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Pakiet inwestycyjny PAROC

Kompleksowa izolacja cieplna i akustyczna■

     Kompleksowa izolacja cieplna  
i akustyczna budynków użyteczności 
publicznej i przemysłowych. 

Płyty izolacyjne najwyższej jakości - 
gwarancją niskiego zapotrzebowa-
nia energetycznego obiektów.

Zawartość Pakietu Inwestycyjnego 
PAROC
■ Płyty PAROC WAS 25t, PAROC  

WAS 35, PAROC WAS 50(t) - 
izolacja cieplna fasad wentylowa-
nych o nieograniczonej wysokości.  
Bardzo wysoka izolacyjność 
cieplna płyt PAROC - λD od 
0,033 W/mK pozwala uzyskać 
niskie współczynniki przenikania 
ciepła U=0,16-0,22 W/m2K dla 
fasady wentylowanej.

Przykład izolacji - ścianka działowa
1. podwójne, normalne płyty g-k, 2. pionowy 
profil stalowy, 3. PAROC UNS 37z, 2x70 mm,  
4. podwójne, normalne płyty g-k

Izolacja ścianki działowej
1. normalna płyta g-k, 12,5 mm, 2. pionowy profil 
stalowy, 3. PAROC UNS 37z, 100 mm, 4. normal-
na płyta g-k, 12,5 mm

■ Akustyczne płyty do podłóg pływa-
jących na betonowych stropach 
wewnętrznych PAROC SSB 1. 
Brak przenoszenia dźwięków ude-
rzeniowych do pomieszczeń pod 
stropami wewnętrznymi.

■ Płyty PAROC UNS 37z do izolacji 
akustycznej wewnętrznych ścia-
nek działowych lub izolacji fasad 
wentylowanych w układzie dwu-
warstwowym (PAROC UNS 37z 
+ PAROC WAS 25t (PAROC 
WAS 50)).

R’w

[dB]

Przykłady konstrukcji spełniających wymagania R’w i odporności ogniowej

Grubość ściany
[mm]

Opis Klasa
ogniowa

63 2152 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k
2 x 75 mm profil stalowy, co 600 mm
2 x 70 mm PAROC UNS 37z
2 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k

EI 90

55 1252 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k
1 x 100 mm profil stalowy, co 600 mm
1 x 100 mm PAROC UNS 37z
2 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k

EI 90

45 1251 x 12,5 mm (pojedyncza) płyta g-k
1 x 100 mm profil stalowy, co 600 mm
1 x 100 mm PAROC UNS 37z
1 x 12,5 mm (pojedyncza) płyta g-k

EI 60

Ściany działowe

63 dB
EI 90

45 dB
EI 60

Ściany działowe
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Elewacja wentylowana metodą suchą z okła-
dziną elewacyjną z kamienia
1. ściana konstrukcyjna, 2. PAROC WAS 25t,  
3. szczelina wentylacyjna, 4. płyta kamienna,  
5. regulowane kotwy dystansowe

Elewacja wentylowana z okładziną ze szkła
1. ściana konstrukcyjna, 2. łącznik mechaniczny, 
3. PAROC WAS 25t, 4. ruszt metalowy, 5. szcze-
lina wentylacyjna, 6. okładzina ze szkła

Izolacja akustyczna stropu
1. wylewka betonowa, 2. pasek z wełny PAROC 
SSB 1, 3. folia budowlana, 4. PAROC SSB 1,  
5. betonowa konstrukcja stropu nośnego, 6. sufit

Ściana osłonowa z blachy profilowanej
1. stalowy element konstrukcyjny hali, 2. blacha 
profilowana, 3. paroizolacja, 5. ruszt metalowy, 
4. PAROC UNS 37z lub PAROC WAS 50t,  
6. blacha profilowana

Parametry akustyczne stropu

Ściana docieplona metodą suchą wentylowaną z podaniem 
grubości wełny mineralnej z okładziną szklaną

materiał warstwy

tynk cementowo-wapienny 
wewnętrzny
mur z cegły ceramicznej, 
pełnej, na zaprawie cemento-
wo-wapiennej, przy gr. spoin 
do 1,5cm
PAROC WAS 25t 
pustka powietrzna niewentylo-
wana lub słabo wentylowana
warstwa elewacyjna ze 
szklanych płyt profilowanych

Uwaga! W wartości współczynnika przenikania ciepła U nie 
uwzględniono wpływu mostków cieplnych.

λ

[W/m·K]

grubość 
warstwy

[m]

gęstość 
materiału
[kg/m3]

U

[W/m2·K]

0,820

0,770

0,033

---
0,210

0,015

0,380

0,120

0,030
0,060

1850

1800

85

1,3
---

0,22

Ściana docieplona metodą lekką suchą z podaniem grubości 
wełny mineralnej z okładziną kamienną

Stropy

Fasady wentylowane Fasady wentylowane Fasady wentylowane

materiał warstwy

tynk cementowo-wapienny 
wewnętrzny
mur z cegły silikatowej pełnej
PAROC WAS 25t 
pustka powietrzna 
wentylowana
kamienne elementy 
elewacyjne

λ

[W/m·K]

grubość 
warstwy

[m]

gęstość 
materiału
[kg/m3]

U

[W/m2·K]

0,820

0,900
0,033

---

2,500

0,015

0,380
0,120
0,015

0,030

1850

1900
85
1,3

2400

0,23

klasa reakcji
na ogień

Parametry produktów

0,037
0,035

0,033

0,033

0,034

0809-CPD-0668
0809-CPD-0668

0809-CPD-0668

0809-CPD-0668

0809-CPD-0668

A1
A1

A1

A1

A1

1220/610
1200/600

1200/600

1200/600

1200/600

---
---

≤ 25 • 10-6

≤ 35 • 10-6

≤ 50 • 10-6

deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła

λD

certyfikat
zgodności CE

wymiary 
długość/szerokość

[mm]

przepuszczalność 
powietrza
L m3/Pams

PAROC UNS 37z

PAROC SSB 1

PAROC WAS 25t

PAROC WAS 35

PAROC WAS 50(t)

≤ 1kg/m2

≤ 1kg/m2

≤ 1kg/m2

≤ 1kg/m2

≤ 1kg/m2

deklarowana,
krótkotrwała 

nasiąkliwość wodą, WS

Rodzaj stropu betonowego 
grubość i gęstość

Płyta kanałowa
HD/F 120/27
(365 kg/m2)

Płyta pełna 160 mm
(370 kg/m2)

Konstrukcja betonowej
podłogi pływającej

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka

Wartość 
L’n,w [dB]

42

43

Wartość
R’w [dB]

65

63

Całkowita grubość stropu
z podłogą pływającą [mm]

350

240



GRUPA PAROC to jeden z wiodących producentów wyrobów                      
i rozwiązań izolacyjnych z wełny kamiennej w Europie. Oferta Paroc 
obejmuje izolacje budowlane, techniczne, dla przemysłu stoczniowego, 
płyty warstwowe z rdzeniem ze strukturalnej wełny kamiennej oraz 
izolacje akustyczne. Posiadamy zakłady produkcyjne w Finlandii, 
Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Nasze spółki handlowe oraz 
przedstawicielstwa rozsiane są po 13 krajach Europy.

Izolacje Budowlane Paroc to szeroka 
gama wyrobów i rozwiązań do zastosowań 
w tradycyjnym budownictwie. Izolacje 
budowlane wykorzystywane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna i akustyczna ścian 
zewnętrznych, dachów, podłóg, piwnic, 
stropów międzykondygnacyjnych oraz ścian 
działowych.

Izolacje Techniczne Paroc stosowane 
są jako izolacja termiczna, ogniochronna 
oraz akustyczna w technologii budowlanej, 
urządzeniach przemysłowych, instalacjach 
rurowych i przemyśle stoczniowym.

Ognioodporne Płyty Warstwowe Paroc 
to lekkie płyty warstwowe z rdzeniem z wełny 
kamiennej pokryte po obydwu stronach 
blachą stalową. Płyty warstwowe Paroc 
stosowane są do budowy fasad, ścian 
działowych oraz sufitów w obiektach 
użyteczności publicznej, handlowych  
oraz przemysłowych.

A MEMBER OF PAROC GROUP

Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść 
tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie sprecyzowany w 
niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez 
nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względu 
na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego 
poinformowania o tym fakcie. 

PAROC POLSKA sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno
Telefon +61 468 21 90
Fax       +61 415 45 79
www.paroc.pl


