
Opis produktu

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL jest elementem noÊnym z twardej pianki polistyrenowej z obustronnà pow∏okà z zaprawy
zbrojonej w∏óknem szklanym. Z tego podstawowego materia∏u powstajà p∏yty budowlane o uniwersalnym zastosowaniu 
oraz szeroka gama prefabrykowanych zestawów systemowych.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

W∏aÊciwoÊci Kontrola zgodnie z Jednostka Wynik
Wytrzyma∏oÊç na zginanie DIN-EN 12089 (08.97) kPa 2422 (wartoÊç Êrednia)

Metoda B
StabilnoÊç wymiarów w sta∏ych  DIN-EN 1603 (01.97) Zmiana wymiarów w % 0,1
normalnych warunkach laboratoryjnych
StabilnoÊç wymiarów w okreÊlonych DIN-EN 1604 (01.97) Odkszta∏cenie w % -0,2 do 0,1
warunkach ciÊnienia i wilgotnoÊci (zob. raport kontrolny 

nr  2.1/20802/025.0.1-2006)
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie prostopad∏e DIN-EN 1607 (01.97) kPa 310 do 420
do powierzchni czo∏owych 360 (wartoÊç Êrednia)
Pe∏zanie przy Êciskaniu DIN-EN 1606 (01.97) Deformacja w % (zob. raport kontrolny 

nr  2.1/20802/025.0.1-2006)
NasiàkliwoÊç wodà przy d∏ugotrwa∏ym DIN-EN 12087 (08.97) NasiàkliwoÊç wodà w 0,76 (wartoÊç Êrednia)
zanurzeniu stosunku do 

powierzchni w kg/m2

NasiàkliwoÊç wodà przy d∏ugotrwa∏ym DIN-EN 12087 (08.97) NasiàkliwoÊç wodà w 7,3 (wartoÊç Êrednia)
zanurzeniu stosunku do 

obj toÊci w %
OdpornoÊç na zamra˝anie - odmra˝anie DIN-EN 12091 (08.97) Wytrzyma∏oÊç na o-10  = 204,7 (wartoÊç Êrednia)

Êciskanie w kPa o-10,f = 201,7 (wartoÊç Êrednia)
o-10,tr= 199,5 (wartoÊç Êrednia)

Opór dyfuzyjny pary wodnej DIN-EN 12086 (08.97) WartoÊç oporu 44
dyfuzyjnego µ 2)

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102 (05.98) Klasa B 1, trudno zapalny
Kategoria pozarna DIN EN 13501-1 B-s3, d0 (EL4 – EL100)

B-s2, d0 (EL4 – EL100)
E (jedynie EL12)

Wspó∏czynnik przewodzenia ciep∏a DIN-EN 12667 W/(m*K) 0,0336
Napr ˝enie Êciskajàce DIN-EN 826 kPa 180 do 210
(przy 10 % odkszta∏ceniu wzgl dnym) 197 (wartoÊç Êrednia)
OdpornoÊç temperaturowa – °C -50 / +75
Tolerancja wymiarów w przypadku p∏yt 1) DIN-EN 13 163 mm · GruboÊç +/- 2
(zakres gruboÊci od 4–100 mm) (w oparciu) · SzerokoÊç +/- 2

· D∏ugoÊç +/- 2
· ProstokàtnoÊç +/- 2

na 1000 mm
1) GruboÊç uwzgl dnia rdzeƒ z twardej pianki w∏àcznie z powlekanà tkaninà w∏ókna szklanego wraz z warstwà zaprawy.
2) sd = µ * s ( sd →równowa˝na dyfuzji pary wodnej gruboÊç warstwy powietrza w m; μ→wspó∏czynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ;

s →gruboÊç warstwy materia∏u w m)

Zakres zastosowania

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL sprawdza si  w miejscach nara˝onych na dzia∏anie wilgoci jako element noÊny p∏ytek,
mozaiki i tynku zarówno na Êcianach, jak i na pod∏ogach.
LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL znajduje zastosowanie na Êcianach masywnych, jako produkt do wyrównywania Êcian 
na powierzchniach po zdj ciu p∏ytek, do poszycia zak∏adkowego konstrukcji ramowych i Êcian instalacyjnych oraz przy 
wolnostojàcych Êcianach dzia∏owych. W przypadku stosowania na pod∏ogach s∏u˝y jako materia∏ wyrównujàcy pod∏o˝e 
i ci ˝ar oraz chroni przed wilgocià przy jednoczeÊnie niewielkim ci ˝arze, niewielkiej wysokoÊci konstrukcji oraz prawie
suchym monta˝u.

Pod∏o˝e

– stabilne, p∏askie, suche i czyste
– nienara˝one na drgania
– wytrzyma∏e
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Zalecenia dotyczàce obróbki

Sprawdzenie w∏aÊciwoÊci pod∏o˝a le˝y w gestii osoby odpowiedzialnej za obróbk. W razie potrzeby przed zastosowaniem
preparatu LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL nale˝y przedsi wziàç dodatkowe kroki. Nale˝y przestrzegaçzasad zawartych w
naszej broszurze tematycznej „Podstawa”.
Zastosowanie na Êcianach
– Monta˝ na konstrukcji ramowej/Êcianie instalacyjnej: mocowanie za pomocà zestawów mocujàcych LUX ELEMENTS®-FIX; 

minimalna gruboÊç 10 mm 
– Monta˝ na Êcianie masywnej: punktowe mocowanie za pomocà kawa∏ków zaprawy (8–10 sztuk/m²) z kleju do osadzania 

LUX ELEMENTS®-COL-AK i ko∏ków rozporowych LUX ELEMENTS®-FIX; minimalna gruboÊç 6 mm
– Monta˝ na Êcianie masywnej: Klejenie na ca∏ej powierzchni za pomocà kleju do osadzania LUX ELEMENTS®-COL-AK

na wystarczajàco p∏askich i wytrzyma∏ych pod∏o˝ach
– Wolnostojàca Êciana dzia∏owa: minimalna gruboÊç 50 mm
Informacje ogólne:
– Klejenie stykowe za pomocà kleju monta˝owego LUX ELEMENTS®-COL-MK.
– Przykleiç styki za pomocà LUX ELEMENTS®-ARM-100 SK i zaszpachlowaç, u˝ywajàc LUX ELEMENTS®-COL-AK.
– W miejscach Êrednio lub bardzo wilgotnych albo mokrych (np. w prywatnych niszach prysznicowych) zalecamy uszczelnienie

strefy pomi´dzy Êcianà a pod∏ogà oraz w rogach za pomocà taÊm uszczelniajàcych LUX ELEMENTS®-DRY-DB oraz
zastosowanie masy szpachlowej uszczelniajàcej LUX ELEMENTS®-DRY-ASK w celu wype∏nienia szczelin.  

– Uszczelnienie przejÊç rurowych wykonaç za pomocà LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM oraz LUX ELEMENTS®-DRY-ASK.
– Przy stosowaniu w pomieszczeniach w du˝ym stopniu nara˝onych na dzia∏anie wilgoci, nale˝y wykonaç dodatkowe 

uszczelnienie zespolone z ok∏adzinà ceramicznà u˝ywajàc LUX ELEMENTS®-DRY-ASK lub LUX ELEMENTS®-DRY-DF
(patrz Instrukcja ZBD (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes – Centralne Zrzeszenie Niemieckich Rzemios∏
Budowlanych) „Wskazówki dotyczàce wykonywania uszczelnieƒ w powiàzaniu z ok∏adzinami z p∏ytek i p∏yt we wn´trzach 
i na zewnàtrz“, stan na styczeƒ 2005 r.)

– U∏o˝yç ÊciÊle ok∏adzin´ ceramicznà, stosujàc zapraw´ klejowà LUX ELEMENTS®-COL-FLEX, maksymalne obcià˝enie 50 kg/m²
Zastosowanie na pod∏ogach
– Monta˝ na pod∏odze drewnianej: mocowanie za pomocà zestawów mocujàcych LUX ELEMENTS®-FIX 
– Monta˝ na pod∏odze drewnianej: gruntowanie za pomocà LUX ELEMENTS®-COL-HSV. Klejenie na ca∏ej powierzchni

za pomocà kleju do osadzania LUX ELEMENTS®-COL-AK na wystarczajàco p∏askich i wytrzyma∏ych pod∏o˝ach
– Monta˝ na pod∏o˝u mineralnym: gruntowanie mocno ch∏onnych pod∏o˝y za pomocà LUX ELEMENTS®-COL-HSV.

Punktowe mocowanie za pomocà kawa∏ków zaprawy (maks. odst´p 200 mm; 25–36 szt./m²) z kleju do osadzania
ELEMENTS®-COL-AK; minimalna gruboÊç 30 mm

– Monta˝ na pod∏o˝u mineralnym: gruntowanie mocno ch∏onnych pod∏o˝y za pomocà LUX ELEMENTS®-COL-HSV.
Klejenie na ca∏ej powierzchni za pomocà kleju do osadzania LUX ELEMENTS®-COL-AK na wystarczajàco p∏askich
i wytrzyma∏ych pod∏o˝ach

Informacje ogólne:
– Przykleiç styki za pomocà LUX ELEMENTS®-ARM-100 SK i zaszpachlowaç, u˝ywajàc LUX ELEMENTS®-COL-AK.
– W przypadku stosowania w pomieszczeniach nara˝onych na dzia∏anie wilgoci nale˝y wykonaç dodatkowe uszczelnienie

w zwiàzku z ceramicznà ok∏adzinà, u˝ywajàc LUX ELEMENTS®-DRY-ASK lub LUX ELEMENTS®-DRY-DF (patrz
Instrukcja ZBD (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes – Centralne Zrzeszenie Niemieckich Rzemios∏ Budowlanych)
„Wskazówki dotyczàce wykonywania uszczelnieƒ w powiàzaniu z ok∏adzinami z p∏ytek i p∏yt we wn´trzach i na zewnàtrz“,
stan na styczeƒ 2005 r.)

– Przy nieznacznym obcià˝eniu do du˝ego (u˝ytek domowy, chodzenie bosymi stopami) mo˝na ÊciÊle u∏o˝yç ok∏adzin´
ceramicznà (10 x 10 cm ≤ ok∏adzina ≤ 33 x 33 cm), stosujàc klej zawiesinowy LUX ELEMENTS®-COL-FBK lub zapraw´
klejowà LUX ELEMENTS®-COL-FLEX. Nale˝y przestrzegaç odpowiedniego napr´˝enia niszczàcego p∏ytek. Maksymalne
obcià˝enie Êciskajàce 0,1 N/mm². Przy wi´kszych obcià˝eniach (np. stosowanie wózka inwalidzkiego) nale˝y skontaktowaç
si´ z dzia∏em technicznym firmy LUX ELEMENTS.

Sk∏adowanie

P∏yty nale˝y sk∏adowaç na p∏asko w ch∏odnych i suchych miejscach. Chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni
s∏onecznych. Lekko skrzywione p∏yty, np. w wyniku nieprawid∏owego sk∏adowania lub transportu nie sà wadà technicznà.
Skrzywienie mo˝na ponownie odkszta∏ciç poprzez lekkie zginanie oraz przeciwciàg. Materia∏y zawierajàce rozpuszczalniki
nale˝y trzymaç z daleka od elementów noÊnych z twardej pianki.
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Nale˝y przestrzegaç odpowiednich zaleceƒ, wytycznych oraz przepisów DIN, Europejskich Norm i Kart charakterystyki wyrobów.
Obowiàzujà uznane zasady sztuki budowlanej. Udzielamy gwarancji jakoÊci naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczàce obróbki 
sà oparte na próbach oraz praktycznych doÊwiadczeniach, stanowià one jednak jedynie ogólne wskazówki bez 
zagwarantowania w∏aÊciwoÊci ze wzgl du na brak wp∏ywu na warunki miejsca budowy, sposób wykonania prac oraz obróbki. Wraz 
z wydaniem niniejszego Arkusza Danych Technicznych produktu poprzednie wersje ADT tracà swojà wa˝noÊç.
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