
Expert Eko Matt
maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS

KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna:
Deklaracja zgodności:
Atest higieniczny:

KARTA TECHNICZNA

Maty powinny być transportowane 
w opakowaniach fi rmowych, zgdo-
nie z krajowymi przepisami trans-
portowymi. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi i przegrzaniem.

ZASTOSOWANIE

Maty powinny być przechowywane 
w opakowaniach  fi rmowych,
w pomieszczeniach nie przezna-
czonych do przchowywania  roz-
puszczalników organicznych, w 
miejscach nie narażonych na prze-
grzanie i naświetlenie światłem 
dziennym. Opakowanie należy 
chronić przed uszkodzeniami me-
chanicznymi.

Grubość: 

PRODUCENT
Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88 

TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE

Maty Cezar są przeznaczone do 
wykonywania podkładów bezpo-
średnio pod posadzki pływające w 
celu wyrównania nieówności pod-
łoży przed ułożeniem posadzek z 
laminowanych elementów posadz-
kowych z tworzych drzewnych, 
tzw. paneli lub z elementów war-
stwowych z drewna i materiałów 
drewnopodobnych oraz jako war-
stwa tłumiąca.

Wyrób o kształcie prostopadłościa-
nu. Jedna powierzchnia jest gładka, 
a druga rowkowana równolegle do 
szerokości. Barwa w odcieniu kolo-
ru niebieskiego.

Data wydania: maj 2013 r.

1. Produkt dostępny wyłacznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 5200x1070x660 mm

AT-15-8898/2012
01/S/2012
40/322/44/2012
3 mm

CHARAKTERYSTYKA

Parametr Jednostka Wartość Norma
Nasiąkliwość wodą przy 
długoterminowym (28 dni) 
całkowitym zanurzeniu

% ≤ 1,0 PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)

Odporność na chwilowe 
obciążenie skupione mm ≤ 1,0 ZUAT – 15/VIII.21/2008

Odporność na cykliczne 
obciążenie skupione mm ≤ 0,5 ZUAT – 15/VIII.21/2008

Wskaźnik ważony zmniej-
szenia poziomu uderzenio-
wego ΔLw 

dB ≥ 18 PN-EN ISO 10140-3:2011;
PN-EN ISO 717-2:1999

Zdolność kompensacji 
nierówności podłoża mm ≤2,5 ZUAT – 15/VIII.21/2008

PARAMETRY  TECHNICZNE 

WYMIARY  I  PAKOWANIE

Wymiary [mm] m2/opak. m2/kart. m2/pal. Waga brutto paleta [kg]

5200x1070x660 5 95 760 96

0,475 m

1,
18

 m



Expert Eko Matt
maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS

KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna:
Deklaracja zgodności:
Atest higieniczny:

KARTA TECHNICZNA

Maty powinny być transportowane 
w opakowaniach fi rmowych, zgdo-
nie z krajowymi przepisami trans-
portowymi. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi i przegrzaniem.

ZASTOSOWANIE

Maty powinny być przechowywane 
w opakowaniach  fi rmowych,
w pomieszczeniach nie przezna-
czonych do przchowywania  roz-
puszczalników organicznych, w 
miejscach nie narażonych na prze-
grzanie i naświetlenie światłem 
dziennym. Opakowanie należy 
chronić przed uszkodzeniami me-
chanicznymi.

Grubość: 

PRODUCENT
Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88 

TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE

Maty Cezar są przeznaczone do 
wykonywania podkładów bezpo-
średnio pod posadzki pływające w 
celu wyrównania nieówności pod-
łoży przed ułożeniem posadzek z 
laminowanych elementów posadz-
kowych z tworzych drzewnych, 
tzw. paneli lub z elementów war-
stwowych z drewna i materiałów 
drewnopodobnych oraz jako war-
stwa tłumiąca.

Wyrób o kształcie prostopadłościa-
nu. Jedna powierzchnia jest gładka, 
a druga rowkowana równolegle do 
szerokości. Barwa w odcieniu kolo-
ru niebieskiego.

Data wydania: maj 2013 r.

1. Produkt dostępny wyłacznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 5200x1070x660 mm

AT-15-8898/2012
01/S/2012
40/322/44/2012
5 mm

CHARAKTERYSTYKA

Parametr Jednostka Wartość Norma
Nasiąkliwość wodą przy 
długoterminowym (28 dni) 
całkowitym zanurzeniu

% ≤ 1,0 PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)

Odporność na chwilowe 
obciążenie skupione mm ≤ 1,5 ZUAT – 15/VIII.21/2008

Odporność na cykliczne 
obciążenie skupione mm ≤ 1,0 ZUAT – 15/VIII.21/2008

Wskaźnik ważony zmniej-
szenia poziomu uderzenio-
wego ΔLw 

dB ≥ 18 PN-EN ISO 10140-3:2011;
PN-EN ISO 717-2:1999

Zdolność kompensacji 
nierówności podłoża mm ≤4,0 ZUAT – 15/VIII.21/2008

PARAMETRY  TECHNICZNE 

WYMIARY  I  PAKOWANIE

Wymiary [mm] m2/opak. m2/kart. m2/pal. Waga brutto paleta [kg]

5200x1070x660 5 95 760 96

0,475 m

1,
18

 m




