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LINIA STYROPIANÓW FASADOWYCH

LINIA STYROPIANÓW
FASADOWYCH
Skuteczna izolacja termiczna to przede wszystkim
dobry materiał termoizolacyjny. Jednym z najważniejszych parametrów, jaki należy sprawdzić przed
zakupem takiego materiału, jest deklarowana przez
producenta wartość współczynnika przewodzenia
ciepła, czyli tak zwana lambda λ . m jest niższa, tym
mniejsza jest utrata ciepła. Dodatkowo im grubsza
jest warstwa styropianu, tym lepsza jest termoizolacja budynku.

znacza to zatem wymierne korzyści

finansowe, ponieważ dzięki zastosowaniu grubszego
styropianu o lepszej lambdzie λ będziemy wydawać
znacznie mniej pieniędzy na rachunki za ogrzewanie
budynku w sezonie grzewczym.
Płyty styropianowe marki STYROPMIN to jedne z najlepszych materiałów termoizolacyjnych wytwarzanych
w Polsce oraz w uropie. apewniają one nie tylko
solidną ochronę termiczną budynków, lecz także częściowo przyczyniają się do estetycznego wyglądu samej elewacji. irma nie boi się nowych wyzwań i jest
w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej
wymagających klientów.

iędzy innymi z myślą o nich

oferuje wycinanie różnego rodzaju zdobień elewacji,
takich jak: profile elewacyjne, bonie, gzymsy, fasety,
inne detale zaprojektowane przez architektów.

WYMIARY
Płyty FASADA λ PRO produkowane są w wymiarach
mm grubości płyt od
skokowo, co

do

mm

mm.

ystępują z dwoma rodzajami krawędzi:
płaskie we wszystkich grubościach i frezowane
na zakład od

do

mm.
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LINIA STYROPIANÓW FASADOWYCH

ZASTOSOWANIE

ocieplenie stropodachów wentylowanych

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie wieńców, nadproży i innych

metodą T

mostków termicznych;

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie loggii balkonowych.

metodą lekką-suchą
izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej
ściany trójwarstwowej
izolacja termiczna na powierzchni

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

ściany szkieletowej

wytrzymałość na zginanie

ocieplenie dachów krokwiowych

wytrzymałość na rozciąganie TR

ocieplenie podłóg na legarach

klasa reakcji na ogień

kPa
kPa

samogasnący .

Czy wiesz, że?
Wszystkie produkty fasadowe marki STYROPMIN posiadają rekomendację nstytutu Techniki udowlanej numer RTQ ITB - 1275/2015.
Rekomendacja T , którą objęte są produkty STYROPMIN-u to kolejny dowód na ich najwyższą jakość. luczowym elementem
utrzymania tej rekomendacji jest dobrowolne poddawanie się wyrywkowym i szczegółowym kontrolom przeprowadzanym
przez T . adane są najważniejsze, deklarowane przez producenta parametry techniczne styropianów.
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LINIA STYROPIANÓW FASADOWYCH

ZASTOSOWANIE

ocieplenie stropodachów wentylowanych

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie wieńców, nadproży i innych

metodą T

mostków termicznych;

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie loggii balkonowych.

metodą lekką-suchą
izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej
ściany trójwarstwowej
izolacja termiczna na powierzchni

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

ściany szkieletowej

wytrzymałość na zginanie

ocieplenie dachów krokwiowych

wytrzymałość na rozciąganie TR

ocieplenie podłóg na legarach

klasa reakcji na ogień

kPa
kPa

samogasnący .

FASADA λ PRO 70
ZASTOSOWANIE

ocieplenie stropodachów wentylowanych

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie wieńców, nadproży i innych

metodą T

mostków termicznych;

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie loggii balkonowych.

metodą lekką-suchą
izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej
ściany trójwarstwowej
izolacja termiczna na powierzchni

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

ściany szkieletowej

wytrzymałość na zginanie

ocieplenie dachów krokwiowych

wytrzymałość na rozciąganie TR

ocieplenie podłóg na legarach

klasa reakcji na ogień

kPa
kPa

samogasnący .

Czy wiesz, że?
STYROPMIN posiada pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie reakcji na ogień dla przekryć dachowych.
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LINIA STYROPIANÓW
PASYWNYCH
rafitowe styropiany pasywne wykonane są z nowoczesnego surowca, który ma znacznie lepsze parametry
termoizolacyjne, niż ten stosowany do wyrobu tradycyjnych, białych płyt styropianowych. awiera on bowiem
specjalne dodatki, które znacznie poprawiają jego właściwości termiczne, nadając przy tym płytom charakterystyczny, grafitowy kolor. astosowanie tego rodzaju
styropianów umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej
ochrony cieplnej budynku, w związku z tym doskonale
sprawdzają się one zarówno w budownictwie energooszczędnym jak i pasywnym. tyropiany pasywne marki
STYROPMIN, charakteryzują się właśnie takimi doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi. ch współczynnik przewodzenia ciepła osiąga nawet

,

.

Potwierdzają to liczne badania przeprowadzane przez
niezależne instytucje certyfikujące, takie jak T .

Czy wiesz, że?
Przepisy przewidują konsekwentne obniżanie wartości
współczynnika

przenikania

zewnętrzne domu.

ciepła

grubości termoizolacji, od roku
Produkty z linii

przez

przegrody

przypadku ścian oznacza to wzrost

T R P

N P

co najmniej o
PR

cm.

doskonale

pomagają w osiągnięciu tych wymogów przy zachowaniu
rozsądnej grubości materiału.
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LINIA STYROPIANÓW PASYWNYCH

ZASTOSOWANIE

ocieplenie stropodachów wentylowanych

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie wieńców, nadproży i innych

metodą T

mostków termicznych;

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

ocieplenie loggii balkonowych.

metodą lekką-suchą
izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej
ściany trójwarstwowej
izolacja termiczna na powierzchni

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

ściany szkieletowej

wytrzymałość na zginanie

ocieplenie dachów krokwiowych

wytrzymałość na rozciąganie TR

ocieplenie podłóg na legarach

klasa reakcji na ogień

ZASTOSOWANIE

kPa
kPa

samogasnący .

ocieplenie wieńców, nadproży i innych

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

mostków termicznych;

metodą T

ocieplenie loggii balkonowych.

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana
metodą lekką-suchą
izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej
ściany trójwarstwowej

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

izolacja termiczna na powierzchni

wytrzymałość na zginanie

ściany szkieletowej

naprężenie ściskające przy

kPa

ocieplenie dachów krokwiowych

odkształceniu

ocieplenie podłóg na legarach

wytrzymałość na rozciąganie TR

ocieplenie stropodachów wentylowanych

klasa reakcji na ogień

kPa
kPa

samogasnący .

Czy wiesz, że?
Wszystkie produkty STYROPMIN posiadają atest Polskiego akładu igieny, co czyni go produktem bezpiecznym dla zdrowia
i życia mieszkańców.
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LINIA STYROPIANÓW PASYWNYCH

podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
dachy płaskie z dowolną warstwą hydroizolacji
dachy płaskie w układzie stropodachów pełnych
dachy krokwiowe

ZASTOSOWANIE

stropodachy o wiotkiej konstrukcji

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

blacha trapezowa

metodą T

stropodachy wentylowane

zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana

tarasy, balkony.

metodą lekką-suchą
izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany
trójwarstwowej;

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
bardzo dobra izolacja termiczna: współczynnik
,

m

izolacja termiczna na powierzchni ściany

przewodzenia ciepła

szkieletowej;

wytrzymałość na zginanie

ocieplenie podłóg na legarach

naprężenie ściskające przy

podłogi na gruncie w budownictwie

odkształceniu

mieszkaniowym, użyteczności publicznej

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

WYMIARY

i przemysłowym przy normalnych obciążeniach

obciążenie użytkowe wg PN- N

Płyty PASSIVE λ PRO produkowane są w wymiarach

podłogi budynków użyteczności publicznej

zał. . :

podłogi na wszelkiego rodzaju stropach

wytrzymałość na rozciąganie TR

o sztywnej konstrukcji

klasa reakcji na ogień

mm grubość płyt od
skokowo, co

mm.

do

mm

ystępują z dwoma rodzajami

D

kPa
kPa

kPa, tj. , t m
kPa

samogasnący .

krawędzi: płaskie we wszystkich grubościach
i frezowane na zakład od

do

mm.

znaczenie produktu zgodnie z normą PN- N
:
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

ZASTOSOWANIE

izolacja termiczna podłóg na wszelkiego rodzaju

ocieplanie dachów płaskich z dowolną

stropach o sztywnej konstrukcji

warstwą hydroizolacji

izolacja termiczna podłóg w systemie

ocieplanie dachów płaskich w układzie

ogrzewania podłogowego.

stropodachów pełnych
ocieplanie dachów krokwiowych

bardzo dobra izolacja termiczna:

konstrukcji blacha trapezowa

współczynnik przewodzenia ciepła

termoizolacja stropodachów wentylowanych

znaczenie produktu zgodnie z normą PN- N
:
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

termoizolacja stropodachów o wiotkiej

D

,

m

termoizolacja tarasów, balkonów

wytrzymałość na zginanie

izolacja termiczna podłóg na gruncie

naprężenia ściskające przy

w budownictwie mieszkaniowym,

odkształceniu

użyteczności publicznej i przemysłowym

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

przy normalnych obciążeniach

obciążenie użytkowe wg PN- N

izolacja termiczna podłóg pod pokładem

zał.

posadzkowym;

klasa reakcji na ogień

. :

kPa
kPa

kPa, tj. , t m
samogasnący .
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LINIA STYROPIANÓW PODKŁADOWYCH
tyropiany podkładowe stosowane są do termoizolacji podłóg, dachów, parkingów. Przenoszą bardzo duże obciążenia użytkowe dochodzące nawet do t m . oraz częściej wykorzystywane są także
w budownictwie lądowym jako wypełnienia konstrukcyjne dróg, warstwa chroniąca przed przemarzaniem, podbudowa mostów lub nasypów przy wymagających warunkach gruntowych.
Jednym z ich najistotniejszych parametrów technicznych jest właśnie wytrzymałość na ściskanie,
mierzona w kPa. m większa jest ta wartość, tym większy ciężar przeniesie styropian. Produkty z linii
T R P

N DP

PR

sprawdziły się już niejednokrotnie także przy docieplaniu takich obiektów

jak: hale przemysłowe, stadiony, centra handlowe, baseny.

ZASTOSOWANIE
izolacja termiczna podłóg pod podkładem
posadzkowym;
izolacja termiczna podłóg na gruncie w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy małych obciążeniach
izolacja termiczna podłóg na wszelkiego
rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
izolacja termiczna stropodachów o wiotkiej
konstrukcji blacha trapezowa
izolacja termiczna stropodachów pełnych
izolacja termiczna balkonów i tarasów.

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła

D

wytrzymałość na zginanie

kPa

,

m

naprężenie ściskające przy
odkształceniu

kPa

wytrzymałość na rozciąganie TR
dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie
użytkowe wg PN- N
klasa reakcji na ogień

zał.

. :

kPa, tj. , t m

samogasnący .
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LINIA STYROPIANÓW PODKŁADOWYCH

ZASTOSOWANIE
izolacja termiczna podłóg
pod podkładem posadzkowym

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

izolacja termiczna podłóg na gruncie

wytrzymałość na zginanie

w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności

naprężenie ściskające przy

publicznej przy małych obciążeniach

odkształceniu

izolacja termiczna podłóg na wszelkiego

wytrzymałość na rozciąganie TR

rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

izolacja termiczna stropodachów o wiotkiej

obciążenie użytkowe wg PN- N

konstrukcji blacha trapezowa

zał.

izolacja termiczna stropodachów pełnych

klasa reakcji na ogień

. :

kPa
kPa

kPa, tj. , t m
samogasnący .

izolacja termiczna balkonów i tarasów.

ZASTOSOWANIE
izolacja termiczna podłóg
pod podkładem posadzkowym

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
D

,

m

izolacja termiczna podłóg na gruncie

wytrzymałość na zginanie

w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności

naprężenie ściskające przy

publicznej przy małych obciążeniach

odkształceniu

izolacja termiczna podłóg na wszelkiego

wytrzymałość na rozciąganie TR

rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

izolacja termiczna stropodachów o wiotkiej

obciążenie użytkowe PN- N

konstrukcji blacha trapezowa

zał.

izolacja termiczna stropodachów pełnych

klasa reakcji na ogień

. :

kPa
kPa

kPa, tj. , t m
samogasnący .

izolacja termiczna balkonów i tarasów.

UWAGA!
godnie z normą PN- N
,

zał. .

dla płyt z linii DP

PR

odkształcenie pełzania przy ściskaniu nie przekracza

przy stałym obciążeniu równym

naprężeń ściskających.
10
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LINIA STYROPIANÓW PODKŁADOWYCH

izolacja termiczna balkonów i tarasów.

ZASTOSOWANIE
izolacja termiczna podłóg pod podkładem
posadzkowym;
izolacja termiczna podłóg na gruncie
w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej przy małych obciążeniach
izolacja termiczna podłóg na wszelkiego
rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
izolacja termiczna stropodachów o wiotkiej
konstrukcji blacha trapezowa
izolacja termiczna stropodachów pełnych

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
,
m
D
wytrzymałość na zginanie
kPa
naprężenie ściskające przy
odkształceniu
kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR
dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie
użytkowe PN- N
zał. . :
kPa, tj. , t m
klasa reakcji na ogień samogasnący .

jako warstwa chroniąca przed przemarzaniem
w konstrukcjach drogowych.

ZASTOSOWANIE
izolacja termiczna podłóg oraz podłóg
na gruncie pod podkładem posadzkowym, silnie
obciążona np. posadzki przemysłowe
izolacja termiczna stropodachów i dachów z możliwością parkowania oraz dachów odwróconych
izolacja termiczna dachów płaskich z dowolną
warstwą hydroizolacji
w budownictwie inżynierskim i drogowym jako
wypełnienia konstrukcyjne, szalunki tracone

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
,
m
D
wytrzymałość na zginanie
kPa
naprężenie ściskające przy
odkształceniu
kPa
dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie
użytkowe wg PN- N
zał. . :
kPa,
tj. , t m
klasa reakcji na ogień

samogasnący .

jako warstwa chroniąca przed przemarzaniem
w konstrukcjach drogowych.

ZASTOSOWANIE
izolacja termiczna podłóg oraz podłóg
na gruncie pod podkładem posadzkowym,
silnie obciążona np. posadzki przemysłowe
izolacja termiczna stropodachów i dachów z możliwością parkowania oraz dachów odwróconych
izolacja termiczna dachów płaskich
z dowolną warstwą hydroizolacji
w budownictwie inżynierskim i drogowym jako
wypełnienia konstrukcyjne, szalunki tracone

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła
,
m
D
wytrzymałość na zginanie
kPa
naprężenie ściskające przy
odkształceniu
kPa
dopuszczalne, równomiernie rozłożone
obciążenie użytkowe wg PN- N
zał. . :
kPa, tj. , t m
klasa reakcji na ogień samogasnący .
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LINIA STYROPIANÓW SPECJALISTYCZNYCH

EPS EN 13163-T2-L2-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5DS(70,90)5-DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)3

znaczenie produktu zgodnie z normą PN- N
:
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3 -WD(V)3
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LINIA STYROPIANÓW SPECJALISTYCZNYCH

irma STYROPMIN jest jednym z prekursorów we wprowadzaniu na rynek nowych i innowacyjnych produktów. Jest to możliwe dzięki licznym
nakładom inwestycyjnym w badania oraz rozwój. tyropiany specjalistyczne marki T R P

N to produkty do zadań specjalnych.

ZASTOSOWANIE

wytrzymałość na zginanie

izolacja termiczna fundamentów

kPa

naprężenie ściskające przy

poniżej poziomu gruntu

odkształceniu

kPa

izolacja termiczna cokołów i ścian piwnic

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

izolacja termiczna podłóg, ścian i stropów

obciążenie użytkowe wg PN- N

w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

zał.

izolacja termiczna dachów odwróconych

długotrwałą nasiąkliwość wodą po

izolacja termiczna dachów płaskich i stropodachów.

. :

kPa, tj. , t m

klasa reakcji na ogień

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła

dniach

T
samogasnący .

absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji
,

D

D

m

Płyty
DR
Ni
DR
N
P R produkowane są w wymiarach
mm. rawędzie płyt są frezowane na zakład
mm wymiar netto

mm wymiar brutto dostępna grubość płyt:
mm .

ZASTOSOWANIE

,

,

,

wytrzymałość na zginanie

izolacja akustyczna tłumiąca d więki uderzeniowe

,

,

,

kPa

wska nik zmniejszenia poziomu d więku

w systemie podłóg pływających, dla których

uderzeniowego

obciążenie użytkowe podłóg na warstwie

dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie

wyrównawczej nie przekracza , kN m

kg m .

do

d

użytkowe PN- N

zał.

klasa reakcji na ogień

samogasnący .

. :

kPa, tj. , t m

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
współczynnik przewodzenia ciepła

D

,

PAKOWANIE

m
Grubość płyt (mm)
Ilość płyt w paczce (szt.)
Objętość paczki (m³)
Powierzchnia w paczce (m²)

17
34
0,29
17,0

22
26
0,29
13,0

27
22
0,30
11,0

33
18
0,30
9,0

38
16
0,30
8,0

43
14
0,30
7,0

48
12
0,29
6,0

53
11
0,29
5,5
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LINIA STYROPIANÓW DACHOWYCH

adbanie o prawidłowe odprowadzenie wód opadowych

styropianu.

przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań do-

w postaci deszczu, śniegu czy lodu jest bardzo ważnym ele-

stępnych na rynku, system spadków dachowych STYROPMIN

mentem projektowania dachów płaskich. espół projektantów

pozwala na znaczną redukcję kosztów. Potwierdzają to liczne

STYROPMIN-u wspiera w tej kwestii architektów i konstrukto-

kalkulacje i wyliczenia finansowe, przeprowadzone we współ-

rów zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym. Nasi

pracy z biurami projektowymi.

pracownicy potrafią zaprojektować i wyprodukować spadki daN STYROLAMIN NR oraz płyty D

chowe w sposób najbardziej optymalny i efektywny, zarówno

Płyty T R P

pod kątem funkcjonalnym, jak i finansowym. Rozwiązaniem,

iD

które pozwoli na swobodne przemieszczanie się wody opado-

dachach budynków i hal.

wej w kierunku spustów lub rynien

bez konieczności praco-

moizolacyjnych, posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa

chłonnego i kosztownego wykonywania spadku na konstruk-

pożarowego w zakresie reakcji na ogień, jak i nierozprzestrze-

cji dachu

niania ognia.

jest zastosowanie dachowych płyt spadkowych ze

NR

NR

to specjalistyczne produkty stosowane na
prócz znakomitych właściwości ter-

16

LINIA STYROPIANÓW DACHOWYCH

tyropianowe płyty termoizolacyjne D

NR

iR

wytwarzane są z płyt

styropianowych produkowanych według podanych poniżej kodów.

ogą występować

w postaci klinów spadkowych o zmiennym nachyleniu powierzchni do

.

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

PEŁNA KLASYFIKACJA
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

współczynnik przewodzenia ciepła

Płyty D

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

klasa reakcji na ogień

klasę odporności ogniowej całego przekrycia

obciążenie użytkowe wynoszące

współczynnik przewodzenia ciepła

na poziomie nawet R

w zależności od typu płyt nawet

NR

iR

,

uzyskują

. Ponadto płyty

te wraz z pokryciem posiadają klasyfikację

m

do

D

,

D

) od:

m

odporność na ogień zewnętrzny

kPa,

zewnętrznego

R

do

D

,

D

) od:

m

obciążenie użytkowe wynoszące

WYMIARY

t , czyli NR .

m

dopuszczalne, równomiernie rozłożone

tj. , t m .

bezpieczeństwa pożarowego w zakresie
zachowania na oddziaływanie ognia

,

t

R

samogasnący

Płyty D

w zależności od typu płyt nawet
NR

iR

kPa,

tj. , t m .

mogą występować w następujących,

ZASTOSOWANIE
Płyty D

ZASTOSOWANIE

niestandardowych wymiarach:

N są przeznaczone do izolacji

lub

mm.

termicznej wszystkich dachów płaskich oraz
lekko spadzistych, gdzie stawiane są wymagania

PAKOWANIE PŁYT

odnośnie odporności ogniowej całego dachu

Płyty D

przekrycia na poziomie R

są na paletach do wysokości ,

lub R

.

T R

N NR

to płyty do izolacji

termicznej wszystkich dachów płaskich
NR

oraz lekko spadzistych. tosowane są także
iR

pakowane
m

jako izolacja termiczna podłóg, fundamentów,
tarasów oraz pod wylewki betonowe.

wymiar mierzony razem z paletą .

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

abezpieczane są przed przesuwaniem się

MONTAŻ

odporność ogniowa warstwowych przekryć

oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi

Płyty T R

dachowych

ich części narożnych.

za pomocą łączników mechanicznych.

R

lub R

N NR

zaleca się montować

Płyty te można także kleić lepikiem na gorąco
znaczenie produktu zgodnie z normą PN- N

:

lub klejami adhezyjnymi i bitumicznymi nie

DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 80 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

wchodzącymi w reakcję ze styropianem.

DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 100 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Płyty T R

DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 150 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach

N NR

można układać na

DACHOMIN RE15 RE30 NRO EPS 200 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

np. betonowych, drewnianych, z blachy

DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 80 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

trapezowej, z zaprawy cementowej

DACHOMIN PASSIVE RE15 RE30 NRO EPS 100 EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

i na istniejących już pokryciach dachowych.
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STYROPMIN – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
POTWIERDZONA BADANIAMI
STYROPMIN od samego początku

Dzięki temu do rąk klientów trafia tylko najlepszy styropian.

swojej działalności dokładał wszelkich
starań, aby wyposażać swoje zakłady

Produkty STYROPMIN-u z powodzeniem przechodzą różne kon-

produkcyjne w najlepszej jakości sprzęt.

trole, mające na celu zapewnienie produktom najwyższej jako-

Dzięki temu obecnie posiada on trzy

ści. Jej gwarancję stanowi m.in. rekomendacja RTQ, przyzna-

nowoczesne fabryki, które przewyższa-

wana przez Instytut Techniki Budowlanej ITB tylko najlepszym

ją swoim poziomem zaawansowania,

materiałom budowlanym.

większość europejskich zakładów.
ateriały termoizolacyjne T R P

N-u są powszechnie stosowane

To właśnie w tych fabrykach, pod okiem

przy budowie osiedli mieszkaniowych, biurowców, hoteli, obiektów uży-

wykwalifikowanej i doświadczonej zało-

teczności publicznej, obiektów i hal przemysłowych, a także jako pod-

gi, powstaje bogaty wachlarz, najwyższej

kład do budowy dróg, autostrad oraz nasypów kolejowych na terenie

klasy materiałów termoizolacyjnych. Na-

całego kraju i za granicą.

leżą do nich styropiany standardowe,
jak i specjalistyczne, do których zalicza-

Zaufały nam już największe firmy budowlane w Polsce. Teraz czas

my między innymi: styropiany peryme-

na Ciebie…

tryczne, pasywne, laminowane papą,
akustyczne, do ogrzewania podłogowego, „ognioodporne” itp.
Przy każdym z zakładów produkcyjnych
STYROPMIN-u działają nowoczesne laboratoria badawczo-rozwojowe, w których nasi eksperci sprawdzają jakość
wszystkich produktów oraz nieustannie pracują nad ich udoskonalaniem.
Dział R&D dodatkowo skupia się na
ciągłym poszukiwaniu innowacyjnych
rozwiązań technologicznych oraz produktowych. Jego bieżący monitoring,
na każdym etapie produkcji, jest najwyższą gwarancją jakości wyrobów,
opuszczających zakłady produkcyjne.
19

Płyty styropianowe powstają wg innowacyjnej technologii:
„System stabilizacji i skrócenia procesu produkcji wyrobów styropianowych
z wykorzystaniem energii odzyskanej” (ST).

POLSKIE
STOWARYSZENIE
DEKARZY

