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PRIN PARDOSEALĂ CU

FILM CARBON



Folie de încălzire 
Subpanelară 
Heat Decor

Încălzire prin pardoseală cu folii de încălzire în infraroșu direct sub panourile de podea este în prezent cel mai popular sistem 
de încălzire electrică în construcții rezidențiale. Popularitatea mare a acestui sistem de încălzire rezultă din costurile 
rezonabile de funcționare ale foliilor de încălzire și din cheltuielile mici de investiții în raport cu alte sisteme de încălzire.

ÎNCĂLZIRE CU INFRAROSU 

Sistemul de încălzire prin pardoseală cu folii de încălzire este 
clasificat ca sistem de încălzire cu infraroșu, datorită structurii 
unice de grafit a suprafeței de încălzire. Căldura emisă de 
folia de încălzire încălzește podeaua, pereții, tavanul, 
obiectele și oamenii din cameră. Obiectele încălzite cu 
infraroșu dau căldura aerului. Această formă de încălzire are 
un efect pozitiv asupra climatului interior din cameră și reduce 
senzația de aer uscat și convecție.

Amplasarea directă a foliei de încălzire sub panourile de 
podea în încălzirea prin pardoseală înseamnă că introducerea 
căldurii în cameră într-un mod direct, scurtând timpul de 
încălzire a camerei și a pardoselei.

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ 
PENTRU CASĂ SI APARTAMENTE          
Încălzire prin pardoseală cu folii de încălzire poate fi 
folosită ca sursă primară de încălzire a camerei, precum și 
încălzire suplimentară, oferind confortul unei podele 
calde. Întregul sistem de încălzire este foarte ușor de 
instalat și poate fi utilizat în orice etapă de renovare sau 
în clădiri nou proiectate.

Sistemul de încălzire prin pardoseală nu necesită 
întreținere, deoarece este controlat de termostate 
electronice. Foliile de încălzire sunt acoperite de o 
garanție pe termen lung, care asigură funcționarea fără 
defecțiuni a sistemului de încălzire timp de mai mulți ani.



– 28 0 C în camere, precum living, bucătărie, 
camere, hol.

– 34 0 C în camere sanitare, precum baia și 
toaleta.

CONFORTUL 
PODELEI ÎNCĂLZITE

Foarte des, folii de încălzire sunt utilizate în 
încălzire prin pardoseală sub panourile de 
podea ca încălzire auxiliară sau doar oferind 
confortul unei podele calde.

În acest caz, folia de încălzire este adesea 
utilizată în rute de comunicare, cum ar fi 
coridoare, vestibuli și alte locuri în care dorim să 
încălzim camera sau să obținem efectul unei 
podele calde.

FOLIE DE ÎNCĂLZIRE 
PENTRU BIROU SAU 
ACASĂ

Folia de încălzire subpanelară poate fi utilizată 
cu succes în birouri. Producătorii de panouri de 
podea oferă panouri cu parametri înalți de 
rezistență la abraziune AC5 și mai mare.

Putem separa cu ușurință zonele de încălzire 
corespunzătoare în biroul nostru folosind 
termostate electronice și putem programa 
sistemul de încălzire pentru o muncă de birou 
optimă. Cheltuielile financiare pentru sistemele 
de încălzire prin pardoseală cu folii de încălzire 
sunt mici și, de asemenea, devenim 
independenți de furnizorul nostru de căldură, 
reglând căldura în conformitate cu nevoile 
noastre.

ACOPERIREA 
CAMEREI CU FOLIE 
DE ÎNCĂLZIRE 
SUBPANELARĂ

Temperatura podelei în cadrul sistemelor de  
încălzire prin pardoseală nu trebuie să 
depășească următoarele temperaturi:



Instalarea foliei de încălzire în camere uscate 

Instalarea foliei de încălzire în camere umede

CUM SE MONTEAZĂ FOLIILE DE 
ÎNCĂLZIRE SUB PANOURI
Există două tipuri de instalare a foliei de încălzire sub panouri de podea.

Metoda de instalare a foliei de încălzire sub 
panourile de podea într-o cameră uscată, împreună 
cu materialele de bază pentru instalare este 
prezentată în diagrama stratificată.

Fiecare dintre materialele utilizate își îndeplinește 
funcția proprie în întregul sistem de încălzire.

1.Finisaj panou podea

Stratul superior, cu o funcție decorativă și 
funcțională care îndeplinește standardele relevante 
de rezistență la abraziune. Sistemul de încălzire 
utilizează în principal panouri laminate și scânduri 
de tip sandwich din lemn montate într-o formă 
flotantă pe așa-numita blocare.

2. Folia barieră de vapori

Folia de barieră de vapori LDPE, cu grosimea de 0.2 
mm, protejează folia de încălzire împotriva 
deteriorării mecanice rezultate din procesul de 
frecare în timpul contracției și extinderii panourilor 
de podea. Folia de barieră de vapori protejează, de 
asemenea, sistemul de încălzire împotriva unor 
evenimente aleatorii, cum ar fi inundarea cu apă sau 
alte substanțe în formă lichidă.
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3. Folia de încălzire Heat Decor 

Folia de încălzire în infraroșu Heat Decor este principalul 
purtător de căldură în încălzirea prin pardoseală. Folia de 
încălzire este conectată la firele electrice cu conectori de 
instalare și apoi conectată la termostatul camerei echipat cu un 
senzor încorporat de temperatură a aerului și un senzor extern 
de temperatură a podelei. Folia de încălzire instalată direct sub 
panourile de podea din camere uscate nu necesită 
împământare.

4.Covorul de izolatie Heat Decor 

Covorul de izolație servește ca izolație termică, deoarece folia 
de încălzire emite căldură în două direcții. În plus, covorul izolant 
compensează denivelările podelei și acționează ca o izolație 
acustică. Covorul izolant Heat Decor joacă, de asemenea, un rol 
foarte important ca substrat pentru folia de încălzire, în care 
putem ascunde elementele de fixare ale foliei de încălzire, cum 
ar fi conectorii de instalare cu bandă de auto-vulcanizare.

5. Folia barieră de vapori.

Folia de barieră de vapori de 0.2 mm grosime protejează 
sistemul de încălzire și panourile de podea împotriva influenței 
umidității. Folia barieră de vapori egală protejează folia de 
încălzire și panourile de podea împotriva posibil proces de 
umiditate care rezultă din fasciculul capilar, ca urmare a izolației 
necorespunzătoare a fundației, pereți sau șapă, precum și 
rezultatul incidentelor forestiere, cum ar fi inundarea cu apă.

6. Podea (sapă, plăci OSB / MFP)

Podeaua este un element structural care poartă sarcină pe care 
sunt așezate toate straturile sistemului de încălzire. Podeaua 
poate fi o bază de beton, o structură din lemn sau o structură 
din plăci OSB sau MFP care respectă standardele de capacitate 
portantă și structuri de construcție.



Metoda de instalare a foliei de încălzire sub 
panourile de podea într-o cameră umedă, 
împreună cu materialele de bază pentru instalare 
este prezentată în diagrama stratificată.

Fiecare dintre materialele utilizate își îndeplinește 
funcția proprie în întregul sistem de încălzire.

1.Finisare panouri de podea

Stratul superior are o funcție atât decorativă cât și 
utilitară. În sistemul de încălzire într-o cameră cu 
umiditate crescută, se recomandă utilizarea 
panourilor laminate impermeabile, montate într-o 
formă flotantă, pe un așa-numit de blocare.

2. Folia barieră de vapori

Folia de barieră de vapori LDPE instalată cu o 
grosime de 0.3 mm este amplasată pe o plasă din 
oțel inoxidabil Heat Decor și protejează panourile 
de podea împotriva deteriorării mecanice rezultate 
din procesul de frecare în timpul contracției și 
expansiunii panourilor de podea. 

3. Plasă de otel inoxidabil Heat Decor

Plasă din oțel inoxidabil Heat Decor, de 0.12 mm 
grosime, servește ca împământare a instalației 
electrice cu o folie de încălzire. Plasa din oțel 
inoxidabil este împământată cu un fir electric 
conectat la plasă cu un conector de instalare.

4. Folia barieră de vapori

Folia de barieră de vapori LDPE, cu grosimea de 0.3 mm, 
protejează folia de încălzire împotriva deteriorării mecanice a 
foliei de încălzire care rezultă din procesul de frecare în timpul 
contracției și expansiunii plasei din oțel inoxidabil Heat Decor.

5. Folia de încălzire Heat Decor.

Folia de încălzire cu infraroșu Heat Decor este principalul purtător 
de căldură în încălzire prin pardoseală. Folia de încălzire este 
conectată la firele electrice cu conectori de instalare și apoi 
conectată la termostatul camerei echipat cu un senzor încorporat 
de temperatură a aerului și un senzor extern de temperatură a 
podelei.

6. Covorul de izolatie Heat Decor.

Covorul izolant servește ca izolație termică, deoarece folia de 
încălzire emite căldură în două direcții. În plus, covorul izolant 
compensează denivelările podelei și acționează ca o izolație 
acustică.

Decorul de căldură mat izolant joacă, de asemenea, un rol foarte 
important ca substrat pentru folia de încălzire, în care ne 
ascundem elementele de fixare ale suprafeței de încălzire, cum ar 
fi conectorii de instalare cu
bandă de auto-vulcanizare. De asemenea, facem tăieturi în 
covorul izolant, în care conducem firele electrice care alimentează 
folia de încălzire.

7. Folia barieră de vapori

Folia de barieră de vapori de 0.2 mm grosime protejează sistemul 
de încălzire și panourile de podea împotriva influenței umidității. 
Folia barieră de vapori egală protejează folia de încălzire și 
panourile de podea împotriva posibil proces de umiditate care 
rezultă din fasciculul capilar, ca urmare a izolației 
necorespunzătoare a fundației, pereți sau șapă, precum și 
rezultatul incidentelor forestiere, cum ar fi inundarea cu apă.

8. Podea (sapă, plăci OSB / MFP)

Podeaua este un element structural care poartă sarcină pe care 
sunt așezate toate straturile sistemului de încălzire. Podeaua 
poate fi o bază de beton, o structură din lemn sau o structură din 
plăci OSB sau MFP care respectă standardele de capacitate 
portantă și structuri de construcție.

2.Instalarea foliei de încălzire sub panouri în camere umede



Costuri reduse de operare.

Costuri mici de investiție în comparație cu alte instalații 
de încălzire.

Sistem de încălzire fără defecțiuni.

Siguranța utilizării

Instalare rapidă și ușoară a foliei de încălzire sub 
panourile de podea.

Distribuție uniformă a temperaturii în cameră. Încălzirea 

suprafeței funcționează la temperaturi scăzute.

Efect de încălzire rapidă și pierdere de energie scăzută.

Podea încălzită într-un mod plăcut.

Încălzire directă în cameră.

Posibilitatea de a încălzi camere selectate la un moment 
preferat și la temperaturi diferite.

Control precis al temperaturii camerei și al temperaturii 
podelei.

Nu este necesară întreținerea anuală a sistemului de 
încălzire și nu sunt necesare costuri suplimentare.

Nu există risc de explozie sau de gaz sau de emanații 
de dioxid de carbon.
După setarea temperaturii camerei, sistemul de încălzire 
nu necesită întreținere.

ADVANTAGES OF FLOOR 
HEATING WITH FOILS 
UNDER THE PANELS

Nici o interferență cu podeaua. Nu este nevoie de alte fixări pt. 
podea, deoarece folia de încălzire de sub panouri poate fi 
instalată pe podeaua existentă.

Folia de încălzire de sub panouri poate fi utilizată ca sursă de 
căldură primară sau ca încălzire suplimentară.
                                                                                      
Posibilitatea de a integra folia de încălzire cu sisteme 
fotovoltaice solare și eoliene care produc energie electrică și 
de a echilibra costurile de exploatare.

Posibilitatea de a instala folie de încălzire în orice etapă a 
renovării sau în clădiri nou proiectate.

Economie de spațiu, deoarece nu este nevoie să se separe o 
cameră separată pentru o cameră de cazan.

Nu există încălzitoare proeminente pe pereți.

Nu este nevoie să construiți un coș de fum.

Nu este nevoie să efectuați lucrări de terasament suplimentare 
și lucrări de construcții legate de conexiunea de gaz.

Încălzirea cu infraroșii are un efect pozitiv asupra sistemului 
imunitar.

Încălzirea cu infraroșu reduce convectia, care are un efect 
pozitiv asupra persoanelor cu probleme alergice.

Sistemul de încălzire reduce senzația de aer uscat și are un 
efect pozitiv asupra climatului camerei.

Posibilitate de control la distanță al temperaturii.
Nu există emisii de CO2



FOLIA DE 
ÎNCĂLZIRE
principii operare si 
moduri de utilizare 

PRINCIPII DE FUNCTIONARE A FOLIEI DE ÎNCĂLZIRE

Folia de încălzire este un încălzitor electric cu un încălzitor de grafit, care 
sub influența rezistenței electrice generează căldură sub formă de radiație 
infraroșie lungă. Căldura generată de folia de încălzire sub formă de 
infraroșu încălzește obiectele în contact cu acestea sau în intervalul de 
radiații.

În încălzirea prin pardoseală a camerelor, folia de încălzire încălzește 
podeaua, pereții, tavanul, împreună cu alte obiecte din apropiere, care dau 
căldura lor aerului în timpul procesului de încălzire. 

Razele infraroșii lungi emise de folia de încălzire pot fi comparate cu 
acțiunea luminii solare, care, precum folia de încălzire, încălzește oamenii și 
obiectele din zona de acțiune a razei cu infraroșu.

ÎNCĂLZIREA CU UNDĂ LUNGĂ INFRAROSIE

este aplicabilă pentru orice instalație de încălzire cu utilizarea unei folii de 
încălzire, iar procesul de încălzire a unei anumite camere sau instalații 
depinde de amplasarea foliei de încălzire în instalație și de puterea selectată 
în mod corespunzător a foliei de încălzire în condițiile date și de necesarul  
de încălzire.

APLICATII ALE FOLIEI DE ÎNCĂLZIRE

Foliile de încălzire, datorită structurii lor subțiri și flexibile, precum și a 
diferitelor tensiuni electrice într-o gamă largă de puteri de încălzire, au 
multe aplicații de încălzire. Posibilitățile de utilizare a foliei de încălzire cu 
împărțirea în scop și sistem de încălzire pot fi următoarele:

Folia de încălzire

Este un încălzitor electric cu infraroșu 
subțire și flexibil, care vine într-o 
varietate de lățimi și puteri de 
încălzire. Principalul purtător de 
căldură și infraroșu în folia de 
încălzire este un amestec de grafit, 
cu densitatea și proporțiile potrivite 
pentru a asigura puterea de încălzire 
corespunzătoare.

Foliile de încălzire sunt 
utilizate în principal 

pentru încălzire prin pardoseală și de 
perete în case uni-familiale, 
apartamente, birouri, clădiri publice 
și depozite. Foliile de încălzire sunt, 
de asemenea, utilizate ca sursă de 
căldură în soluții industriale sau în 
multe alte proiecte individuale de 
încălzire, unde precizia ridicată a 
încălzirii, viteza de încălzire, zona de 
încălzire, flexibilitatea radiatorului și 
siguranța utilizării contează.

Încălzirea prin pardoseală cu 
folii de încălzire poate fi 
urilizată ca sursă primară de 
încălzire sau poate fi o sursă

de încălzire suplimentară pentru 
confortul unei podele calde. Întregul 
sistem de încălzire este foarte ușor 
de instalat și poate fi utilizat în orice 
etapă de renovare sau în clădiri nou 
proiectate.
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AVANTAJELE FOLIEI DE INCĂLZIRE CU 
INFRAROȘU

Încălzire pt casă și apartamente 

Încălzire industrială

Încălzirea holurilor

Încălzirea depozitelor și birourilor

Încălzirea Grădinițelor 

Încălzirea Școlilor

APLICATII ALE 
FOLIEI DE 
ÎNCĂLZIRE

Încălzire medicală

Clinici reabilitare

Încălzirea pacienților

Încălzirea spațiilor de recreere

Încălzire musculară

Încălzirea spațiilor SPA

Alimentare cu energie     

Putere de încălzire

Posibilitatea de tăiere 
a foliei de încălzire.

Configurație 
încălzitor grafit.

Grosimea foliei de 
încălzire

Încălzirea spitalelor 

Încălzirea hotelurilor      

Încălzirea spațiilor comerciale 

Încălzirea bisericilor

Încălzirea containerelor

Încălzirea rulotelor

Încălzirea bărcilor.

Încălzire industrială

Încălzire în procese 
de producție

Încălzire pentru 
catering

Încălzire în procese 
de agricultură

Încălzire în producția 
de animale

Încălzirea plantelor



Posibilitatea de a utiliza o gamă largă de materiale de finisare 
podea oferă multe posibilități de design interior și permite să 
se poată efectua mai multe modificări de proiectare în etapa 
de implementare a investițiilor, care sunt adesea dictate de 
schimbarea prețurilor materialelor sau gusturile utilizatorilor.

FOLIE DE INCALZIRE IN CASE SI APARTAMENTE 
NOU PROIECTATE

În case și apartamente, folia de încălzire de sub gura de 
scurgere este instalată în fiecare cameră, începând cu camera 
de zi, bucătărie, camere, coridoare și băi. Foliile de încălzire în 
combinație cu un anhidrit sau sapa de ciment formează un 
sistem de încălzire de stocare.

Atunci când sapa se încălzește, căldura este distribuită uniform 
pe întreaga suprafață a podelei, oferind efectul unei plăci de 
încălzire uniformă.

Căldura acumulată este eliberată în cameră pe o perioadă 
lungă de timp. Folia de încălzire menține o temperatură stabilă 
a podelei, asigurând confortul de utilizare.

Încălzire prin pardoseală cu folie de încălzire sub șapă, spre 
deosebire de sistemele tipice de încălzire prin pardoseală cu 
apă, se caracterizează prin faptul că schimbarea temperaturii, în 
cameră și în podea, are loc într-un timp mai scurt, deoarece 
folia de încălzire are o suprafață de încălzire mare și nu are 
pierderi în transmisia de energie în comparație cu sistemele 
tradiționale de încălzire.

Folia de încălzire este plasată direct sub podea, ceea ce face 
controlul temperaturii camerei, și temperatura podelei în sine, 
foarte precisă. Temperatura stabilă în camera încălzită în 
sistemul de încălzire de suprafață cu folie de încălzire este 
menținută de un termostat electronic care măsoară 
temperatura aerului din cameră și temperatura podelei, creând 
un sistem complet de încălzire fără întreținere.

FOLIE DE INCALZIRE SUB GURA DE SCURGERE SI
TIPURI DE PARDOSELI

Încălzire prin pardoseală cu folie de încălzire sub gura de 
scurgere oferă o gamă largă de opțiuni de instalare pentru 
diferite tipuri de finisaje de podea. Datorită bazei stabile, 
putem folosi materiale de finisare podea lipite pe sapa sau 
într-o formă portantă.

În sistemul de încălzire de sub șapă, putem folosi placi 
ceramice, placări de piatra, lemn lipit, pardoseli stratificate 
portante, panouri laminate, panouri de vinil, pardoseli de 
covor, pardoseli din PVC, pardoseli din rășină și alte materiale 
potrivite pentru încălzire prin pardoseală.

FILM DE ÎNCĂLZIRE 
SUB GURA DE 
SCURGERE & GRESIE 
Încălzirea prin pardoseală cu folie de încălzire Heat Decor 
sub gura de scurgere este utilizată în principal în clădirile 
rezidențiale și de birouri nou proiectate, hale industriale sau 
facilități pentru renovare majoră. 

Încălzirea prin pardoseală sub gura de scurgere este dedicată 
funcționării continue ca sistem de încălzire de bază pentru 
încălzirea spațiului.



Instalăm folia de încălzire sub gura de scurgere pe întreaga 
suprafață a camerei , cu excepția locurilor destinate dezvoltării 
permanente, cum ar fi mobilierul de bucătărie, dulapuri 
incorporate cu podele din lemn și alte elemente de mobilier 
sau dispozitive care aderă direct la podea și nu sunt plasate pe 
picioare care să permită eliberarea de căldură liberă.

ACOPERIREA CAMEREI CU FOLIE DE 
ÎNCĂLZIRE SUB GURA DE SCURGERE

TIP DE GURI DE SCURGERE UTILIZATE PENTRU 
ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ CU FOLII

Un element important de încălzire prin pardoseală 
este selectarea unei șape corespunzătoare, care va 
acționa ca un conductor de căldură, asigurând o 
cooperare adecvată și continuă cu folia de încălzire 
și o funcție structurală de rezistență adecvată.

În construcția de locuințe, cele mai populare sape 
utilizate pentru încălzire prin pardoseală sunt sapele 
anhidrite și cele de ciment.

Datorită parametrilor foarte buni de conductivitate a 
corpului, șapele anhidrite sunt mai potrivite pentru 
încălzire prin pardoseală.

Sapa anhidrită este un compus lichid cu auto-
nivelare, care nu necesită dilatare, chiar și în cazul 
suprafețelor foarte mari. Avantajul șapei anhidrite în 
raport cu sapa de ciment este acela de a avea 
parametri mai buni de conducere a căldurii și 
proprietăți de auto-nivelare, care facilitează și 
accelerează lucrările de finisare următoare. Procesul 
de a face sapa de anhidrit este mai scurt decât sapa 
de ciment și sapa în sine este mai precisă

Dezavantajul șapei anhidrite este capacitatea de a 
absorbi apa, ceea ce înseamnă că, în camere cu 
umiditate ridicată, cum ar fi o baie, o sapa anhidrită 
ar trebui să fie atent izolată împotriva umezelii, 
folosind materiale de înaltă calitate.

La instalarea foliei de încălzire sub gura de scurgere 
în camere umede, cum ar fi o baie, vă recomandăm 
montarea unei șape de ciment tradițional, în alte 
camere uscate, vă recomandăm să montați o șapă 
de anhidrit.

ÎNCĂLZIREA SĂLILOR DE DEPOZZITARE 
SI DE PRODUCȚIE

Sapele industriale și sapele tradiționale de ciment au 
o capacitate mare de căldură, ceea ce înseamnă că 
foliile de încălzire sub șapă lucrează într-un sistem 
de acumulare. Sistemul de incalzire acumulant, cu 
foliile de incalzire, permite utilizarea unei 
aprovizionari mai ieftine cu energie electrica in cel 
de-al doilea tarif, reducand costurile de exploatare.

Energia produsă și stocată în gura de scurgere în 
timpul funcționării pe timp de noapte a sistemului de 
încălzire în tariful II de energie electrică mai ieftină 
este livrată mai târziu în timpul zilei.

Acoperirea optimă a camerei cu o folie de încălzire ca sistem de 
încălzire primară sub gura de scurgere este de aproximativ 80%
a întregului plan. O astfel de acoperire a suprafeței de încălzire 
permite distribuția uniformă a temperaturii în întreaga cameră și 
pe gura de scurgere. Acoperirea uniforă a suprafaței camerei cu 
folie de încălzire face ca încălzirea prin pardoseală să 
funcționeze la temperaturi scăzute.

Cei mai mulți producători de pardoseli din lemn, laminat și 
pardoseli de vinil stipulează în fișele tehnice ale produsului că 
temperatura maximă de lucru a unei podele din lemn este de 
aproximativ 28 grade Celsius.

Reducerea acoperirii de încălzire prin pardoseală într-o cameră 
va crește temperatura de lucru pe podea, ceea ce poate duce 
la depășirea parametrilor de performanță maximă de acoperire 
podea, precum și scăderea confortului de utilizare a podelei din 
cauza temperaturii prea ridicate a acesteia. În cazul plăcilor 
ceramice, porțelan sau piatră, rezistența la temperatură a 
acestor materiale este mult mai mare decât cea a plăcilor din 
lemn sau laminate.

Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că temperatura prea 
ridicată afectează negativ și activitatea sapei în sine, provocând 
o contracție mai mare și relaxarea materialului.

Dacă temperatura podelei este prea ridicată, 
aceasta cauzează disconfort în timpul utilizării.



Camerele uscate sunt formate din camere 
precum: living, dormitor, birou, coridoare și alte 
camere unde nu există umezeală. Instalarea 
foliei de încălzire în camere cu umiditate 
crescută sunt în principal: băi, toalete, bucătării și 
alte camere în cazul în care poate exista 
umiditate.

Instalarea foliei de 
încălzire în camere 
uscate.

CUM SE INSTALEAZĂ
FOLIILE DE ÎNCĂLZIRE
SUB GURA DE SCURGERE

Sistemul de încălzire prin pardoseală de bază cu folii de 
încălzire sub șapă constă dintr-o folie de încălzire, 
polistiren expandat, folie de barieră de vapori, conectori 
folie de încălzire, bandă auto-vulcanizare, cabluri 
electrice, plasă de oțel inoxidabil Heat Decor, șapă de 
anhidrit sau de ciment și un termostat pentru a controla 
încălzirea.

Distingem două tipuri de instalare a foliei de 
încălzire sub gura de scurgere.

Instalarea foliei de încălzire în camere 
uscate.

Instalarea foliei de încălzire în camere 
cu umiditate.

1. Plintă

2. Plăci ceramice, de porțelan sau de piatră

3. Adeziv flexibil

4. Strat de amorsare

5. Șapă de ciment sau anhidrit 

6. Folie barieră de vapori, grosime min. 0.3 mm

7. Plasă din oțel inoxidabil Heat Decor

8. Folie barieră de vapori, grosime min. 0.2 mm

9. Folie de încălzire Heat Decor

10. Folie barieră de vapori, grosime  min. 0.2mm

11. Bandă de expansiune – margine

12. Izolație termică din polistiren expandat

13. Șapă de ciment

1

2
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Instalarea foliei de 
încălzire în camere 
cu umiditate.

1. Plintă

2. Plăci ceramice, de porțelan sau de piatră

3. Flexible adhesive

4. Adeziv flexibilI

5. Izolație umiditate

6. Strat de amorsare

7. Șapă de ciment

8. Folie barieră de vapori, min. 0.3 mm

9. Heat Decor stainless steel mesh

10. Folie barieră de vapori, min. 0.3 mm

11. Folie de încălzire Heat Decor

12. Folie barieră de vapori, min. 0.3mm

13. Bandă de expansiune – margine

14. Izolație termică din polistiren expandat

15. Șapă de ciment

2.

AVANTAJELE  
ÎNCĂLZIRII PRIN 
PODEA CU FOLIE, 
SUB SCURGERE

Costuri de operare reduse.
Acumulare de căldură.
Opțiunea de a utiliza cel de-al doilea tarif pentru 
energia electrică.
Costuri mici de investiții în comparație cu alte 
instalații de încălzire.
Sistem de încălzire fără defecțiuni timp de mai 
mulți ani. Siguranța utilizării
Instalare rapidă și ușoară a foliei de încălzire sub 
gura de scurgere.
Distribuție uniformă a temperaturii în cameră. 
Încălzirea suprafeței funcționează la temperaturi 
scăzute. Nu există pierderi de energie în timpul 
transmisiei, folia de încălzire se încălzește la locul 
de instalare.
Podea caldă într-un mod plăcut.
Posibilitatea de a integra folia de încălzire cu 
sisteme fotovoltaice solare și eoliene care produc 
energie electrică și de a echilibra costurile de 
exploatare.
Posibilitatea de a încălzi camere selectate la un 
moment preferat și la temperaturi diferite.
Control precis al temperaturii camerei și al 
temperaturii podelei.
Nu este necesară întreținerea anuală a sistemului 
de încălzire și nu sunt necesare costuri 
suplimentare.
Nu există risc de explozie și fum.
După setarea temperaturii camerei, sistemul de 
încălzire nu necesită întreținere.
Posibilități largi de utilizare a pardoselilor, cum ar 
fi plăci ceramice, lemn lipit, panouri laminate, 
panouri de vinil.
Economie de spațiu, deoarece nu este nevoie să 
se asigure o cameră separată pentru o cameră a 
boilerului.
Nu există încălzitoare proeminente pe pereți.
Nu este nevoie să se construiască un coș de fum.
Nu este nevoie să se efectueze lucrări de 
terasament suplimentare și lucrări de construcții 
legate de conexiunea de gaz.
Încălzirea cu infraroșii are un efect pozitiv asupra 
sistemului imunitar.
Sistemul de încălzire reduce convectia, care are 
un efect pozitiv asupra persoanelor cu probleme 
alergice.
Sistemul de încălzire reduce senzația de aer uscat 
și are un efect pozitiv asupra climatului camerei. 
Posibilitate de control la distanță al temperaturii.
Nu există emisii de CO2
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