
 

 

 Инструкции за монтаж 
 

 

 

Важни забележки: 

 

Гъвкави подови покрития, като килими, винили и линолеуми мoже да се поставят директно 

върху повърхността на HeatPak, като термоизолационният материал под отоплителната 

система предотвратява въздействието от стъпки. Отоплителните фолиа не трябва да се 

покриват с подова настилка или предмети с топлинно съпротивление, по-високо от: 

0.141m2K/W за мощност до 60W/m2,  и 0,07m2K/W за мощност над 60W/m2.  За фиксиране 

на килим върху HeatPak, се препоръчва използването на лепило или двойно залепващ метод 

за монтаж на килими. 

 

 

Heat-Pak® Инструкции: 
 

HeatPak плоскостите трябва да се аклиматизират в запечатъни опаковки в стаята, където ще 

бъдат монтирани, за най-малко 48 часа, при температура най-малко 18°С. Преди монтажа на 

HeatPak, върху ECOFILM отоплителна система трябва да се положи полиетиленово фолио 

против влага. То трябва да бъде с  минимална дебелина 250 микрона / 800  и всички фуги 

трябва да се припокриват на най-малко 200мм. Фугите трябва да бъдат запечатани по цялата 

си дължина със сaмозалепваща се PVC лепенка. Вижте ECOFILM инструкциите за монтаж. 

Преди да започнете монтажът на HeatPak, се уверете, че пода е чист, сух и без прах. 
 

* За рязане на HeatPak, препоръчваме употребата на макетен нож и линия. Повторете 2 или 3 

пъти разрезите, след което счупете по дължината на разреза. По този начин се избягват 

стърготини, които биха попречили на лепилото да залепи правилно. 
 

 

 

Начин на монтаж: 
 

HeatPak системата се състои от два самозалепващи се компонента, основна и горна плоскост, 

които се свързват една към друга. HeatPak е плаващ под. Не е фиксиран към долния под. 

Всеки слой е положен с твърди връзки и са подредени така, че горните плоскости се 

припокриват със връзките на основната плоскост. Основните плоскости са по тънки и имат 

предпазващо пластмасово фолио, за да се запази чисто съмозалепващото покритие. То е 

положено с лице нагоре и фолиото не се премахва докато рязането и монтажа не са 

завършени. Горните плоскости са по-дебели и нямат пластмасово фолио на залепващото 

покритие. Те са внимателно поставени със залепващата страна надолу, така че всички връзки 

се припокриват. Важно е да се провери, дали всеки разрез на горната плоскост е точен и да 

няма прах или фрагменти по залепващото покритие, преди да премахнете необходимото 

количество предпазно фолио от основните плоскости, за да може горната плоскост да 

застане на място. Лепилото ще позволи да бъдат направени корекции за точно 

позициониране, докато не приложите натиск. Използването на гумен чук, ще направи по 

силна свръзка. Погрижете се да позиционирате плоскостите точно, защото веднъж залепени, 

много трудно могат да бъдат разделени. Отоплителната система трябва да бъде изключена , 

преди да монтирате HeatPak. Ако пода е завършен с HeatPak, системата не трябва да се 

включва докато лепилото не хване напълно. Температурата трябва да се увеличава 

постепенно. 
 

Монтаж на подов датчик за отоплителна система (картина 5): 
 

Трябва да се отдели специално внимание за местоположението на подовия датчик. Той 

трябва да бъде монтиран възможно най-близо до повърхността, като е възможно да се 

намира в зона, върху нагревателен елемент, за да се постигне максимално точен контрол. 

Трябва да се направи широка вдлъбнатина в горната плоскост на HeatPak, за да може да се 

прокара сензора до 50мм вдлъбнатина на ръба на стаята, където се намират захранващите 

кабели. Ако последния слой е PVC или подобен, вдлъбнатината и сензора трябва да бъдат 

покрити с флексов пълнеж. Трябва да се погрижите, да изберете пълнеж,  който няма да 

реагира с повърхностния слой. 

 



 

 

 

Първи слой основна плоскост (карт.2): 
 

 

Първия слой от основните плоскости е съставен от две отделни плоскости с 

обърнати отрязани краища кам стената. Първото парче се скъсява с до ¾ от 

дължината си с двата отрязани края към ъгълите на стените. Поставете 

другия край на плоскостите, за да застане в една линия със стената, със 

залепващата страна нагоре, оставяйки защитното фолио на мястото му. 

Оставете разстояние от 8-10 мм по целия периметър, около тръби и други 

фиксирани предмети, това важи и за посленият слой за завършването на 

пода. 

 

Втори слой основна плоскост: 
 

 

Плоскостите на втория ред са разположени в същата посока, както на 

първия слой. Започнете със скъсяването на плоскостта с до 1/4 от 

дължината й, и поставете това парче с отрязаната страна към стената, в 

непосредствена близост до първия слой. Сега поставете цялата крайна 

основна плоскост за да завършите с нея и първия слой. Големият не отрязан 

край ще бъде използван, за да започнете третият ред на основната 

плоскост. Не премахвайте защитното фолио на този етап и запазете чисто и 

обезпрашено. 

 

Първи слой горна плоскост: 
 

Поставете горните плоскости в същата посока като основните, но със 

залепващата част надолу. Първата плоскост от този слой е цяла и се поставя 

в ъгъла препокривайки първия и втория слой на основните плоскости. 

Избягвайте премахването на повече фолио от необходимото. Горната 

плоскост е внимателно поставена и наместена за правилното 

разположение, като в същото време основната плоскост трябва да бъде 

проверена за евентуални пропуски и ако е необходимо да се коригира с 

гумен чук. 
 

Втори слой горна плоскост (карт.3): 
 

За най-добри резултати е важно фугите между горните плоскости да са 

възможно най-плътни. Най-лесния начин да се постигне това е като се 

започне втория слой горна плоскост с плоскост с половин размер, следвана 

от цяла плоскост и поставяйки се възможно най-плътно. Възможно е да 

добавите допълнителни плоскости за първия и втория слой, което ще 

предпази от пропуски. Почистете с прохусмокачка поставения HeatPak, 

преди поставянето на подовата настилка. Когато винилови подови настилки 

трябва да бъдат положени върху HeatPak, плоскостите трябва да са 

фиксирани 24 часа преди това. За най-добри резултати и поради възможни 

въздействия от влажността на въздуха, залепете подовата настилка не по-

късно от 48 часа. При дължина повече от 10м, трябва да се направят 

температурни фуги от 1мм на всеки допълнителен метър. Всяка стая се 

фиксира по отделно, като се остая от 8-10мм фуга и 16мм в отвори за врата, 

когато HeatPak продължи до съседна област. Настилката трябва да бъде 

залепена върху общата повърхност на Heat-Pak и не трябва да надвишава 

ръбовете на плоскостите. Използвайте и минете горните плоскости с гумен 

чук или 75кг валяк. Винаги проверявайте завършеният HeatPack под за 

неизправности. Всякакви неравности на фугите могат да бъдат лесно 

коригирани с финна шкурка. 
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