
Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BEKOTEC jest niezawodną 
konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań 
i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z 
jastrychami pływającymi, z jastrychami z 
ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem 
wykończeniowym jest płytka ceramiczna, 
kamień naturalny czy inny materiał.
System ten bazuje na płycie jastrychowej 
z wypukłościami, Schlüter-BEKOTEC-EN 
wykonanej z polistyrenu, która ułożona jest 
bezpośrednio na podłożu nośnym albo na 
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej. 
Z geometrii płyty Schlüter-BEKOTEC-EN 
wynika minimalna grubość jastrychu 32 mm 
pomiędzy i 8 mm ponad wypukłościami. 
Wypukłości rozłożone zostały w ten sposób, 
że przy wykonaniu jastrychu z ogrzewaniem 
podłogowym można osadzić pomiędzy nimi 
rury grzewcze o średnicy 16 mm w rozstawie 
co 75 mm.
Ten system ogrzewania podłogowego 
szybko i precyzyjnie reaguje na ustawienia 
temperatury, ponieważ na płycie znajduje się 
niewielka masa jastrychu który trzeba ogrzać 
względnie schłodzić. (przy 8 mm warstwy 
pokrywającej jastrychu, przekłada się to 
na ok. 57 kg/m2 = 28,5 l/m2). Bekotec jest 
optymalnym systemem do pracy z niskimi 
temperaturami zasilania.
Występujące podczas procesu wiązania 
jastrychu rysy skurczowe przebiegają 
modularnie w siatce wypukłości tak, że 
nie dochodzi do powstawania naprężeń 
powodujących odkształcenia skurczowe. 
Naprężenia skurczowe nie przenoszą się 
w ten sposób na całą powierzchnię. Z tego 
względu można zrezygnować z wykonania 
spoin dylatacyjnych w jastrychu. Po upływie 
czasu, po którym można chodzić po 
jastrychu cementowym, naklejać można 
matę oddzielającą Schlüter-DITRA  25 

(alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub 
Schlüter-DITRA-HEAT) (jastrych anhydrytowy 
≤ 2 CM-%). Bezpośrednio na niej układa 
się płytki ceramiczne lub płyty z kamienia 
naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej. 
Spoiny dylatacyjne w okładzinie ceramicznej 
należy wykonać przy użyciu profili Schlüter-
DILEX zachowując wymagane odstępy. 
Odporne na zarysowania materiały, jak na 
przykład parkiet lub wykładzina podłogowa, 
układać można bezpośrednio na jastrychu 
po uzyskaniu przez niego odpowiedniej dla 
danego materiału wilgotności.
 

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF
Konstrukcja posadzki

odporna na odkształcenia, cienkowarstwowa 
konstrukcja posadzki 9.1

Opis techniczny produktu



Materiał

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520P wykonana jest 
z polistyrenu EPS 033 DEO (PS 30) i stosowana 
szczególnie przy konwencjonalnym jastrychu 
cementowym o klasie wytrzymałości co 
najmniej CT-C25-F4 (ZE 20) lub jastrychu 
anhydrytowym CA-C25-F4 (AE 20). Płyta 
Schlüter-BEKOTEC-EN 1520PF wykonana 
jest z polistyrenu EPS 033 DEO (PS 25), a jej 
górna powierzchnia pokryta jest folią. Płytę 
stosuje się przede wszystkim przy jastrychu 
płynnym. 

Obróbka

1. Płyta Schlüter-BEKOTEC-EN powinna 
być rozłożna na wystarczająco nośnym 
i płaskim podłożu. Większe nierówności 
należy uprzednio wyrównać jastrychami lub 
przeznaczonymi do tego celu odpowiednim 
materiałem. Przestrzegając wymogów 
izolacji akustycznej i cieplnej, jeżeli jest to 
konieczne, na podłożu ułożyć dodatkowe 
odpowiednie materiały izolacyjne i przykryć 
warstwą oddzielającej folii polietylenowej. 
W przypadku, gdy na podłożu nośnym 
umieszczone zostały przewody lub rury, 
należy izolację akustyczną przeprowadzić 
nad warstwą wyrównującą na całej 
powierzchni, zgodnie z DIN 18560-2.  
Przy wyborze odpowiednich materiałów 
i zo lacy jnych  zwracać  uwagę na 
maksymalną ściśliwość CP3 (≤ 3mm). 
O ile istniejące wysokości konstrukcji nie 
pozwalają na przeprowadzenie izolacji z 
polistyrenu lub wełny mineralnej, można 
używając Schlüter-BEKOTEC-BTS 
o grubości 5 mm, osiągnąć znaczną 
poprawę dźwiękochłonności.

2. Styk ściany i podłogi, jak również styk 
podłogi z takimi elementami jak kolumny 
czy f i lary należy wyłożyć paskiem 
brzegowym Schlüter-BEKOTEC-BRS 810. 
„Stopka“ paska brzegowego wykonana 
z folii musi znajdować się pomiędzy 
podłożem (wzgl. na górnej warstwie 
izolacji) a płytą z wypukłościami.

 Przy zastosowaniu wylewki zalecamy 
użycie paska brzegowego Schlüter-
BEKOTEC-BRS 808KF posiadającego 
samoprzylepną „stopkę“. 

 Na stronie spodniej paska brzegowego 
znajduje się pas klejący, który zostaje 
przyciśnięty do ściany. Poprzez nałożenie 
p ły ty  jas t rychowej  BEKOTEC na  
samoklejącą stopkę z gąbki uniemożli-
wione zostaje dostanie się jastrychu pod  
płytę.

3. P ły ty  Sch lüter-BEKOTEC-EN na 
powierzchniach brzegowych należy 
dokładnie przyciąć. Przez zastosowanie 
specjalnej płyty brzegowej Schlüter-
BEKOTEC-ENR 1520P (patrz str. 4)  
zaoszczędzony zostaje materiał i jed-
nocześnie obróbka staje się łat wiejs za. 
Płyty BEKOTEC do połącz enia ich 
między sobą posiadają profil wręgowy 
z czopami.

4.  W celu wykonania jastrychu z ogrzewaniem 
podłogowym Schlüter-BEKOTEC-
THERM, pomiędzy wypukłościami 
można osadzać należące do systemu 
rury grzewcze o średnicy 16 mm.  
Odległości pomiędzy rurami należy 
dobrać odpowiednio do wymaganej 
wydajności ogrzewania na podstawie 
diagramu mocy grzejnej Schlüter-
BEKOTEC.

5. Podczas wykonywania  wy lewki , 
jastrych cementowy klasy CT-C25-F4, 
max. F5 lub jastrych anhydrytowy 
CA-C25-F4, max. F5 nakładany jest na 
płytę z wytłoczeniami, tak aby przykrycie 
jastrychem wynosiło co najmniej 8 mm. 
W celu wyrównania wysokości można 
miejscami zwiększyć grubość warstwy do 
max. 25 mm. Można także zastosować 
odpowiednie jastrychy płynne CAF/CTF 
o stosownej specyfikacji. Uwzględnić tu 
należy systemy, które są dopuszczane 
do stosowania w tym zakresie.

 Wskazówka: możliwość zastosowania 
jastrychu o innych właściwościach 
dla danego obiektu należy wcześniej 
wyjaśnić z naszym działem technicznym.

 W celu uniknięcia przenoszenia hałasu 
między dwoma pomieszczeniami, 
jastrych pomiędzy jednym, a drugim 
pomieszczeniem należy oddziel ić 
profilem dylatacyjnym Schlüter-DILEX-
DFP.

6. Bezpośrednio po osiągnięciu początkowej 
nośności, która umożliwia chodzenie 
po jastrychu cementowym można 
przystąpić do klejenia maty oddzielającej 
Schlüter-DITRA 25 (alternatywnie: 
Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter-
DITRA-HEAT) przestrzegając przy tym 
wskazówek wykonawczych zawartych 
w prospekcie 6.1 (alternatywnie: 6.2 lub 
6.4). Jastrychy anhydrytowe pokrywa się 
matą oddzielającą w momencie kiedy 
tylko osiągną pozostałą wilgotność ≤ 2 
CM-%. 
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7. Na wierzchniej stronie maty oddzielającej 
bezpośrednio układać można metodą 
cienkowarstwową ceramikę, kamień 
naturalny lub sztuczny. Posadzkę 
ponad matą oddzielającą należy dzielić 
dylatacjami na pola odpowiednio do 
obowiązujących norm i przepisów. Do 
wykonywania spoin dylatacyjnych należy 
stosować profile dylatacyjne Schlüter-
DILEX-BWB, -BWS, -KS lub -AKWS 
(porównaj opisy techniczne produktu 
4.6 - 4.8 i 4.18).

8. Jako elastyczną spoinę dylatacyjną 
w stref ie przejściowej posadzka/
ściana należy zastosować narożny 
profil dylatacyjny Schlüter-DILEX-EK 
wzgl. -RF (porównaj opisy techniczne 
produktu 4.14). Wystającą część paska 
brzegowego Schlüter-BEKOTEC-BRS 
należy uprzednio usunąć.

9. Przy zastosowaniu ceramicznej posadzki 
klimatyzowanej Schlüter-BEKOTEC-
THERM jako ogrzewania podłogowego, 
gotową konstrukcję posadzki ogrzewać 
można już po 7 dniach. Rozpoczynając 
od 25 °C należy podwyższać temperaturę 
zasilania codziennie o max. 5 °C, aż do 
osiągnięcia oczekiwanej temperatury 
użytkowej w pomieszczeniu.

10. Materiały posadzkowe, które nie są 
narażone na spękania (np. parkiet, 
wykładzina lub tworzywa sztuczne) 
układa się bez maty oddzielającej 
bezpośrednio na jastrychu BEKOTEC.  
W tym przypadku wysokość jastrychu 
należy dostosować do grubości danego 
materiału. Oprócz obowiązujących w 
danym przypadku wytycznych obróbki 
dla poszczególnych materiałów posadzki 
należy przestrzegać odpowiedniej 
dopuszczalnej wilgotności jastrychu.
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Wskazówki

Produkty Schlüter-BEKOTEC-EN, -ENR, 
-BRS i -BTS są odporne na butwienie i nie 
wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji lub 
konserwacji. Przed i w czasie wykonywania 
jastrychu płyty BEKOTEC należy chronić 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, np.  
poprzez rozłożenie odpowiednich podestów 
z desek.

Dane techniczne

1. Wielkość wypukłości: średnica 65 mm
 rozstaw rur grzewczych: 75 mm
 Średnica systemowych rur grzewczych: 

16 mm
 Wypukłości są podcięte dookoła, co 

umożliwia zamontowanie rur grzewczych 
bez użycia klamer mocujących. 

2. Połączenia: płyty posiadają wręgę z 
połączeniem czopowym. 

 P ły ty  z  wypukłośc iami  BEKOTEC 
można układać także krótszymi bokami 
wzdłuż dłuższych. W ten sposób można 
zoptymalizować przycinanie płyt przy 
układaniu.

3. Wielkość płyty (użytkowa):
 75,5 x 106 cm = 0,80 m2.
 Grubość płyty: 44 mm
4. Opakowanie: 20 płyt w kartonie = 16 m2

 Wielkość kartonu wynosi ok. 120 x 80 x 
60 cm. Naroża kartonu są wzmocnione 
kątownikami z papy.
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Produkty uzupełniające system

Płyta brzegowa
Płyta brzegowa Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P znajduje zastosowanie w strefach 
brzegowych oraz w niszach. Ułatwia ona przycinanie i minimalizuje ilość odpadów. Wykonana 
jest  z materiału EPS 040 DEO i posiada połączenia wręgowe z czopami. Płyty można łączyć 
zarówno długą jak i krótką stroną.
opakowanie: 20 sztuk w kartonie
wymiar: 30,5 x 45,5 cm, grubość: 20 mm

Pasek brzegowy do jastrychu cementowego
Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 jest paskiem brzegowym wykonanym z gąbki polietylenowej 
o zamkniętych porach, wyposażonym w „stopkę“ foliową.
Pasek brzegowy przykłada się do pionowych ścian lub innych elementów budowlanych, 
„stopka” foliowa musi leżeć pod płytą BEKOTEC pomiędzy podłożem (wzgl. na górnej 
warstwie izolacji) a płytą z wypukłościami.
rolka: 50 m, wysokość: 10 cm, grubość: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 jest identyczny jak powyższy pasek brzegowy, od spodniej 
strony posiada jednakże pasek klejący do mocowania ze ścianą. 
rolka: 50 m, wysokość: 10 cm, grubość: 8 mm

Pasek brzegowy do jastrychu płynnego
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF to pasek brzegowy, którego „stopka“ wykonana jest 
z samoprzylepnej gąbki PE, jego strona spodnia wyposażona jest w taśmę klejącą do 
przymocowania do ściany.
Przez nałożenie płyty BEKOTEC na klejącą „stopkę“ PE powstaje połączenie, które 
zapobiega wpłynięciu jastrychu pod płytę.
rolka: 25 m, wysokość: 8 cm, grubość: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF jest paskiem brzegowym, wykonanym z pianki 
polietylenowej o zamkniętych komórkach, ze stopką klejącą, która na wierzchu i na spodzie 
posiada taśmę klejącą służącą do jego przymocowania. Stopka naklejana jest na podłoże 
i odpowiednio naciągana, w wyniku czego pasek brzegowy przyciskany jest do ściany. Po 
położeniu płyty z wypukłościami BEKOTEC na stopce klejowej powstaje połączenie, które 
przymocowuje płytę do podłoża a także zapobiega przedostawaniu się pod nią płynnego 
jastrychu.
rolka: 25 m, wysokość: 8 cm, grubość: 8 mm

Izolacja tłumiąca odgłosy kroków
Schlüter-BEKOTEC-BTS jest gąbką polietylenową o zamkniętych porach, o grubości 
5 mm. Służy ona do tłumienia odgłosu kroków i przeznaczona jest do ułożenia pod 
Schlüter-BEKOTEC-EN. Dzięki zastosowaniu Schlüter-BEKOTEC-BTS zyskujemy znaczne 
polepszenie akustycznych wartości izolacyjnych. Gąbka ta może być stosowana, gdy 
wysokość konieczna do wbudowania izolacji z polistyrenu lub wełny mineralnej jest 
niewystarczająca.
rolka: 50 m, szerokość: 1,0 m, grubość: 5 mm

Profil dylatacyjny
Schlüter-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym, przeznaczonym do wbudowania w 
obszarze drzwi, celem uniknięcia powstania mostków akustycznych. Dwustronna powłoka 
i samoklejący pasek umożliwiają dokładne ułożenie.
długość: 1 m, wysokość: 60 / 80 /100 mm, grubość: 10 mm
długość: 2,50 m, wysokość: 100 mm, grubość: 10 mm

9.1 Schlüter®-BEKOTEC
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Zalety systemu  
Schlüter -BEKOTEC

■ Przyrzeczenie gwarancji:
 gdy wytyczne dotyczące wbudowania 

systemu zostały spełnione i okładzina 
użytkowana jest zgodnie ze swoim prze - 
znaczeniem, Schlüter-Systems proponuje 
umowę gwarancyjną na użytkowanie i brak 
usterek konstrukcji okładziny.

■ Konstrukcja bez pęknięć:
 Schlüter-BEKOTEC jest zaprojektowany 

w ten sposób, że naprężenia skurczowe 
niwelowane są w modularnej siatce 
wypukłości. Wbudowanie zbrojenia 
konstrukcyjnego jest zbędne.

■ Konstrukcja bez odkształceń:
 konstrukcja wykonana wg systemu 

Schlüter-BEKOTEC jest w fazie użyt-
kowania wolna od naprężeń włas nych, 
co pozwala praktycznie wykluczyć 
wystąpienie odkształceń płaszczyzny. 
Dotyczy to zwłaszcza obciążeń związa-
nych ze zmianą temperatury np. przy 
ogrzewaniu podłogowym.

■ Bezspoinowy jastrych:
 z wbudowania spoin dylatacyjnych w 

jastrychu w systemie Schlüter-BEKOTEC  
można zrezygnować, jako że jastrych ten 
redukuje powstałe naprężenia ściskające 
na całej swej powierzchni.

■ Spoiny dylatacyjne w siatce spoin 
okładziny z płytek lub płyt:

 przy systemie Schlüter-BEKOTEC 
spoiny dylatacyjne można dowolnie roz-
planować, jako że nie istnieje konieczność 
przejęcia spoin dylatacyjnych jastrychu. 
Ogólne reguły podziału okładziny na pola 
pomiędzy spoinami dylatacyjnymi muszą 
być zachowane.

■ Krótki czas wbudowania:
 na wykonanym w systemie Schlüter-

BEKOTEC jastrychu, przy zastosowaniu 
maty oddzielającej, układać można 
posadzkę ceramiczną, z kamienia 
naturalnego lub sztucznego bezpośrednio 
po osiągnięciu czasu, po którym można 
chodzić po jastrychu. Przy wbudowaniu 
ogrzewania podłogowego można już po 
7 dniach od chwili wyko nania konstrukcji 
rozpocząć ogrze wa nie.

■ Niewielka wysokość konstrukcji:
 Przy jastrychu wg systemu Schlüter-

BEKOTEC zaoszczędza się 37 mm 
grubości w stosunku do jastrychu z 
ogrzewaniem podłogowym wg DIN 18 
560-2. 

■ Niewielkie zużycie materiału:
 przy grubości warstwy pokrywającej 8 

mm konieczna jest masa jastrychu ok. 
57 kg/m2 ≙ 28,5 l /m2. Zaleta ta staje się 
widoczna w obliczeniach statycznych.

■ Szybko reagujące ogrzewanie 
podłogowe:

 konstrukcja posadzki wg systemu 
Schlüter-BEKOTEC z ogrzewaniem 
podłogowym reaguje, w porównaniu z 
zaz wyczaj wykonywanym jastrychem, 
szybcie j  na zmiany temperatury, 
jako że masa jastrychu która musi 
zostać ogrzana lub ochłodzona jest 
niewielka. Dzięki temu ogrzewanie może  
być eksploatowane przy niskich tem-
peraturach zasilania, co jest jednozna czne 
z oszczędnością energii.

9.1 Schlüter®-BEKOTEC



Przegląd produktów:

Schlüter®-BEKOTEC-EN

jastrychowa płyta z wypukłościami wymiary  opakowanie
EN 2520P (nie jest pokryta folią)  75,5 cm x 106 cm = 0,8 m2 pow. użyt.  20 sztuk (16 m2) / karton
EN 1520PF (z folią)  75,5 cm x 106 cm = 0,8 m2 pow. użyt.  20 sztuk (16 m2) / karton
ENR 1520P (płyta brzegowa)   30,5 cm x 45,5 cm   20 sztuk / karton
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Schlüter®-BEKOTEC-BRS

pasek brzegowy wymiary rolka opakowanie
BRS 810 (dla jastrychu) 8 mm x 100 mm 50 m 10 rolek
BRSK 810 (dla jastrychu) 8 mm x 100 mm 50 m 10 rolek
BRS 808KF (dla jastrychu płynnego) 8 mm x 80 mm 25 m 10 rolek
BRS 808KSF (dla jastrychu płynnego) 8 mm x 80 mm 25 m 5 rolek

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

izolacja tłumiąca odgłosy kroków wymiary rolka opakowanie
BTS 510 5 mm x 1 m 50 m 1 rolka

Schlüter®-DILEX-DFP
DFP = profil dylatacyjny długość: 1,00 m

H = mm opakowanie
  60 20 sztuk
  80 20 sztuk
100 20 sztuk

Schlüter®-DILEX-DFP
DFP = profil dylatacyjny długość: 2,50 m

H = mm opakowanie
100 40 sztuk

jastrychowa płyta polistyrenowa
Schlüter-BEKOTEC-EN mata oddzielająca-Schlüter

rura 
grzewcza

W fazie projektowej należy dokonać uzgodnień dotyczących izolacji akustycznej, cieplnej itd.!

9.1 Schlüter®-BEKOTEC



Za dostarczenie i fachowe ułożenie, włącznie 
z przycięciem w obszarze brzegowym, ewen-
tualnie przy użyciu płyty brzegowej Schlüter-
BEKOTEC-EN 1520PF,
_____ m2 płyt jstrychowa wypukłościami z 
polistyrenu EPS 033 DEO (PS 25) pokrytej 
folią o powierzchni użytkowej 75,5 cm x 
106,0 cm z profilem wręgowym z czopami, 
posiadającej 70 wypukłości 24 mm-wysokość, 
z których 4 w formie półkuli o wysokości 8 mm  
stanowią punkty wysokościowe. Należy prze-
strzegać wskazówek producenta dotyczą cych 
obróbki.
Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: ____________________ €/m2

Za dostarczenie i montaż na wszystkich ścia-
nach i stałych elementach budowlanych 
_____ mb Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 jako 
paska brzegowego z pianki polietylenowej, o 
grubości 8 mm, wysokości 100 mm po sia-
dającego „stopkę“ foliową. Stopka foliowa 
musi znajdować się pod jastrychową płytą z 
wypukłościami BEKOTEC. Należy przestrzegać 
wskazówek producenta  dotyczących obróbki. 
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m

_____ mb Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 jako 
paska brzegowego z pianki polietylenowej 
z zamkniętymi porami o grubości 8 mm, 
wysokości 100 mm posiadającego zintegrowaną 
„stopkę“ foliową dostarczyć i na graniczących 
z posadzką ścianach lub innych stałych 
elementach budowlanych ułożyć przyklejając 
za pomocą znajdującego się od spodu paska 
klejącego. Stopka foliowa paska brzegowego 
musi znaleźć się pod płytą BEKOTEC.
Należy przestrzegać wskazówek wykonawczych 
producenta.
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m
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Formularz kosztorysowy:

Za dostarczenie i fachowe ułożenie na wy - 
starczająco płaskim podłożu,
_____ m2 
■ izolacji akustycznej i cieplnej
■ izolacji cieplnej
pod systemem Schlüter-BEKOTEC-EN
■ wełna mineralna typu __________________
■ polistyren typu _______________________
■ pianka sztywna wytłaczana typu ________
■ szkło piankowe typu __________________
Rozłożone na całej powierzchni płyty izolacyjne 
należy - w przypadku stosowania jastrychów 
płynnych  - w razie potrzeby pokryć warstwą 
rozdzielającą z folii polietylenowej. Należy 
przest rzegać wskazówek producenta  
dotyczących obróbki.
Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: ____________________ €/m2

Za dostarczenie i fachowe ułożenie na 
wystarczająco płaskim podłożu,
_____ m2 Schlüter-BEKOTEC-BTS 510 
jako izolacji akustycznej, wykonanej z gąbki 
polietylenowej o zamkniętych porach i grubości 
5 mm, przeznaczonej do ułożenia pod sys te-
mem Schlüter-BEKOTEC-EN. 
Należy przestrzegać wskazówek producenta  
dotyczących obróbki.
Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: ____________________ €/m2

Za dostarczenie i fachowe ułożenie, włącznie 
z przycięciem w obszarze brzegowym, ewen-
tualnie przy użyciu płyty brzegowej Schlüter-
BEKOTEC-EN 2520P,
_____ m2 płyty jastrychowej z wypukłościami z 
polistyrenu EPS 033 DEO (PS 30) o powierzchni 
użytkowej 106 cm x 75,5 cm z profilem 
wręgowym z czopami, posiadającej 70 
wypukłości o wysokości 24 mm, z których 4 
w formie półkuli o wysokości 8 mm stanowią 
punkty wysokościowe. Należy przestrzegać 
wskazówek producenta dotyczących obróbki.
Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: ____________________ €/m2

Za dostarczenie i umocowanie, przy użyciu 
taś my klejącej znajdującej się na stronie spod-
niej, na wszystkich ścianach i stałych ele men-
tach budowlanych 
_____ mb Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF 
jako paska brzegowego z gumy polietylenowej 
o zamkniętych porach, grubości 8 mm, 
wysokości 80 mm posiadającego samoklejącą 
„stopkę“ foliową do zastosowania przy ja- 
strychu płynnym. Samoklejąca stopka paska  
brzegowego musi znajdować się pod ja- 
strycho wą płytą z wypukłościami i połączyć się 
z jego stroną spodnią.
Należy przestrzegać wskazówek producenta 
co do obróbki.
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m

Oddzielenie jastrychu od istniejących ścian lub 
stałych elementów budowlanych przy użyciu 
___ mb Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF jako 
paska brzegowego izolującego, wykonanego z 
pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach, 
o grubości 8 mm i wysokości 80 mm z 
obustronnie samoprzylepną stopką. Stopka 
klejąca paska brzegowego musi być ułożona 
pod płytą jastrychową z wytłoczeniami i łączyć 
się z jej spodnią stroną.
Należy przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących obróbki.
Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: ____________________ €/m2

Za dostarczenie i fachowy montaż w obszarze 
drzwi
_____ mb profilu dylatacyjnego Schlüter-
BEKOTEC-DFP, grubości 10 mm, wykonanego 
z pianki polietylenowej o zamkniętych porach  
i bocznym pokryciu z tworzywa sztucznego, 
posiadającego samoklejącą „stopkę“. Należy 
przestrzegać wskazówek producenta dotyczą-
cych obróbki.
Wysokości:  ■ 60 mm  ■ 80 mm  ■ 100 mm
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m
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Za dostarczenie i fachowe zakleszczenie w  
odpo wiednim odstępie pomiędzy wypu-
kło ścia mi polistyrenowej płyty jastrychowej 
Schlüter-BEKOTEC-EN 
_____ mb tlenoszczelnych rur grzewczych o 
Ø ______ mm i grubości ścianek ______ mm.
Należy przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących obróbki.
Fabrykat: ___________ nr art._____________
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m
Za bezspoinowe wbudowanie, zagęszczenie 
oraz wyrównanie
_____ m2

■  Jastrych cementowy klasy 
 wytrzymałościowej CT-C25-F4 (ZE 20)
 ■ nanoszony konwencjonalnie
 ■ jastrych płynny
■ Jastrych anhydrytowy klasy 
 wytrzymałościowej CA-C25-F4 (AE 20)
 ■ nanoszony konwencjonalnie
 ■ jastrych płynny
 o takich samych właściwościach
lub równoważnych, o grubości co najmniej 
8 mm ponad wypukłościami jastrychowej 
płyty polistyrenowej Schlüter-BEKOTEC-EN. 
Powstania mostków akustycznych przy 
ścia nach lub innych stałych elementach 
budowla nych i progach drzwi należy unikać. 
Należy przestrzegać wskazówek producenta  
dotyczących obróbki.
Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: ____________________ €/m2
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