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Gdy zależy nam nie tylko na efektywnej izolacji cieplnej lub 
ogniowej ale również na estetycznym wyglądzie izolowanego 
sufitu to znakomicie do tego celu nadaje się płyta lamellowa             
PAROC CGL 20cy. Montaż płyty do stropu oraz jej koń-
cowa obróbka jest szybka i łatwa. Płyta jest bezpośrednio 
klejona do sufitu. Po przyklejeniu widoczna jest powierzch-
nia płyty ze ściętymi krawędziami, zagruntowana powłoką 
krzemianową. Gruntowana powierzchnia skraca czas 
instalacji oraz jest dobrym podkładem dla bezpośredniego 
natrysku dekoracyjnego. Poprzez niestosowanie dodatko-
wych zapraw zbrojących, łączników mechanicznych, siatek 
zbrojących oraz rusztów montażowych, izolowany sufit jest 
konstrukcją lekką, o estetycznym wyglądzie.
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PAROC CGL 20cy - izolacyjna płyta lamellowa 
z fazowanymi krawędziami
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Dobór grubości PAROC CGL 20cy
Grubość izolacji i wartość współczynnika przenikania ciepła U 
dla kanałowego sufitu betonowego

Grubość izolacji i wartość 
współczynnika przenikania ciepła U 
dla pełnego sufitu betonowego
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- Płyta kanałowa 265 mm, opór cieplny R = 0,36 m2K/W
- Izolacja cieplna PAROC CGL 20cy, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK
- Opory przejmowania ciepła Rsi + Rse = 0,21 m2K/W

Montaż płyty PAROC CGL 20cy
Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy jest bezpośrednio klejona do 
przygotowanej, betonowej powierzchni sufitu. Taki sposób instalacji 
(metoda bezsiatkowa) eliminuje dodatkowe prace związane np.  
z montażem łączników mechanicznych czy budową specjalnych 
rusztów wzmacniających. Z tego względu metoda ta jest szybka  
i łatwa do końcowego wykończenia powierzchni płyty izolacyjnej.
• PAROC CGL 20cy jest przyklejana przy użyciu zaprawy klejowej, 

jakiej używa się również w metodzie izolowania ścian zewnętrznych 
(metoda lekka mokra, inaczej zwana BSO).

• Powierzchnia do której przykleja się płyty izolacyjne powinna być 
oczyszczona.

Fazowane krawędzie płyt lamellowych, po końcowym natryśnię-
ciu warstwy dekoracyjnej, pozwalają na osiągnięcie równego  
i estetycznego wyglądu zaizolowanej powierzchni sufitu. Minimalne 
różnice grubości płyt (mieszczące się w przedziale tolerancji) stają 
się wtedy niewidoczne.

Przygotowanie zaprawy klejowej Pokrywanie zaprawą klejową tylnej  
powierzchni płyty PAROC CGL 20cy

Rozprowadzanie zaprawy packą zębatą Mijankowe przyklejanie płyt PAROC CGL 
20cy do sufitu

Nanoszenie natrysku Pomalowana powierzchnia sufitu

1. Strop betonowy
2. Płyta PAROC CGL 20cy przyklejona do betonowego sufitu 

zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy
3. Powierzchnia produktu malowana natryskowo zgodnie z instruk-

cją producenta warstwy dekoracyjnej (farby) 
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Płyta PAROC FAL 1 jest popularną płytą w izolacji ścian 
fasadowych metodą lekką mokrą. Ze względu na wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie (80 kPa) płyta ta znakomi-
cie nadaje się również do izolacji stropów metodą lekką 
mokrą, z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem lub 
specjalnie barwioną zaprawą klejową. Przy wykańczaniu 
powierzchni płyty metodą lekką mokrą (BSO) konieczne 
jest zastosowanie siatki zbrojącej. Płyta PAROC FAL 1 
występuje również w wersji z jednostronnie zagruntowaną 
powierzchnią. Wtedy nazywa się ona PAROC FAL 1c. 
Zagruntowana powierzchnia umożliwia szybszy jej montaż 
do betonowego sufitu - nie ma potrzeby wstępnego grun-
towania płyty przed jej przyklejaniem. 

PAROC FAL 1 - izolacyjna płyta lamellowa             
z prostymi krawędziami

Dobór grubości PAROC FAL 1
Grubość izolacji i wartość współczynnika przenikania ciepła U 
dla kanałowego sufitu betonowego

Grubość izolacji i wartość 
współczynnika przenikania ciepła U 
dla pełnego sufitu betonowego
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Wartość U

- Płyta kanałowa 265 mm, opór cieplny R = 0,36 m2K/W
- Izolacja cieplna PAROC FAL 1, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/mK
- Opory przejmowania ciepła Rsi + Rse = 0,21 m2K/W
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1. Zbrojona płyta betonowa
2. PAROC FAL 1
3. Ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie wykończenie 

płyty izolacyjnej może być wykonane metodą lekką mokrą (BSO), 
zgodnie z instrukcją systemową 

PAROC FAL 1

Niepalna płyta o lamellowym układzie włókien          
z wełny kamiennej o wysokich właściwościach 
termoizolacyjnych. Wodoodporna, zachowuje 
stałe kształty bez względu na zmiany temperatury.            
Odporna chemicznie i biologicznie.

Zastosowanie
Płyta lamellowa przeznaczona do izolacji fasad otynkowanych (metoda BSO). Do podłoża może 
być mocowana za pomocą zaprawy klejowej lub zaprawy klejowej i łączników mechanicznych. 
Przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych budynków. 
 

Wymiary
Długość x Szerokość    1200 x 200 mm  
Grubość     50-200 mm

Opakowanie
Paczki układane na palecie i owinięte folią

Przewodność cieplna
Deklarowany współczynnik, λD   0,040 W/mK

Reakcja na ogień, Euroklasa   A1
Deklarowana, krótkotrwała nasiąkliwość wodą, WS ≤ 1 kg/m2

Deklarowany poziom wytrzymałości na rozciąganie 
prostopadle do powierzchni czołowych TR	 		 80 kPa
Deklarowana wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej, MU	 	 	 	 1

PAROC CGL 20cy

Niepalna płyta o lamellowym układzie włókien               
z wełny kamiennej o wysokich właściwościach 
termoizolacyjnych, jednostronnie zagruntowa-
na. Wodoodporna, zachowuje stałe kształty 
bez względu na zmiany temperatury. Odporna 
chemicznie i biologicznie.

Zastosowanie
Płyta lamellowa o prostopadłym do powierzchni układzie włókien z wełny kamiennej,            
ze ściętymi krawędziami przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej stropów, 
garaży, piwnic i przejazdów.
 

Wymiary
Długość x Szerokość    1200 x 200 mm 
Grubość     60-150 mm

Opakowanie
Płyty pakowane w paczki i znakowane, układane na paletach, owijane w całości folią

Przewodność cieplna
Deklarowany współczynnik, λD   0,038 W/mK

Reakcja na ogień, Euroklasa   A1
Deklarowana, krótkotrwała nasiąkliwość wodą, WS ≤ 1 kg/m2

Deklarowany poziom wytrzymałości na rozciąganie 
prostopadle do powierzchni czołowych TR 	 	20 kPa
Deklarowana wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej, MU	 	 		 	 1



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. 
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