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Wci  ograniczona poda  powierzchni u yt-

kowej, zw aszcza mieszkalnej w naszym kra-

ju zwraca uwag  inwestorów na poddasza – 

powierzchnie atrakcyjne: zarówno z uwagi na 

po o enie – cz sto w pobli u stref ródmiej-

skich, jak i ze wzgl du na mo liwo  niekon-

wencjonalnej aran acji wn trz.

W trakcie planowania nadbudowy, moder-

nizacji technicznej i funkcjonalnej poddaszy 

mamy do czynienia z nowymi podzia ami 

adaptowanych pomieszcze , konieczno ci

wykonania nowego poszycia na istniej cych 

przegrodach oraz potrzeb  wykonania nowych 

lub zamiennych pod o y pod projektowane 

posadzki. Wszystkie te zagadnienia nale y

rozwi za  z uwzgl dnieniem ochrony prze-

ciwpo arowej, zapewnieniem odpowiednich 

warunków akustycznych i statycznych oraz 

realizowa  w mo liwie krótkim czasie.

Do kompleksowego rozwi zania tych proble-

mów najlepiej przystosowany jest FERMACELL 

– system p yt gipsowo-w óknowych, zyskuj -

cy du  popularno  dzi ki swoim wyj tko-

wym w a ciwo ciom.

P yty FERMACELL s :

Stabilne i wytrzyma e mechanicznie – przeno-

sz   obci enia  u ytkowe  do 50 kg/1 pkt, co

 umo liwia monta  szafek, pó ek, grzejników 

i innych obci e  bez dodatkowej konstruk-

cji. Wyposa enie wn trz mo na zaplanowa

po zamontowaniu p yt. Aran acji nie ograni-

cza uk ad elementów konstrukcyjnych. W trak-

cie eksploatacji mo na zmieni  wyposa enie 

bez demonta u p yt.

Ognioodporne – materia  niezapalny.  ciana 

z pojedynczym poszyciem ma klas  odpor-

no ci ogniowej EI 60, a z podwójnym poszy-

ciem – EI 120.

Odporne na wilgo – p yty FERMACELL mo -

na stosowa  w pomieszczeniach o wilgotno ci 

wzgl dnej powietrza do 70% bez ogranicze

i okresowo (do 10 godz.) w pomieszczeniach 

o wilgotno ci wzgl dnej powietrza do 85%.

Paroprzepuszczalne i bezwonne – podno-

sz  komfort pomieszcze , porowata struktu-

ra jednorodnego materia u reguluje wilgot-

no  pomieszcze .

Ekologiczne – nie zawieraj  chemicznych rod-

ków gruntuj cych i kleju. Niewykorzystany 

materia  nadaje si  do recyclingu.

Stabilne akustycznie dzi ki znacznemu za-

g szczeniu sprasowanego materia u umo -

liwiaj  realizacj cian i stropów o korzyst-

niejszych parametrach od innych technologii 

suchej zabudowy, bazuj cych na materia ach 

o mniejszej g sto ci i sztywno ci.

Nadaj  si  do gi cia na mokro – umo liwia-

j  zabudow  wn trz: ukowych cian, sufitów 

podwieszonych, lukarn i kolumn bez narusze-

nia struktury materia u (bez nacinania i cza-

soch onnego szpachlowania).

Ekonomiczne – prosty, szybki i tani monta

eliminuje czynno ci wymagane w innych su-

chych technologiach: 

Brak ta m wzmacniaj cych na stykach i pro-

fili aluminiowych na naro ach. Malowanie, 

tapetowanie i glazura nie wymagaj  grunto-

wania pod o a gdy  p yty zabezpieczone s

fabrycznie. Glazur  mo na przyklei  na poje-

dynczej warstwie p yt gr. 12,5 mm bez ryzyka 

powstania szkodliwych napr e .

U ycie wkr tów czy klamer nie zagra a sta-

bilnym kraw dziom p yt. Mo liwo  skleja-

nia fragmentów p yt – tak e poza konstrukcj

– pozwala lepiej wykorzysta  materia  (96% 

efektywno ci). P yty zniszczone w transpor-

cie lub w monta u mo na sklei  i podda  dal-

szej obróbce.

Zastosowanie p yt FERMACELL do obu-

dowy skosów dachowych i sufitów podwie-

szonych nie wymaga stela u niezb dnego 

w innych technologiach dla uzyskania w a-

P yty gipsowo-w óknowe
FERMACELL
ROZWI ZANIE, KTÓREMU MO ESZ ZAUFA
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ciwej, teoretycznej p aszczyzny monta o-

wej i wzgl dnej elastyczno ci, przenosz -

cej napr enia konstrukcji dachowej. P yty 

gipsowo-w óknowe mo na montowa  do ta-

niego rusztu drewnianego przybitego w po-

przek krokwi. Rezygnacja ze stela u elimi-

nuje mostki termiczne, których obecno

mo e ujawni  si , po czasie, nieefektowny-

mi cieniami w miejscu wykraplania si  pary, 

na styku z ch odniejsz  powierzchni  pro-

fili stalowych.

Poza p ytami na ciany, skosy dachowe i su-

fity, w systemie oferowane s  elementy pod o-

gowe z izolacj  akustyczn , izolacj  termiczn

oraz elementy bez izolacji, które, ze wzgl du

na swoj  lekko , mog  by  stosowane na stro-

pach o ma ej no no ci, np. na starych, zagro-

onych nadmiernym obci eniem drewnia-

nych stropach belkowych. 

Sucha  podsypka FERMACELL pozwala zni-

welowa  nierówne pod o a i wyrówna  ugi -

cia w przedziale 1–10 cm. 

FERMACELL nazywany „systemem jednej 

p yty” u atwia projektowanie, prace  monta-

owe na budowie, znacz co oszcz dza zu-

ycie materia u, zmniejsza koszty materia-

ów pomocniczych oraz  koszty robocizny, 

zapewniaj c jednocze nie wysoki standard 

u ytkowy w oparciu o ca kowicie ekologicz-

ny materia .

Od pod ogi a  po dach
solidna zabudowa wn trz

Poddasze u ytkowe z FERMACELL

Inwestora, który zdecyduje si  zaadaptowa poddasze w starym lub nowym obiekcie,

czeka pytanie, jak  technologi  budowy wybra . Do wiadczenie pokazuje, e wymagania 

(cz sto przeciwstawne) najlepiej spe nia technologia suchej zabudowy.

Konstrukcja tej technologii jest stosunkowo prosta, a suchy proces budowy jest odpowiedni 

dla najcz ciej stosowanego materia u przy wykonaniu poddaszy – drewna. Idealnym 

materia em w tym obszarze s p yty gipsowo-w óknowe FERMACELL.

Zalety stosowania p yt gipsowo-w óknowych FERMACELL przy budowie podasza:

przede wszystkim jest to suchy proces budowy, woda jest potrzebna tylko do mieszania 

masy spoinuj cej, a w przypadku technologii spoin klejonych, nie potrzeba wody nawet do 

tego 

wytrzyma o  p yt umo liwia wykonanie lekkiej konstrukcji no nej w celu umocowania 

i usztywnienia dachu i belek strychu 

sztywno  p yt umo liwia zastosowanie w azienkach tylko jednowarstwowego poszycia, 

bez dodatkowego wzmacniania profili no nych 

doskona e w a ciwo ci akustyczne 

wysoka odporno  ogniowa konstrukcji 

lekko , niska waga konstrukcji 

szybko  monta u dzi ki zastosowaniu materia u p ytowego 

mo liwo  wykonania wszystkich instalacji w cianach dzia owych 

zastosowanie tych lekkich konstrukcji zwi ksza powierzchni  mieszkaln  poddasza o kilka 

metrów kwadratowych (nawet do 10%)

Stosuj c p yty Fermacell gwarantujemy bezpiecze stwo i trwa o  zabudowy na wiele 

dziesi tków lat.

System FERMACELL to nie tylko produkty o szerokim spektrum zastosowania, to tak e

doskona a obs uga producenta, konkurencyjna cena, unikalne zalety materia u, krajowe 

i europejskie certyfikaty, jak równie  u atwienia do stosowania tych p yt przy realizacji 

budownictwa mieszkaniowego i przemys owego. Wi cej informacji na temat w a ciwo ci

i zastosowania p yt gipsowo-w óknowych Fermacell mo na znale  na stronie producenta

www.poddasze-remont.pl oraz www.budowaniedoskonale.pl
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