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ARTYKU  PROMOCYJNY STYROPMIN

LINIA STYROPMIN PASSIVE λ PRO
Grafitowe styropiany pasywne wykonane s
z nowoczesnego surowca, który ma znacznie 
lepsze parametry termoizolacyjne, ni  ten 
stosowany do wyrobu tradycyjnych, bia ych 
p yt styropianowych. Zawiera on bowiem 
specjalne dodatki, które znacznie poprawia-
j  jego w a ciwo ci termiczne, nadaj c przy 
tym p ytom charakterystyczny, grafitowy ko-
lor. Zastosowanie tego rodzaju styropianów 
umo liwia uzyskanie bardzo wysokiej
ochrony cieplnej budynku, w zwi zku 
z tym doskonale sprawdzaj  si  one zarów-
no w budownictwie energooszcz dnym, jak 
i pasywnym. Styropiany pasywne marki 
STYROPMIN, charakteryzuj  si  w a nie ta-
kimi doskona ymi parametrami termoizola-
cyjnymi. Ich wspó czynnik przewodzenia 
ciep a osi ga nawet λ  0,030. Potwierdzaj  to 

liczne badania przeprowadzane przez nieza-
le ne instytucje certyfikuj ce, takie jak ITB.
P yty PASSIVE λ PRO produkowane s
w wymiarach 1000 × 500 mm; grubo  p yt 
wynosi od 20 do 500 mm – skokowo, co 
10 mm. Wyst puj  z dwoma rodzajami kra-
w dzi: p askie we wszystkich grubo ciach 
i frezowane na zak ad od 50 do 200 mm.

PASSIVE λ PRO 30 wchodzi w sk ad se-
rii fasadowych styropianów pasywnych – 
mo na go stosowa  jako zewn trzn  izolacj
ciepln  wykonywan  metod  ETICS (BSO, 
lekka-mokra) lub lekk -such . Doskonale 
sprawdzi si  te  jako izolacja termiczna 
w szczelinie zamkni tej ciany trójwarstwo-
wej czy izolacja termiczna ciany szkiele-
towej. Styropian PASSIVE λ PRO 30 mo na
stosowa  jako ocieplenie pod óg na legarach, 
pod ogi na gruncie czy do dachów p askich 
lub stropodachów.
Zalety produktu:

bardzo dobra izolacja termiczna: 
wspó czynnik przewodzenia ciep a
(λD)  0,030 W/(m·K);

wytrzyma o  na zginanie BS  125 kPa;

napr enie ciskaj ce przy 10% odkszta -
ceniu CS(10)  80 kPa;

dopuszczalne, równomiernie roz o one 
obci enie u ytkowe wg PN-EN 13163 za .
(F.2): 24 kPa, tj. 2,4 t/m2;

wytrzyma o  na rozci ganie 
TR  100 kPa.

STYROPMIN – nieprzerwanie od 25 lat
Firma STYROPMIN to jeden z naj-
wi kszych producentów styropianu 
w Polsce oraz w Europie. O wysoki 
standard produktów dba wykwali-
fikowany i profesjonalny personel, 
korzystaj cy z parków maszynowych, 
które s  jednymi z najnowocze niej-
szych w Europie. Jego gwarantem s
tak e laboratoria badawcze, dzia aj ce 
przy wszystkich trzech zak adach 
produkcyjnych. To w a nie w tych fa-
brykach, ze 100% polskim kapita em
powstaje bogaty wachlarz, najwy szej 
klasy materia ów termoizolacyjnych. 
Nale  do nich styropiany standardo-
we, jak i specjalistyczne, do których 
zaliczamy mi dzy innymi: styropiany 
perymetryczne, pasywne, laminowa-
ne pap , akustyczne, do  ogrzewania 
pod ogowego, „ognioodporne” itp.
Najwy sz  jako  produktów 
STYROPMIN-u potwierdzaj  rów-
nie  pozytywne wyniki okresowych 
bada  kontrolnych, przeprowa-
dzanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB) w ramach progra-
mu RTQ.
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