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TECHNICKÝ LIST 

Reflexní fólie pod podlahové vytápění HOTFLOOR  

jedná se o kvalitní reflexní folie pod podlahové vytápění HOTFLOOR.  Snižuje vyhřívání 
prostoru pod teplovodním potrubím a odráží tepelné paprsky zpět do obytného 
prostoru. Výrazně zvyšuje účinnost podlahového topení tím, že odráží sálavé teplo zpět do 
obytného prostoru. Reflexní folie pro podlahové topení je potištěná rastrem pro snadnější a 
přesnou instalaci. Lepicí pásek slouží pro lepší montáž při pokládce fólie. Reflexní fólie je 
vhodná pod teplovodní i elektrické vytápění. 

Charakteristika: 
 

• Odráží tepelné záření zpět do místnosti 
• Paroizolační fólie  
• Snadná instalace 
• Vysoká odolnost - dlouhá životnost 
• Snížení kročejového hluku 
• Vhodné pod teplovodní i elektrické vytápění 

 Technické parametry: 

Materiál Polyethylen + metalizovaná vrstva 

Rozměr 1 x 50 m 

Množství v balení 50 m2 

V souladu s CE norma EN 14909:2012 

Tloušťka fólie  100 um 

Gramáž  93 g / m2 

Reakce na oheň  Třída F 

Tepelná odolnost  -30°C – 100°C 

Deklarace o vlastnosti výrobku  FH100-aa/CPR/2021 

Barva stříbrná 

MONTÁŽ  

Reflexní folie pro podlahové topení se pokládá reflexní stranou dolů na polystyrenový 
základ mezi reflexní vrstvou a topným potrubím. Tím se vytvoří vzduchová mezera, která 
podpoří reflexní účinky. Reflexní fólie se dá snadno stříhat nůžkami na požadovaný rozměr. 
Slouží také jako separační zábrana proti zatečení betonové vrstvy mezi izolaci a vytvoření 
tepelných mostů. 

Skladování:   v uzavřených původních obalech časově neomezené 
 
Informace o nebezpečí: Není nebezpečným výrobkem. 
Bezpečné zneškodnění: Zbytky výrobku i obal odevzdejte k recyklaci jako plastový odpad 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušenosti. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv 
na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na 
vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě 

neshody technického listu a etikety obalu vždy platí údaje na obalu výrobku. 


