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Terč pod dlažbu BASIC 

 

Montážní doporučení 
 

Terce pod dlažbu BASIC se pokládají přímo na hydroizolaci 
(například na modifikované asfaltové pásy s kvalitní nosnou  
vložkou či PVC folie). Pokud není podklad rovný, používají se pro 
vyrovnání rektifikační podložky, které jsou vysoké 3 mm. V případě 
potřeby položení dlažby ještě výše můžete na sebe položit několik 
terčů, nejvíce však 5 kusů (například pro umístění spodku dlažby 
do výšky 36 mm nad podklad použijeme dva terče vysoké 14 mm 
a 2 rektifikační podložky 3mm. Na pokládku potřebujeme stejný 
počet terčů jako dlažby. Terč je možné rozdělit na čtyři čtvrtiny. Při 
zakončení u zdi používáme půlky terčů, v rozích čtvrtky.  
Plocha, na kterou se terče pokládají musí být vždy ukončena  
pevným rámem nebo atikou, aby dlažba neujížděla! 

 

Terče BASIC jsou určeny pro suché kladení dlažby na 
plochých střechách i terasách a to přímo na izolaci, kde tato 
konstrukce zajišťuje vysokou životnost skladby a rovnoměr-
ný odtok vody i v extrémních podmínkách. 

Výhody: 
 Terče jsou vyrobeny z odolného polypropylenu (PP) 
 Ideální řešení pro zpochůznění plochých střech, teras,  

pro provoz letních zahrádek střešních restaurací apod,  
a to vše bez louží a v suchu. 

 Terče s pevně danou výškou, jsou levné řešení na místa, 
kde není třeba dodržovat úplně přesný sklon či kde  
postačuje nižší odsazení pochozí plochy od izolace. 

 Pevné terče lze stohovat max. do výšky 100 mm a je zde 
možno použít na jemné doladění rektifikační či spádovou 
podložku. 

Technická data d1 mm d2 mm  h mm h1 mm l mm cm2 balení ks/karton 

Terč výška 14 mm 150 80 14 10,0 4,0 115 360 

Terč výška 17 mm 150 80 17 10,0 4,0 115 240 

Terč výška 20 mm 150 100 20 10,5 4,0 135 200 

Rektifikační podložka 150 54 3 - - 115 500 

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho 
nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost Building Elements s.r.o. 

pod kontrolou, proto za ně nenese odpovědnost. 


