Отоплително фолио за електрическо подово отопление
Обърнете внимание!
Правилно проектирано електрическото подово отопление е, безспорно, един от най-луксозните и
ефективни начини на отопление. То се използва и е широко разпространено в Скандинавия още от 1990г.,
особено с идването на материали, известни ни днес като ламинат и дървени плаващи подове. Знак на
удовлетвореността на клиентите е не само все по-нарастващия брой на продажбите на тези продукти, но
също така и относително високата скорост, с която те се разпространяват все повече и повече на нови
пазари.
С нарастващата популярност на отоплителните фолиа, също се появяват нови производители и
разпространители, предимно от азиатските страни. Те се опитват да продават сходни продукти, често без
достатъчно познания за това как да ги произвеждат и монтират.
Като оставим настрана техническите свойства на тези фолиа, които трябва да са в употреба в
продължение на около 40 години, а се произвеждат от компании с много кратка история, далеч посериозен проблем е липсата на познания относно основните правила за тяхното инсталиране.
Нашата компания е тествала фолиа с някои от водещите производители на плаващи подове, като
Junckers, Kronospan, Egger и други, и препоръчваме отоплителни фолиа за подово отопление да са с
максимална мощност от 80W/m² за ламиниран паркет и 60W/ m² за дървени подове.

Противно на това, можем да видим препоръките за мощности от азиатските доставчици, които са двойно
по-високи, от горните стойности, т.е. 150-200W/m². Тези стойности оказват директно влияние върху
дълготрайността на подовите настилки, и трябва да се вземе под внимание, че при такава инсталация
повечето производители, на подови настилки, не предоставят никаква гаранция за продуктите си!
За съжаление, тези дни се натъкваме все по-често на недоволни потребители от тези неправилно
проектирани отоплителни системи , а в някои случаи, не само подовата настилка е повредена или
унищожена, но също така и изолационните пластове – както се вижда от
снимката.
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