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Wszystkie podłogi Meister nadają się na wodne ogrzewanie 
podłogowe z funkcją chłodzenia. Należy jednak przestrzegać 
następujących zasad:

• Funkcja chłodzenia powinna być włączona tylko w przypadku 
pomieszczenia o temperaturze > 26 ˚C.

• Temperatura chłodzenia nie powinna być niższa niż 2 do 3˚C  
od ogólnej temperatury pomieszczenia, czyli nie powinna spaść 
poniżej 23˚C.

• Wilgotność względna na chłodzonej powierzchni nie powinna 
przekroczyć 75%.

• Aby nie zakłócać swobodnego chłodzenia podłogi jej 
powierzchnia nie powinna być przykryta żadnym dodatkowym 
pokryciem podłogowym, takim jak dywan, chodnik lub inne.

• Podłogi Meister parkiet, Nadura i Lindura powinny być klejone 
na całej powierzchni aby zoptymalizować efekt ogrzewania.  
W przypadku pozostałych podłóg możliwe jest układanie 
metodą pływającą zgodnie z instrukcją montażu.

• Aby sezonowe różnice wilgotności względnej były jak najniższe, 
wilgotność względna powinna wynosić  > 40% w okresie 
grzewczym. Zaleca się stosowanie nawilżacza w celu uzyskania 
optymalnej wilgotności pomieszczenia.

• Do kontrolowania i sprawdzania warunków klimatycznych 
pomieszczenia zaleca się stosowanie rejestratora danych. 
Pomiaru można również dokonać  manualnie przy użyciu 
termometru na podczerwień oraz higrometru. Optymalna 
temperatura pomieszczenia to 18-22˚C, wilgotność  30-65%.

• Eksperci w dziedzinie układania podłóg i parkietów odradzają 
prowadzenie aktywnego chłodzenia dłużej niż 14 (po którym 
następuje faza nieaktywna trwająca co najmniej 14 dni).  
W przypadku dłuższych faz chłodzenia lub okresu eksploatacji 
> 21 dni w roku należy zastosować inne rodzaje chłodzenia 
pomieszczenia (klimatyzacji).

• Należy zawsze przestrzegać instrukcji montażu oraz pielęgnacji 
podłóg.

Możliwe ryzyko i szkody, jeśli powyższe punkty nie będą 
przestrzegane:

• Deformacje I spuchnięcia pojedynczych desek.
• Tworzenie dylatacji między rzędami desek oraz w rejonie 

połączeń czołowych.
• Rozwarstwienie/oderwanie wierzchniej warstwy deski.
• Punkt rosy/Tworzenie się wody kondensacyjnej, a tym samym 

uszkodzenie podłoża (jastrych).

Każde pomieszczenie ogrzewane na dużej powierzchni,  wymaga 
odpowiedniego rozplanowania i  skoordynowania systemu 
grzewczego, jastrychu i rodzaju pokrycia z uwzględnieniem rodzaju 
użytkowania, w celu zapewnienia optymalnego i bezawaryjnego 
funkcjonowania przez długie lata.
W przypadku montażu tych specjalnych konstrukcji podłogowych 
niezwykle istotne jest zachowanie profesjonalnych standardów 

montażu. Zaopatrzenie i procesy instalacyjne muszą 
korespondować z najnowszymi technologiami, dostępnymi kartami 
informacyjnymi z centralnego stowarzyszenia niemieckiej branży 
budowlanej oraz instrukcjami i wytycznymi montażu odpowiednich 
dostawców i producentów. Odpowiednie informacje zapewnia 
Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Ogrzewania i Chłodzenia 
Powierzchniowego (BVF).

Ważne: Powyższe punkty muszą być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i/lub potwierdzone przez specjalistów  
(architekta, specjalistę od ogrzewania, instalatora itp.). Więcej 
informacji można odnaleźć w normach DIN EN 1264, DINEN 15377 
i DIN EN 12831 oraz na stronie Federalnego Stowarzyszenia 
Ogrzewania Powierzchniowego I Chłodzenia Powierzchniowego 
(BVF) (German Federal Association of Surface Heating and Surface 
Cooling).
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