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KARTA TECHNICZNA 
 
 
 
 
 

Podkład harmonijka 
FAST FLOOR 

 

Podkład FAST FLOOR produkowany jest z polistyrenu ekstrudowanego metodą termoformowania. 
Powierzchnia podkładu jest gładka. Podkład FAST FLOOR zalecany jest pod podłogi wykonane z 
laminowanych płyt podłogowych z tworzywa drzewnego oraz wielowarstwowych drewnianych elementów 
podłogowych. Do każdej paczki FAST FLOOR załączona jest etykieta ustalona pomiędzy Producentem, a 
Odbiorcą. 
 
 

Dane techniczne  

 

Wymiary [mm] 1000 x 14000 x 2,0 

Tolerancja wymiarów [mm] 
- długość:      ± 0,5% 
- szerokość:  ± 0,5% 
- grubość:      ± 0,25 

Kolor szary 
Powierzchnia gładka 
Gęstość objętościowa, kg/m3 ≥ 23 
Masa powierzchniowa, g/m2 75 ± 5% 
Nasiąkliwość wodą, %, przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu ≤ 2,0 
Zdolność kompensacji nierówności podłoża, mm ≤ 1,5 
Opór cieplny R [m2K/W] 0,065 
Współczynnik przewodzenia ciepła, λD, W/(m·K) 0,031 

Klasa akustyczna 
PLn -14 
16 ≤  ∆ Lw ≤ 18 

 

 
Cechy charakterystyczne: 

 

� Perforacja: brak 
� Rowki: brak 
� Długość: 14 m 
� Szerokość: 1 m 
� Ilość płyt: 70 
� Wymiary płyty: 20 cm x 1 m 
� Powierzchnia pojedynczego podkładu: 14 m2 
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Pakowanie 

 
Dla podkładu FAST FLOOR wyróżnia się dwa sposoby pakowania: 
 

1. Wymiary opakowania jednostkowego: 20 cm x 14-16 cm x 1 m 
Ilość w opakowaniu: 14 m2 
Wymiary kartonu: 1,01 m x 0,405 m x 0,505 m  
Ilość w kartonie: 6 paczek – 84 m2 

 
 

2. Wymiary opakowania jednostkowego: 20 cm x 14-16 cm x 1 m 
Ilość w opakowaniu: 14 m2 
Wymiary kartonu: 1,01 m x 0,805 m x 1,05 m (kapturek 15 cm)  
Ilość w kartonie (palecie): 26 paczek – 364 m2 
 

 
Specyfikacja techniczna 

 
Aprobata Techniczna Nr AT 15-6633/2012 
Atest Higieniczny nr HK/B/1030/02/2009 
KRAJOWA DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  nr KDZ/001/PPXPS/2012 z dnia 21.05.2012 r 

 
 
Producent/ Zakład produkcyjny 

 
VTM Holding Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 36; 43 – 200 Pszczyna; tel./fax: +48 32 210 45 09 


