
 

 

 
 

 

H2O PROSECURE 

EGYSÉGES PADLÓ FELÜLET  

AMIHEZ  

NEM KELL KOMPROMISSZUM 



 

H2O PROSECURE 

 
a H2O ROSECURE extrém megerősítő és rétegleválasztó 

rácslemez, amely megbízható védelmet nyújt minden felületi 

rétegkialakítás számára. Tökéletes partner a nagy formátumú 

csempe és a természetes kő, többrétegű és szilárd parketta után 

vagy közvetlenül aljzatkiegyenlítő rétegbe integrálva a szőnyeg, 

PVC és vinil design padlóburkolat egységes kialakításához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2O ROSECURE 

garancia 

 
• biztonságos kötéskialakítás a felületi 

burkolat és a hordfelület között 

• állandó kompenzáció a deformáló 

erőkkel és hőterheléssel szemben 

• folyamatos és megbízható védelem 

minden felületi rétegnek 



 
 
 
 
 

Miért alkalmazható 

a H2O Prosecure termék a  

padló burkolat védelmére? 
 

 
Mert rendkívül erős kötésszilárdságú: 1.2 
N/mm2 rendkívüli, extrém erős kompozit réteget 
hozunk létre a hordfelület és a burkolat között. 

 

 
Mert kiváló pontterhelésű: 13.09 kN / 4 cm2 

(2x2cm) megakadályozza a felülről történő 
nyomóerővel szemben a repedések kialakulását. 

 

 
Mert extrém szakító erőjű: 13.8 kN (~14 T) 
értékig önmagában 0,5mm-ig hidalja át a repedést, 
(felette csak repedés varrással együtt alkalmazható 
biztonságosan) 

 

Mert extrém hajlítóerő ellenállású: max. 
1.8 mm / 400,000 ciklusra (tesztelt) 
kompenzálja a statikus és dinamikus erőket homorú 
és domború irányban 

 

 
És alacsony vastagságú: 1.5 mm 

Ideális a felújításokhoz, új- vagy régi épületek 

meglévő és új padlófelületeinek az elkészítéséhez a 

minimális beépítési magasságnak köszönhetően.

Részletes vizsgálati jelentéseket talál az 

akkreditált anyagvizsgáló hatóság által 

végzett összes vizsgálathoz a www.h2o.hu 

és  www.proline-systems.com oldalon. 

https://h2o.hu/termek/h2o_prosecure_fgt_25.html
http://www.proline-systems.com/


 

Technikai adatok 
 

• Tekercs szélesség:   1 m 

• Tekercs hossz:   25 m 

• Vastagság:    1,5mm 

• Alapanyag: lúgálló speciális üvegszálas rácslemez, az 

alsó felületén kötéserősítő, üvegszálas Vlies réteggel 

• Szakító szilárdság:  > 4000 N/5 cm 

• Hőmérsékleti ellenállás:   – 40 °C - 80 °C 

• Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható (kivéve 

úszómedence) 

• Ideális nagyformátumú és egyéb burkolatokhoz. 
Könnyen telepíthető, nem igényel sok 
ragasztóanyagot, ami csökkenti az anyagköltséget.  

• Elektromos- és egyéb padlófűtés rendszerek 
ragasztott burkolat alatti rendszer kiegészítője 

• Aljzat kiegyenlítőben alkalmazható, max 5-7mm-r 
réteg vastagságban 

• PVC, Linóleum burkolatra is ragasztható 
diszperziós ragasztóval 

• Az aljzatkiegyenlítőt alkalmazva max 14mm vtg 
ragasztott parkettához is alkalmazható 

• Megbízható és sokáig tartó vevői megelégedés  

    

• Minimális ragasztó habarcs minőség: 

      DIN12004 C2 TE S1 

• Ideális bedolgozási hőmérséklet: + 18 °C - 25 °C 

• Ideális szerszám a lemez ragasztóanyagba történő 
simításához:   H2O KD Nyomóhenger 

• A bedolgozáshoz alkalmazzunk védőfelszerelést: 
porálarc, szemüveg, kesztyű! 



 

Telepítési tippek kivitelezőknek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szkenneld és indítsd el: 
Telepítési és alkalmazáshoz hasznos tippek és 

trükkök H2O PROSECURE alkalmazásához. 

Műszaki, szállítási információk: 
Proline-Systems magyarországi képviselet  
SP Bautech Hungary Kft. 
+36 20 203 1950  
Website: h2o.hu 
Email: h2o@h2o.hu 


