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VIDI board
VIDI board - PRO
®

INFORMACJE O PRODUKCIE
REVEAL board
®

VIDI ® board-PRO jest przystępną cenowo wewnętrzną płytą budowlaną wysokiej jakości na
bazie ekstrudowanego polistyrenu (XPS). Ta wodoszczelna płyta sprawdzi się przy każdym
projekcie budowlanym i remontowym. Wewnętrzna płyta budowlana stanowi idealne podłoże
dla każdego rodzaju płytek, stiuków oraz tynków i jest łatwa w użyciu.

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI
• Wysokiej jakości wewnętrzna płyta budowlana wykonana z pianki XPS, wykończona
warstwą zaprawy wzmocnioną siatką zbrojeniową.
• Najkorzystniejszy wybór dla każdego użytkownika ze względu na najlepszy stosunek ceny do jakości.
• Połączenie powłoki i masy klejąco-uszczelniającej VIDI®fix zapewnia w 100% wodoszczelne wykończenie.
• Za sprawą wbudowanej siatki zbrojeniowej powierzchnia stanowi mocną i odporną na nacisk bazę wiążącą
do płytek.
• Stabilna, lekka płyta budowlana, łatwa w transporcie i montażu przez jedną osobę.

GWARANCJA NA PRODUKT
Gwarancja na produkt VIDI®board-PRO wynosi 10 lat.
Oprócz tego mogą Państwo uzyskać gwarancję systemową na konstrukcję, uszczelnienie i przyczepność. Aby
zapoznać się z warunkami i otrzymać więcej porad lub
wycenę, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców pod numerem telefonu: +31 (0)570 50 38 30 lub
pod adresem e-mail: info@vidiboard.com

I N S T R U K C J A U Ż YC I A V I D I ® board-PRO | Wersja 11-2020

3

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
PRZEGLĄD PRODUKTÓW / WYMIARY
Produkt

Wymiary

WEWNĘTRZNE PŁYTY BUDOWLANE
PRO-EL BABY 4

1300 x 600 x 4 mm

PRO-EL BABY 6

1300 x 600 x 6 mm

PRO-EL BABY 10

1300 x 600 x 10 mm

PRO-EL 10

2600 x 600 x 10 mm

PRO-EL 12

2600 x 600 x 12,5 mm

PRO-EL 20

2600 x 600 x 20 mm

PRO-EL 30

2600 x 600 x 30 mm

PRO-EL 40

2600 x 600 x 40 mm

PRO-EL 50

2600 x 600 x 50 mm

PRO-XL 12

2650 x 1200 x 12,5 mm

PRO-XL 20

2650 x 1200 x 20 mm

PŁYTY TOALETOWE
PRO-T20XS

1200 x 900 x 20 mm

PRO-T20

1300 x 1200 x 20 mm

PRO-T20XL

1500 x 1200 x 20 mm

PŁYTY UZUPEŁNIAJĄCE
PRO-PPK 20

1000 x 250 x 20 mm

PRO-PPL 20

1300 x 250 x 20 mm

PASKI MONTAŻOWE
PRO-MSK 50

1000 x 50 x 50 mm

PRO-MSL 50

1300 x 50 x 50 mm

NAROŻNE RĘKAWY
PRO-HK 200/20

2600 x 200 x 200 x 20 mm

PRO-HK 300/20

2600 x 300 x 300 x 20 mm

AKCESORIA
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PRO-FS 50

Śruba mocująca z tworzywa sztucznego 50 mm (10 sztuk)

PRO-KR 36

Rozeta z tworzywa sztucznego 36 mm (10 sztuk)

PRO-MR 36

Metalowa rozeta 36 mm (10 sztuk)

PRO-MR 36-50

Metalowa rozeta 36 mm (50 sztuk)

PRO-MSP 90

Metalowy kołek wbijany 90 mm (10 sztuk)

PRO-MSP 110

Metalowy kołek wbijany 90 mm (50 sztuk)

PRO-ALK 310

Masa klejąco-uszczelniająca VIDI®fix 310 ml

PRO-WGB 100

Rolka samoprzylepnej taśmy 10 cm x 20 m

VIDI board
VIDI board - PRO
®

MONTAŻ DO ŚCIANY

REVEAL board
®

PŁASKIE ŚCIANY
SPOSÓB MONTAŻU
• W przypadku płaskiej ściany jako środka wiążącego należy
użyć elastycznego kleju do płytek na bazie cementu.
Nanieść klej do płytek na ścianę lub bezpośrednio na płytę
budowlaną.
• Za pomocą pacy z zębami o grubości 6/8 mm wyżłobić
rowki w zaprawie klejowej. Ułożyć płyty budowlane i
upewnić się, że są one mocowane równo w poziomie.
• Jeśli sam klej do płytek nie gwarantuje przyczepności,
należy dodatkowo zamocować płytę mechanicznie przy
użyciu śrub i rozet. W przypadku dodatkowego mechanicznego mocowania należy używać płyt budowlanych o minimalnej grubości 10 mm. Na m2 należy umieścić co najmniej
5 śrub i metalowych rozet. Należy stosować śruby o długości
50 mm, w przypadku grubszych płyt budowlanych (>10
mm) należy wykorzystać dłuższe śruby. Śruby umieszczać
w odpowiedniej odległości od krawędzi. Śruby należy
dokręcać do momentu, aż rozety wbiją się w powierzchnię
płyty budowlanej. W razie potrzeby można użyć gumowego
młotka, aby zrównać powierzchnię rozet z powierzchnią
płyty.
• Na wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania nanieść siatkę
samoprzylepną (PRO-WGB100). W wilgotnych przestrzeniach
należy zabezpieczyć wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania
za pomocą taśmy uszczelniającej.
• Następnie można wykończyć płytę w wybrany sposób. NIE
gruntować płyty budowlanej, po założeniu zbrojenia płytę
można wykładać płytkami bez wcześniejszej obróbki.
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MONTAŻ DO ŚCIANY
NIERÓWNE ŚCIANY
SPOSÓB MONTAŻU
• Wywiercić w płycie (o minimalnej grubości 10 mm) oraz w
ścianie co najmniej 5 dziur na m2.
• Nanieść klej punktowo na otwory i położyć płyty przy użyciu
poziomicy.
• Następnie zamocować płytę budowlaną za pomocą śrub i
metalowych rozet. Na m2 należy umieścić co najmniej 5 śrub i
rozet. Należy stosować śruby o długości 50 mm, w przypadku
grubszych płyt budowlanych (>10 mm) należy wykorzystać
dłuższe śruby. Śruby umieszczać w odpowiedniej odległości
od krawędzi. Śruby należy dokręcać do momentu, aż rozety
wbiją się w powierzchnię płyty budowlanej. W razie potrzeby można użyć gumowego młotka, aby zrównać rozety z
powierzchnią płyty.
• Na wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania nanieść siatkę
samoprzylepną. W wilgotnych przestrzeniach należy
zabezpieczyć wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania za
pomocą taśmy uszczelniającej.
• Jeśli zagłębienia za płytą budowlaną są zbyt duże, do ich
wypełnienia należy ewentualnie użyć kawałków płyty budowlanej.
• Następnie można wykończyć płytę w wybrany sposób. NIE
gruntować płyty budowlanej, po założeniu zbrojenia płytę
można wykładać płytkami bez wcześniejszej obróbki.
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MONTAŻ DO ŚCIANY

REVEAL board
®

MONTAŻ DO ŚCIANY Z WYKORZYSTANIEM
LISTEW DREWNIANYCH LUB METALOWYCH
Wewnętrzną płytę budowlaną VIDI®board-PRO
(minimalna grubość 10 mm) można zamocować
na drewnianych lub metalowych listwach.

SPOSÓB MONTAŻU
Rozmieszczenie listew zależy od grubości płyty budowlanej:
płyta o grubości 20 mm (lub grubsza)

➔ 60 cm odstępu
płyta o grubości 12,5 mm
➔ 40 cm odstępu
płyta o grubości 10 mm (nie cieńsza) ➔ 30 cm odstępu

• Krawędzie płyt budowlanych muszą opierać się na listwach.
• Należy użyć co najmniej 8 śrub i metalowych rozet na m2
i odpowiednio zamocować płytę budowlaną na listwach.
Śruby należy dokręcać do momentu, aż rozety wbiją się w
powierzchnię płyty. W razie potrzeby można użyć gumowego
młotka, aby zrównać powierzchnię rozet z powierzchnią płyty.
• Na wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania nanieść siatkę
samoprzylepną. W wilgotnych przestrzeniach należy
zabezpieczyć wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania za
pomocą taśmy uszczelniającej.
• Następnie można wykończyć płytę w wybrany sposób. NIE
gruntować płyty budowlanej, po założeniu zbrojenia płytę
można wykładać płytkami bez wcześniejszej obróbki.
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MONTAŻ DO ŚCIANY
PŁYTA TOALETOWA
Płyta toaletowa VIDI®board-PRO doskonale sprawdzi się w połączeniu z każdą ramą montażową.
Płyta ma wycięcia na odpływ, dopływ wody i mocowania. Mimo niewielkiej wagi jest bardzo
wytrzymała i stabilna. Ponadto stanowi idealne podłoże dla każdego rodzaju płytek, ponieważ z
obu stron wyposażona jest w siatkę zbrojeniową w specjalnej warstwie zaprawy. Płyta toaletowa
VIDI®board-PRO dostępna jest w 3 rozmiarach i można ją dostosować do wybranej zabudowy WC.
Płyty toaletowe dostarczane są wraz z zestawem montażowym.
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1

Należy przyciąć płytę do pożądanego rozmiaru. W tym celu należy użyć noża, narzędzia wielofunkcyjnego,
ręcznej piły tarczowej lub wyrzynarki. Dla każdego rozmiaru płyty toaletowej dostępne są odpowiednie
płyty uzupełniające (PRO-PPK 20 i PRO-PPL 20) do szybkiego i bezpiecznego wykańczania boków i górnej
części zabudowy WC.

2

Za pomocą noża lub narzędzia
wielofunkcyjnego należy wyciąć
na odpowiedniej wysokości otwór
na panel spłukujący.

3

Przykleić płytę toaletową do ramy
montażowej masą klejąco-uszczelniającą
VIDI®fix.

VIDI board
VIDI board - PRO
®

MONTAŻ DO ŚCIANY

REVEAL board
®

4

Kolejną płytę przymocować mechanicznie przy użyciu dołączonych śrub oraz rozet. Śruby
umieszczać w odpowiedniej odległości od krawędzi. Dokręcać je do momentu, aż górna powierzchnia rozet zrówna się z powierzchnią płyty toaletowej.

5

Płyty górne i boczne na wszystkich
łączeniach przymocować masą klejącouszczelniającą VIDI®fix.

7

6

Przed nałożeniem kleju do płytek na wszystkie
spoiny i łączenia nanieść siatkę samoprzylepną
(PRO-WGB 100). Należy upewnić się, że
podłoże jest wolne od kurzu.

NIE gruntować płyty toaletowej, po założeniu zbrojenia płytę toaletową
można wykładać płytkami bez wcześniejszej obróbki. Uwaga: w
przypadku stosowania płytek o rozmiarze mniejszym niż 15 × 15 cm
prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych porad. Przy płytkach o
niechłonnej powierzchni zawsze należy użyć kleju proszkowego na bazie
cementu. W porozumieniu z producentem kleju możliwe jest zastosowanie kleju o konsystencji pasty w przypadku płytek o chłonnej powierzchni. Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących
stosowania kleju i fug. Miskę WC montować dopiero po utwardzeniu
kleju do płytek oraz zaprawy do spoin między płytkami. W razie pytań
lub wątpliwości należy skontaktować się z naszym doradcą.
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MONTAŻ DO PODŁOGI
PODŁOGI BETONOWE
Podłoga betonowa musi być równa i wolna od kurzu. Świeży beton musi stwardnieć przed
położeniem wewnętrznej płyty budowlanej VIDI®board-PRO.
SPOSÓB MONTAŻU
• Między ścianą a płytą należy pozostawić 3 mm odstępu. Za
pomocą pacy do kleju z zębami o grubości 6/8 mm należy
nanieść klej na podłogę i rozmieszczać płyty w szeregu
przestawnym. Pod płytą nie mogą się znajdować żadne
zagłębienia.
• Na wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania nanieść siatkę
samoprzylepną. W wilgotnych przestrzeniach należy
zabezpieczyć wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania za
pomocą taśmy uszczelniającej.
• Następnie można wykończyć płytę w wybrany sposób. NIE
gruntować płyty budowlanej, po założeniu zbrojenia płytę
można wykładać płytkami bez wcześniejszej obróbki.

Uwaga:
Nie należy przykrywać szczelin dylatacyjnych wewnętrzną
płytą budowlaną VIDI®board PRO. Należy ułożyć płyty z
zachowaniem struktury szczelin oraz odpowiednio
uszczelnić płytki i rozmieścić je z właściwym odstępem.

5
4
3
2
1

1. Podłoga betonowa
2. Elastyczny klej do płytek
3. Wewnętrzna płyta budowlana VIDI®board-PRO
4. Elastyczny klej do płytek
5. Płytki ceramiczne
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Wewnętrzna płyta budowlana
VIDI®board-PRO charakteryzuje się
doskonałym poziomem izolacji. Płyta
zamontowana pod systemami ogrzewania podłogowego działa jak bariera,
która ogranicza utratę ciepła przez płytę
betonową. Takie rozwiązanie zapewnia
szybsze ogrzewanie i niższe koszty grzewcze.

VIDI board
VIDI board - PRO
®

MONTAŻ DO PODŁOGI

REVEAL board
®

PODŁOGI DREWNIANE
Przed położeniem wewnętrznej płyty budowlanej VIDI®board-PRO (minimalna grubość 10 mm)
należy upewnić się, że podłoga drewniana jest solidna, równa, czysta i całkowicie sucha.
SPOSÓB MONTAŻU
• Za pomocą pacy do kleju z zębami o grubości 6/8 mm należy nanieść elastyczny klej do płytek
(bez rozpuszczalników) na drewnianą podłogę.
• Należy układać płyty budowlane w szeregu przestawnym. Należy upewnić się, że pod płytą nie znajdują się
żadne zagłębienia.
• Przymocować płyty budowlane przy użyciu śrub i rozet (5 śrub na m2, co najmniej 30 mm od krawędzi), aż rozety wbiją się w powierzchnię płyty. W razie potrzeby można użyć gumowego młotka, aby zrównać powierzchnię
rozet z powierzchnią płyty. Śruby należy zamocować w podłodze na głębokość co najmniej 3 cm.
• Na wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania nanieść siatkę samoprzylepną. W wilgotnych przestrzeniach należy
zabezpieczyć wszystkie spoiny, wycięcia i mocowania za pomocą taśmy uszczelniającej.
• Następnie można wykończyć płytę w wybrany sposób. NIE gruntować płyty budowlanej, po założeniu zbrojenia
płytę można wykładać płytkami bez wcześniejszej obróbki.

5
4
3
2
1

1. Drewniana konstrukcja podłogi
2. Elastyczny klej do płytek
3. Wewnętrzna płyta budowlana VIDI®board-PRO
4. Elastyczny klej do płytek
5. Płytki ceramiczne
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INFORMACJE TECHNICZNE O PRODUKCIE
DANE TECHNICZNE
MATERIAL / ANWENDUNG 		

		

Bauplatte aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit
hochwertiger glasfaserverstärkter Polymer-Zement-Beschichtung.
VIDI®board ist wasserdicht, thermisch isolierend, leicht, druckfest
und kann auf nahezu jedem Untergrund angebracht werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VIDI ®board-PRO				
Eigenschaft

Standard / Norm

Wert

Brandverhalten

DIN EN 13501-1

E

Haftungsstärke

0,3 N/mm²

Maximales Fliesengewicht (bei korrekter Befestigung)

62 kg/m²

Product

Größe

RD-Wert
[(m²K)/W]

INNENBAUPLATTEN

U-Wert
[W/(m2K)]

(Bestimmung des R-Werts im Hinblick auf den λ-Wert)

PRO-EL BABY 4

1300 x 600 x 4 mm

0,118

8,50

PRO-EL BABY 6

1300 x 600 x 6 mm

0,176

5,67

PRO-EL BABY 10

1300 x 600 x 10 mm

0,294

3,40

PRO-EL 10

2600 x 600 x 10 mm

0,294

3,40

PRO-EL 12

2600 x 600 x 12,5 mm

0,353

2,83

PRO-EL 20

2600 x 600 x 20 mm

0,588

1,70

PRO-EL 30

2600 x 600 x 30 mm

0,882

1,13

PRO-EL 40

2600 x 600 x 40 mm

1,176

0,85

PRO-EL 50

2600 x 600 x 50 mm

1,471

0,68

PRO-XL 12

2650 x 1200 x 12,5 mm

0,353

2,83

PRO-XL 20

2650 x 1200 x 20 mm

0,588

1,70

TOILETTENPLATTEN
PRO-T20XS

1200 x 900 x 20 mm

0,588

1,70

PRO-T20

1300 x 1200 x 20 mm

0,588

1,70

PRO-T20XL

1500 x 1200 x 20 mm

0,588

1,70

			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN POLYSTYROL-HARTSCHAUM VIDI ®board-PRO
Eigenschap

Standard / Norm

Wert

Masse Volumen (Dichte)

DIN EN 1602

> 30 kg/m³

Wärmeleitung nach 5 Jahren (λ)

DIN EN 13164

0,034 W/mK

Druckwiderstand/Druckstärke bei 10 % Verformung

DIN EN 826

0,30 N/mm² (300 kPa)

Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen

DIN EN 12087

< 1,0 Vol%

Kapillarität
Brandverhalten
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INFORMACJE TECHNICZNE O PRODUKCIE
REVEAL board
®

PRZECHOWYWANIE I ZASTOSOWANIE PRODUKTU
• Należy przechowywać wewnętrzne płyty budowlane VIDI®board-PRO poziomo i płasko w suchym miejscu
i nie należy narażać ich na długotrwałą ekspozycję na światło słoneczne.
• Podczas montażu płyty budowlane należy utrzymywać w suchym stanie.
• Podczas montażu należy unikać uszkodzenia krawędzi, narożników i powierzchni płyt.
• Podczas montażu należy nosić środki ochrony indywidualnej, takie jak maska przeciwpyłowa i okulary ochronne.
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14

Wewnętrzne płyty budowlane

Płyty toaletowe

Płyty uzupełniające

Paski montażowe

VIDI board
VIDI board - PRO
®

REVEAL board
®

Masa klejącouszczelniająca VIDI®fix

Narożne rękawy

Śruba mocująca z tworzy-wa
sztucznego

Metalowa rozeta

Metalowy kołek wbijany

Rozeta z tworzywa
sztucznego

Rolka samoprzylepnej
taśmy
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P ŁY T Y B U D O W L A N E

ALTERNATYWA

Produkty VIDI ®board-PRO dostarczane są przez profesjonalnych sprzedawców:

www.vidiboard.com
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