

магнезитових плит.


