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Z A S T O S O W A N I E
Izolacja termiczna i akustyczna przegród poziomych, pionowych i skośnych oraz
przegród o skomplikowanych przekrojach w budynkach mieszkalnych, użyteczno-
ści publicznej ( w tym sakralnych), halach sportowych i przemysłowych, budynkach
inwentarskich, itp.

Z A L E T Y
do produkcji materiału termoizolacyjnego wykorzystuje się makulaturę gazetową
EKOFIBER jest materiałem paroprzepuszczalnym: nie wymaga stosowania wia-
tro- i paroizolacji
materiał jest aplikowany bez strat technologicznych
dzięki zawartości związków boru konstrukcja drewniana jest odporna na działa-
nie grzybów, a elementy stalowe nie ulegają korozji

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Materiał: luźne włókna celulozowe (odzyskiwane z makulatury gazetowej) impre-
gnowane związkami boru
Układanie: wdmuchiwanie na sucho lub natryskiwanie na mokro za pomocą spe-
cjalnego agregatu
Gęstość nasypowa [kg/m3]: 28-65
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,041
Współczynnik pochłaniania dźwiękus: 0,087-0,071 (warstwa izolacji grubości
50-100 mm)
Temp. stosowania [°C]: od –50 do +150
Klasyfikacja ogniowa: NRO, C-s2, d0

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: przez sieć autoryzowanych przedstawicieli
Gwarancja: 10 lat
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Zgodności ITB nr 233/W, Aprobata Techniczna
ITB nr AT-15-2021/2001, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0575/01/2005, Kla-
syfikacja Ogniowa COBR Nr 80/41/04/M-1, Raport Klasyfikacyjny ITB Nr NP-867/
P/04/MŻ, Raport z Badań Nr LP – 867/34-10/04
Nagrody: wyróżnienia na wiodących imprezach targowych na terenie całego kraju
Usługi: wykonywanie robót termoizolacyjnych, płatny transport, serwis, doradztwo
techniczne, projektowanie, realizacja nietypowych zamówień 

Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER

ŚCIANY  I  STROPY

NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o. 
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ŚCIANY  I  STROPY

Ocieplanie dowolnej przestrzeni EKOFIBREM odby-
wa się przez staranne wdmuchiwanie tego specyficz-
nego materiału termoizolacyjnego. Taki sposób apli-
kacji gwarantuje wyjątkową izolacyjność termiczną
przegrody budowlanej. Luźno usypany EKOFIBER na
stropie nad ostatnią kondygnacją (gęstość nasypowa
ok. 28-30 kg/m3) może osiadać maks. 6% (potwier-
dzone badaniami w ITB). Z tego powodu firma wyko-
nawcza, zgodnie z Aprobatą Techniczną, zwiększa
grubość materiału o 15% co gwarantuje, że zawsze
grubość warstwy EKOFIBRU będzie większa niż po-
dana w projekcie. 
W przegrodach zamkniętych takich jak w połaci da-
chowej, przestrzeni pod podłogą lub ścianach gęstość
EKOFIBRU wynosi 45-60 kg/m3. Dzięki takiemu za-
gęszczeniu problem osiadania EKOFIBRU praktycz-
nie nie istnieje. Odporność na grzyby domowe i ple-
śnie oraz na owady i gryzonie, a także brak skłonno-
ści do magazynowania wilgoci decyduje o niemal nie-
ograniczonej trwałości i funkcjonalności EKOFIBRU.

Koszt termoizolacji z EKOFIBRU każdorazowo jest
uzgadniany między inwestorem a wykonawcą. 
Producent szacuje, że żadna dostępna na rynku tech-
nologia termomodernizacji nie przyniesie inwestorowi
tak wielkich korzyści finansowych.
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