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Obszary stosowania 

 Do zastosowań wewnętrznych. 
 W celu przygotowania równych 

powierzchni pod okładziny 
podczas renowacji starego bu-
downictwa. 

 Uniwersalne zastosowanie, 
także w przypadku układania 
okładzin o innym przebiegu 
spoin niż spoiny jastrychu. 

 Okładziny z płytek mogą być 
układane bezpośrednio w ze-
spoleniu z matą oddzielającą. 

Właściwości produktu 

 Podkład redukujący napręże-
nia stosowany pod okładziny  
z płytek 

 Niewielka wysokość zabudowy 
i łatwe stosowanie 

 Krótki czas wbudowywania 
 Szybko uzyskiwana gotowość 

użytkowa podczas renowacji  
w starym budownictwie. 

Podłoże 

Jeśli stare wykładziny posadzkowe  
(np. wykładziny dywanowe, PCV) 
są wymieniane na nowe okładziny 
z płytek, to stare wykładziny należy 
zdjąć, a przywierające do podłoża 
pozostałości kleju do okładzin – 
skuć. Następnie przygotowaną 
wstępnie powierzchnię (wraz 
z resztkami kleju) gruntuje się pre-
paratem Remmers Uniplan Grund 
(art. 2820)/ Tiefgrund W (art. 
2842).  

W razie potrzeby pozostające nie-
równości wyrównać używając wy-
lewki Remmers Uniplan (art. 
2824). Przed ułożeniem mat od-
dzielających podłoże musi być 
równe.  
Warunkiem, jakie musi spełnić sta-
ra okładzina z ceramiki lub kamie-
nia naturalnego przed ułożeniem 
Remmers Enkoppelungsmatte jest 
jej trwałe zespolenie z podłożem. 
Odspojone okładziny muszą zo-
stać usunięte, a puste miejsca po 
nich należy wypełnić zaprawą kle-
jową Remmers Multikleber (art. 
2856). Powierzchnia starej okła-
dziny musi być czysta i pozbawio-
na substancji zmniejszających 
przyczepność.  
Stare podłogi z desek drewnianych 
muszą być nośne i czyste. Deski w 
razie potrzeby na nowo przymo-
cować wkrętami lub wymienić. Nie-
równe posadzki zagruntować pre-
paratem Remmers Uniplan Grund 
i wyrównać wylewką Remmers 

Uniplan. Jastrychy muszą być 
równe. Szorstkie powierzchnie na-
leży zagruntować preparatem 
Remmers Tiefgrund W i wygładzić 
stosując Optiplan. 

Układanie mat 

Ułożyć Remmers Enkoppelungs-
matte i dociąć. 
Na przygotowane podłoże zgodnie 
z regułami techniki nanieść zapra-
wę klejową Remmers Multikleber, 
używając pacy ząbkowanej  
8 mm. 
Na jeszcze nie związaną (klejącą 
się) zaprawę ułożyć (bezspoinowo) 
matę Remmers Entkoppe-
lungsmatte (białą włókniną z na-
drukiem „Remmers” do góry) 
i docisnąć. W przejściach między 
pomieszczeniami, w których na 
skutek niezbędnej wysokości za-
budowy odizolowywanej okładziny 
ceramicznej następuje różnica wy-
sokości, należy wbudować profile 
ograniczające. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4301 

Entkoppelungsmatte 
Mata oddzielająca do układania w miejscach prze-
znaczonych do wyłożenia płytkami  
 

Dane techniczne produktu 

Baza materiału: Mieszanka włókien synte-
tycznych, z obustronną  
powłoką 

Wymiary pojedynczej maty: 120 cm x 60 cm = 0,72 m² 
Ciężar powierzchniowy: grubość 4 mm: 2,8 kg/m² 
Opór przewodzenia ciepła (wg   
DIN 12667): 0,042 m²K/W 
Współczynnik oporu dyfuzji 
pary wodnej μ: ok. 4,5 
Reakcja na ogień wg DIN 4102-1: klasa B2 
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Wskazówki 

W przypadku stosowania Rem-
mers Entkoppelungsmatte na ja-
strychach ogrzewanych okres roz-
grzewania wydłuża się. Dodatkowe 
elektryczne ogrzewanie podłogowe 
układa się na macie Remmers En-
tkoppelungsmatte.  

W przypadku stosowania Rem-
mers Entkoppelungsmatte w po-
mieszczeniach wilgotnych lub mo-
krych przed ułożeniem płytek lub 
płyt należy nanieść dodatkowe 
uszczelnienie. 

Narzędzia, czyszczenie 

Paca ząbkowana (8 mm), nóż, 
taśma klejąca (np. Tesakrepp, 
szer. 20 mm). Narzędzia myć wo-
dą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pakiet 4,32 m² 
Zużycie: 
Wg potrzeb 
Składowanie: 
Przechowywać w suchym miejscu, 
na leżąco. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


