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 WC-Set 
  
   Комплект обшивки для інсталяції унітазу 

 
 
WC-Set – це легкий в монтажі продукт з 
інтегрованими зміцнюючими елементами для 
облицювання інсталяцій туалету. 
WC-Set особливо приданий для ремонту у ванних 
кімнатах та може монтуватись практично на будь-
які стабільні основи. 
 
 
Властивості 
 
Повний комплект для інсталяцій туалету 
Легкий монтаж завдяки фабричним прорізам 
Високоміцний завдяки інтегрованим 

зміцнюючим елементам 
Гнучкі дизайнерські можливості 
Водостійкий 
 
 
Області застосування 
 
монтажний елемент під облицювання 

плиткою та встановлення сантехніки у ванних 
кімнатах 

 
 
Підготовка основи 
 
Основа має відповідати наступним вимогам: 
 
суха та чиста 
здатна нести навантаження 
очищена від жиру, мастила, фарби, 

цементного молочка, відшарувань та 
будівельного сміття 

 
 
Застосування 
 
У разі необхідності WC-Set можна підрізати за 
допомогою дискової пили, пилки чи ножа. 
WC-Set монтується до конструкції за допомогою 
металевих саморізів або клею-герметика на 
основі MS-полімерів MS 6. 
 

 
 
Технічні дані 
 

склад матеріалу жорсткий екструдований 
полістирол (без вмісту 

флорфторвуглеводнів) зі 
спеціальним розчином та 
армуючою склосіткою з 

обох боків 
зберігання в сухому приміщенні без 

прямої дії сонячних 
променів, в 

горизонтальному 
положенні 

 
технічні дані екструдованого полістиролу 
номінальне значення 
теплопровідності при температурі 
10 °С відповідно до EN 12667 

0,036 Вт/м·К 

модуль еластичності відповідно до 
EN 826 10000 – 17000 кПа 

міцність на стиск при стисканні 10 
% відповідно до EN 826 300 кПа 

міцність на згин відповідно до EN 
1607 300 кПа 

опір паропроникності вілповідно до 
EN 12086 80 - 250 кПа 

лінійний коефіцієнт розширення 0,07 мм/ м·К 
температура застосування від - 50 °С до + 70 °С 
клас пожежної безпеки відповідно 
до EN 13501-1 E 

 
 
Пакування 
 

WC-Set WC-Set «Maxi» 
1 шт. фронтальна плита 
1200 х 600 х 20 мм  

1 шт. фронтальна плита 
1200 х 1200 х 20 мм  

3 шт. бокова плита 
1200 х 200 х 20 мм - 

20 шт. дюбелі 20 шт. дюбелі 
20 шт. саморізи 20 шт. саморізи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому 
досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з 
індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими 
нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках 
наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які 
відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі 
письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних 
технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної 
документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.  
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