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Przegrody budowlane spe niaj  w budynku ró ne funk-
cje, w zale no ci od przeznaczenia obiektu, którego s
elementami. Nale yta wytrzyma o , trwa o  oraz izola-
cyjno  termiczna i akustyczna to cechy cian, stropów
czy dachów. Aby elementy budynku spe nia y wymaga-
nia okre lone przez odpowiednie normy i inne przepisy
oraz pozostawa y w zgodzie z oczekiwaniami inwestora
(a g ównie przysz ego u ytkownika), do ich budowy na-
le y u y  rozs dnie dobranych materia ów. Raczej sza-
le stwem by oby poszukiwanie jednego, „idealnego”
materia u, który spe nia by wszystkie techniczne i este-
tyczne wymagania. Dlatego konieczno ci  i objawem
rozs dku jest „komponowanie” przegród od strony ma-
teria owej. Czasem zdarza si , e po czenie niektórych,
w sumie dobrych materia ów nie prowadzi do zbudowa-
nia dobrze funkcjonuj cego domu lub wi e si  z ko-
nieczno ci  stosowania dodatkowych (zb dnych u yt-
kownikowi) materia ów. Tak wi c dobór materia ów, to
kluczowy moment w szeroko rozumianym procesie bu-
dowania.

Strona ekonomiczna budowania, ograniczona tylko do
cen materia ów i kosztów robocizny (bez uwzgl dnienia
efektów eksploatacyjnych) w prostej linii prowadzi do za-
dowolenia inwestora, a bywa najcz ciej pocz tkiem nie-
szcz  u ytkownika, który tak naprawd  za wszystko
ci gle p aci.
W a ciwa izolacyjno  termiczna i akustyczna budynku
osi gana jest przez zastosowanie materia ów izolacyj-
nych, tzn. takich, które zapewni  nale yt  ochron  ciepl-
n  i akustyczn , ale równie  nie b d  prowadzi y np. do
zawilgocenia cian, czego nast pstwem by oby ich za-
grzybienie. Dyfuzyjnie otwarte (we w a ciwym zakresie)
przegrody budynków, eliminuj  mo liwo  wyst pienia
takiego zagro enia. U ycie do izolacji cieplnej i akustycz-
nej budynków EKOFIBRU, jak pokazuj  badania oraz po-
nad 100-letnie, zarówno ameryka skie jak i europejskie
(w tym 11-letnie polskie) do wiadczenia, gwarantuje
u ytkownikom trwa o  budynku, komfort mieszkania
oraz wysok  efektywno  poniesionych nak adów.

EKOFIBER – celulozowy, ekologiczny  materia  termoizolacyj-
ny jest stosowany do cieplnego i akustycznego izolowania
prawie wszystkich elementów, maj cych ró ne przeznacze-
nie budynków. W a ciwie przygotowane i wyposa one firmy
wykonawcze, sprawnie i nie pozostawiaj c odpadów,
wdmuchaj  EKOFIBER w ka de, nawet najbardziej niedo-
st pne miejsce budynku.
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