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TYCROC UHP 

 
Klojant UHP Tycroc atramines plokštes grindų šildymui, grindys turi būti lygios, sausos, tvirtos, 
stabilios ir be purvo, tepalų ir kt. Be to, jos neturėtų būti apledėjusios. Reikalui esant, grindys turi būti 
išlyginamos, naudojant tam reikiamas medžiagas. 
 
 
PJOVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
Tycroc UHP pagrindo plokštę grindų šildymui patogu pjauti peiliuku, ar elektriniu diskiniu pjūklu, bei 
rankiniu pjūklu. Laikymo sąlygos įprastos, bet nerekomenduojama saugoti plokščių kraunant galais, 
siekiant išvengti galimos žalos (nulaužti kampai ir kraštai). 
 
 

 
 

Techniniai parametrai 
 
 

 
TYCROC UHP PLOKŠÉS MONTAVIMAS ANT ANTRAMINIO PAVIRŠIAUS  
 
Tycroc UHP plokštės tinka montuoti ant atraminio paviršiaus, kaip medinis (pvz., MDP, fanera ir tt), 
taip pat į betoną. 
 

1. Plokštės priklijuojamos pagal instrukciją, naudojant tinkamą lipnujį mišinį (pasirinkimas 
priklauso nuo paviršiaus tipo), galutiniam priklijavimui: 
 

 Užtepti klijų mišinį ant atraminio paviršiaus (siekiant pagerinti sukibimą, pirmiausia 
paviršius turi būti padengtas specialia emulsija).  

 Sujunkite plokštes ir lengvai suspauskite.  

 Patikrinkite, ar ant grindų plokštės yra sukrautos horizontaliai (galima išlyginti 
plaktuku). 

 
2. Naudojant Tycroc UHP "plaukiojančių" grindų plokštes, jos gali būti pripritvirtinamos prie 
medinių grindų varžtais ir tvirtinimo poveržlėmis Tycroc. Vienam kvadratiniui metrui turėtų būti 
naudojama ne mažiau, kaip 5 tvirtinimo taškai. 
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ŠILDYMO VAMZDŽIŲ ĮRENGIMAS 

 
Įdiekite grindų šildymo Ø16 mm vamzdžius pagal išankstinį projektą ir šildymo vamzdžių gamintojo 
nurodymus: 
 

 Rankos ar kojos pagalba įspausti grindų šildymo vamzdžius į Tycroc UHP plokštės 
kanalus. 

 Naudojant U-kelį, arba naudojant skersinius ryšius prie sienos turi būti iš anksto 
išpjautas dengtas aliuminio folija popierius, įstumtas į kanalą, naudojant, pavyzdžiui, 
peilio rankeną. 

 1m² = 5m vamzdžių 
       

 
 

Esant poreikiui reiktų peiliu "atverti"  besiktyžiuojančius kanalus! 
 
 

 
GRINDINIO KLOJIMAS ANT TYCROC UHP 

 
Ant Tycroc UHP plokštščių galoma montuoti visas grindų dangas, įskaitant parketą, medžio, 
keramikos grindų plyteles ir natūralų akmenį. Jei reikia, Tycroc UHP plokštė gali būti padengta betono 
ar tinko tirpau. 

 

 Pilant betono ar tinko tirpalą, gali būti naudojama bet kokia danga (pagal gamintojo 
instrukcijas). 

 14-15 mm storio parketas turėtų būti klojamas, kaip "plaukiojantis", padengtas tiesiai 
ant pagrindo plokštės ir šildymo vamzdžių. Norėdami tai padaryti, pirmiausia turite 
pakloti garso izoliaciją (vengti kamštinės garso izoliacijos). Tada galite kloti parketą 
(klijuojant lentas tarpusavyje) pagal gamintojo instrukcijas. 

 Keraminės grindų plytelės ir natūralus akmuo gali būti priklijuotas tiesiai ant Tycroc 
UHP plokštės , naudojant aukšto sukibimo ir elastingumo lipnų mišinį (plytelių dydis, 
svyruoja nuo 15x15 cm ir didesnės). Siekiant geriausio paviršių sukibimo, pirmiausia 
turi būti naudojama speciali emulsija. Drėgnose patalpose prieš klojant plyteles, turėtų 
būti daromas šlaito krypties nuotėkis, naudojant tinkamą išlyginamąjį mišinį ir / arba 
užpildą. 
 
 

DĖMESIO! Diegiant dangą drėgnose vietose, reiktų atlikti hidroizoliaciją. Tinkamos priemonės turėtų 

būti tiesiogiai dengiamos ant Tycroc UHP plokštės. 


