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Kupuj c styropian nale y zwróci  uwag  na zgod-
no  p yt z projektem. Projektant powinien po-
da  wymagane b d  minimalne parametry sty-
ropianu, w postaci wspó czynnika przewodzenia 
ciep a, D, oraz pe nego kodu oznaczenia, lub te
w postaci najistotniejszych w a ciwo ci p yt do 
danego zastosowania.

PARAMETRY TECHNICZNE STYROPIANU – 
OZNAKOWANIE WYROBU
Deklarowane przez producenta parametry 
techniczne styropianu powinny by  podane 
w Deklaracji W a ciwo ci U ytkowych oraz 
Karcie Technicznej wyrobu. Dodatkowo, na opa-
kowaniu (na folii opakowaniowej, lub na etykie-
cie) powinny by  zamieszczone mi dzy innymi 
nast puj ce informacje: nazwa wyrobu, dekla-
rowany wspó czynnik przewodzenia ciep a ( D), 
kod oznaczenia styropianu, oznakowanie CE 
i data produkcji, zapewniaj ce pe n  identyfi-
kacj  wyrobu. Zgodnie z obowi zuj cymi prze-
pisami, producent powinien do wyrobu do -
cza  Deklaracj  W a ciwo ci U ytkowych, tzw. 
DWU. Spe nieniem niniejszego wymagania jest 
równie  udost pnianie DWU na stronie inter-
netowej. Fabryka Styropianu ARBET zamiesz-
cza na swoich stronach internetowych pliki za-
wieraj ce Deklaracje W a ciwo ci U ytkowych 
wraz z Kartami Technicznymi.

W A CIWO CI STYROPIANU DO DOMU 
ENERGOOSZCZ DNEGO
Nie ma przeszkód, aby do ocieplania domów 
energooszcz dnych stosowa  standardowe p y-
ty styropianowe. Dost pne s  p yty o deklarowa-
nym wspó czynniku przewodzenia ciep a, D od 
0,045 do 0,031 W/(m·K). Najistotniejszy jest de-
klarowany opór cieplny, RD, który jest stosun-
kiem grubo ci p yty i jej lambdy deklarowanej. 
Oznacza to, e tak  sam  izolacyjno  ciepln
(np. RD = 4,00 m2·K/W) posiada p yta o grubo ci 
16 cm i lambdzie 0,040 W/(m·K) oraz p yta o gru-
bo ci 18 cm i lambdzie 0,045 W/(m·K).
Z uwagi na wymagan  w domach energoosz-
cz dnych wysok  izolacyjno  termiczn  cz sto 
stosowane s  p yty grafitowe ( D = 0,033÷0,031 
W/(m·K)), pozwalaj ce na u ycie p yt o mniejszej 
grubo ci w porównaniu do styropianów bia ych.

Inwestorzy, którzy nie chc , by warstwa izolacji 
by a zbyt gruba, s  sk onni stosowa  styropiany 
takie jak Fasada GRAFIT z FS ARBET ( D =0,031 
W/(m·K)), umo liwiaj ce wykonanie stosunko-
wo cienkiej warstwy izolacji przy zachowaniu 
odpowiednich parametrów izolacji termicznej.

RÓ NICE W RODZAJACH P YT STYROPIA-
NOWYCH
W zale no ci od miejsca aplikacji (czyli miejsca 
wbudowania izolacji) styropian powinien posia-
da  nast puj ce istotne w a ciwo ci, oprócz wy-
maganej w ka dym przypadku lambdy:
�l ciany w systemie ETICS: wytrzyma o  na 
rozci ganie, np. TR80
l pod ogi: napr enie ciskaj ce, np. CS(10)60;
l dachy p askie kryte pap : napr enie ciska-
j ce, np. CS(10)80 oraz odkszta cenie w okre lo-
nych warunkach, np. DLT(1)5 
l ciany fundamentowe: napr enie ciskaj ce, 
np. CS(10)100 i nasi kliwo  wod , np. WL(T)4.
Poszczególne p yty styropianowe ró ni  si  mi -
dzy sob  rodzajem i poziomami deklarowanych 
parametrów, aby mo liwy by  dobór p yt do prze-
widywanych w budynku obci e cian, pod óg
czy te cian fundamentowych. Warto  deklaro-
wanej lambdy, D, mimo e jest g ówn  w a ciwo-
ci  materia u termoizolacyjnego, jest mniej istot-

na, z uwagi na mo liwo  uzyskania wymaganego 
oporu cieplnego przy u yciu p yt o ró nych lamb-
dach i odpowiednich dla nich grubo ciach p yt.

JAK KLEI  P YTY GRAFITOWE?
Technologia produkcji styropianu grafitowego 
nie ró ni si  od produkcji bia ego. Jednak grafi-
towe p yty s  bardziej wra liwe na bezpo rednie 
dzia anie promieni s onecznych, dlatego nale-
y chroni  je przed nas onecznieniem, zarów-

no podczas magazynowania jak równie  w cza-
sie wbudowywania.
Producenci w celu zabezpieczenia produktów 
przed promieniami s onecznymi wykorzystuj
do ich pakowania mleczn  foli . Jednak e war-
to, w celu dodatkowego zabezpieczenia, prze-
chowywa  je pod zadaszeniem.
Prawid owe technologia przyklejania styropia-
nu (zw aszcza grafitowego) wymaga stosowania 
os on zacieniaj cych elewacj . Je li p yty w cza-

sie przyklejania b d  wystawione na dzia anie 
promieni s onecznych, to po ustaniu nas onecz-
nienia mog  powsta  pomi dzy nimi szczeliny.
Natomiast je li p yty b d  przyklejone w trakcie 
zachmurzenia i przed zwi zaniem kleju zostan
poddane dzia aniu promieni s onecznych, to mo e
nast pi  odspojenie p yt od kleju wraz z mo liwo-
ci  odpadania ca ych po aci p yt ze ciany. Ma 

to zwi zek ze zwi kszaniem si  wymiarów p yt 
poddanych dzia aniu promieni s onecznych (po 
ustaniu nas onecznienia p yty wracaj  do swoich 
pierwotnych wymiarów). P yty grafitowe mo na 
przykleja  tradycyjnymi klejami (przeznaczony-
mi do p yt bia ych), lub specjalnie dedykowany-
mi klejami, zapewniaj cymi lepsz  przyczepno .
Zawsze jednak warto sprawdzi  przyczepno  kle-
ju do styropianu przed wykonaniem ocieplenia.

mgr in . Irena Domska 
Kierownik ds. zarz dzania jako ci

FS „ARBET" Sp. j.

O rodzaju styropianu do danej izo-
lacji termicznej budynku powinien 
decydowa  projektant, na etapie 
sporz dzania projektu ocieplenia, 
zarówno dla budynku nowego, jaki 
i termomodernizowanego.

Jak wybra  odpowiedni styropian?

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
www.arbet.pl, e-mail: sekretariat@arbet.pl

Fabryki i biura handlowe:
Koszalin: ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin, tel. 94 342 20 76 (do 9)

faks 94 342 23 90

Gosty :
Czachorowo 57, 63-800 Gosty , tel. 65 572 37 00, 

faks 65 572 38 14, e-mail: gostyn@arbet.pl

Przodkowo
83-304 Kawle Dolne 143

tel. 58 686 10 53, e-mail: przodkowo@arbet.pl

Golub-Dobrzy
ul. PTTK 56, 87-400 Golub Dobrzy

tel. 56 683 50 34 (do 6)
faks 56 683 22 74, e-mail: golub@arbet.pl

Jas o
 ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jas o

tel./faks 13 491 50 61 (63), 
e-mail: jaslo@arbet.pl
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