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Platon Comfort

OCHRANA PROTI VLHKOSTI  
TRVALÝ PODLAHOVÝ KOMFORT

Platon Comfort je membrána chránící podlahu před vlhkostí vyrobená 
z polypropylenu. Vynikající vlastnosti membrány zaručují, že podlaha 
nebude zničena vlhkostí z betonového podkladu.

Platon Comfort je výrobek vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností 
s ochranou dřevěných a laminátových podlah před vlhkostí.
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Snížení kročejového hluku
Pružné nopy Platon Comfort snižují kročejový hluk na 19 až 17 dB, v závislosti na typu podlahy nad 
Platon Comfort.

JAK NOPY PRACUJÍ POD ZATÍŽENÍM

Ochrana proti vlhkosti
Plovoucí podlahy musí být ochráněny před zbytkovou vlhkostí v betonovém podkladu. Platon Comfort 
nabízí třikrát vyšší odolnost proti vlhkosti než tradiční pěnové a PE fólie.

Tloušťka materiálu 0,5 mm zaručuje, že Platon Comfort trvale odolává mechanickému zatížení. Platon Comfort 
funguje jako trvalá a bezpečná podložka pro všechny dřevěné a laminátové podlahy a nabízí celoživotní ochranu 
Vaší podlahy.

Komfort při chůzi
Speciální tvar nopů Platon Comfort umožňuje jeho dynamické stlačení a roztažení. Nopy se stlačí vlivem váhy 
a opět se vrátí do původního tvaru, podobně jako pružina. Poskytuje tak pocit pohodlné chůze po podlaze.

Platon Comfort nabízí několik 
jedinečných argumentů

 – Ochrana proti vlhkosti

 – Komfort při chůzi

 – Snížení hluku

 – Úspora času při pokládce

 – Lepší životní prostředí

 – Vhodný pro podlahová topení
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ČAS (DNY)
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Platon Comfort lze pokládat již při vlhkosti 95 % RH nebo 5 % CM. Podlaha se může pokládat okamžitě. 
Odpadá tak nezbytný čas a finanční náklady na měření vlhkosti. Místnost tak lze ihned používat.

Ušetřete čas, položte dřevěnou 
podlahu rychleji

Graf ukazuje dobu vysychání 
betonového podkladu a jasně 
dokazuje, že Platon Comfort 
umožňuje mnohem dřívější 
pokládku podlahy.

Normalní klima DIN 50 014 – 20/65
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Bod pro pokládku s Platon Comfort
Bod pro pokládku bez Platon Comfort

TECHNOLOGIE VZDUCHOVÉ  
MEZERY PLATON

Lepší vnitřní klima
Platon Comfort podporuje přirozený proces vysy-
chání podkladního betonu. Položením membrány 
nopy směrem dolů se vytvoří nízká, ale vysoce 
účinná vzduchová mezera mezi podkladním beto-
nem a Platon Comfort. Vlhkost z betonu se uvolňuje 
pomocí vzduchové mezery. K dalšímu vyrovnání vlh-
kosti dochází směrem do místnosti. Koncentrace 
vodní páry ve vzduchu se tak sníží přibližně 2 000krát.

Kvalita vnitřního prostředí
Platon Comfort neuzavře vlhkost v podkladním 
betonu jako například PE fólie, která často podporuje 
tvorbu plísní nebo jiných škodlivých mikroorgani-
smů. Tyto procesy mohou představovat značné riziko 
pro osoby s alergiemi. Jedinečná technologie vzdu-
chové mezery a vynikající vlastnosti Platon Comfort 
zajišťují zdravé bydlení.
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Typická skladba podlahy
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3:  A. Betonová vrstva,  
 B. Platon Comfort,  
 C.  Nízkonapěťové podlahové  

topení
 D. Kraft papír,  
 E.  Dřevěná nebo laminátová  

podlaha

4:   Platon Comfort se používá 
na betonových podlahách 
v přízemí i v patrech 
vícepodlažních budov.

1: A. Beton,  
 B. Platon Comfort,  
 C. Parkety/laminátová podlaha

2:  A. Beton,  
 B. Platon Comfort,  
 C. Podlahová skladba/Dřevotříska a vrchní vrstva (vinyl, koberec)

Podlahové topení
Platon Comfort je vhodný pro 
použití podlahového topení. 
Vynikající ochranné vlastnosti 
Platon Comfort proti vlhkosti 
poskytují ochranu dřevěným 
a laminátovým podlahám. 
Vysoká tepelná vodivost zajiš-
ťuje jak komfortní pokojovou 
teplotu, tak i účinné využití 
podlahového topení. Platon 
Comfort umožňuje pokládku 
elektrických podlahových top-
ných systémů.
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Pokládka Platon Comfort

Nemusí se používat žádné speciální nářadí. Nejlepší je použít nůžky a ostrý nůž.
Spoje se snadno utěsní pomocí pásky Platon Comfort.

Než začnete s pokládkou, zkontrolujte, zda rovnost betonového podkladu odpovídá požadavkům pro pokládku 
dřevěných podlah, max. 3 mm nerovnost na 2 m délky. Vyčistěte podlahu vysavačem.

Rozviňte membránu nopy směrem dolů. Rozviňte další roli a umístěte ji podélně těsně k první roli membrány. 
Zkontrolujte, aby vzdálenost mezi zdí a membránou byla přibližně 5 mm.
Spoje slepte páskou Platon. Pásku pevně přitiskněte k membráně.

Příčné spoje slepte páskou Platon Comfort stejně jako podélné spoje. Všechny prostupy v podlaze utěsněte 
pomocí pásky Platon Comfort. Při pokládce podlahy dodržujte pokyny od výrobce podlahy. Podlahu nikdy 
nepřipevňujte skrz Platon Comfort do betonového podloží.



Rozměr role: 1,00 × 20 m

Materiál: polypropylen

Barva: šedá

Výška nopů: Cca 2,0 mm

Konstrukční výška: Cca 2,5 mm

Tloušťka materiálu: 0,5 mm

Hmotnost: 450 g/m2

Odolnost proti prostupu vodních par:  
ekvivalent 300 m vzduchové mezery

Kročejový hluk: 17–19 dB (A) 

Tepelná vodivost: Cca 0,048 W/m.K  
(EN 12664)

Tlumení otřesů: asi 20% (DIN 18032- 2) 

Podlahové topení: Více než 1 ºC vyšší povr-
chová teplota podlahy než při použití tradičních 
podkladních materiálů.

Technická data
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Platon  
Comfort páska Platon Comfort
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