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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 4/2012

W obliczu kurcz cych si  i coraz dro szych ko-

palnych róde  energii jej oszcz dzanie staje si

konieczno ci . Na chwil  obecn  73% energii 

produkowanej w Polsce powstaje ze spalania 

w gla kamiennego i brunatnego. 

Z tego a  34% zu ywaj  budynki mieszkalne. 

Pozwala to wyobrazi  sobie jak ogromne pieni -

dze „puszczane s  z dymem”, w celu wyprodu-

kowania energii grzewczej dla naszych domów. 

Dlatego nie nale y d u ej zwleka  – ju  czas, 

aby dociepli  ka de zimne poddasze. W niniej-

szym artykule zaproponujemy dwie metody na 

docieplenie poddasza, gdy  na drugim miejscu 

po wentylacji to w a nie dachem „ucieka” naj-

wi cej ciep a. Firma Recticel, jako cz onek wielu 

organizacji i inicjatyw zajmuj cych si  ochron

rodowiska i poszanowaniem energii jest produ-

centem i pomys odawc  wielu innowacyjnych 

rozwi za  maj cych na celu polepszenie izo-

lacyjno ci u ytkowanych budynków. Recticel 

jest jednym z najwi kszych producentów p yt 

poliuretanowych o parametrach izolacyjnych 

zdecydowanie lepszych ni  powszechnie zna-

ne i stosowane materia y termoizolacyjne. Jako 

najprostsze rozwi zanie na ocieplenie i wyko -

czenie poddasza Recticel proponuje dwa pro-

dukty: EUROTHANE G, który jest tward  p yt

PIR, jednostronnie pokryty p yt  gipsowo-karto-

now . Mi dzy warstw  poliuretanu i gipsu znaj-

duje si  warstwa paroizolacji. Dzi ki temu uni-

kamy mudnego nak adania trzech osobnych 

warstw – ocieplenia (sznurkowania), paroizola-

cji i poszycia z p yt gipsowych. Znika te  ryzy-

ko pope nienia b du podczas prac oraz znacznie 

zmniejsza si  zu ycie materia u. P yty Eurothane 

G wyst puj  w wymiarze 2600 × 1200 mm i do-

st pne s  w grubo ciach od 20 mm do 120 mm. 

Ich wspó czynnik przewodzenia ciep a λ wyno-

si zaledwie 0,023 W/mK – gdzie dla powszechnie 

stosowanych we en i styropianów uwa anych za 

bardzo dobre izolacje termiczne wspó czynnik 

ten wynosi oko o 0,040 W/mK. Wniosek jest je-

den – EUROTHANE G izoluje prawie 2 × lepiej. 

Pozwala to zastosowa  znacznie mniejsz  gru-

bo  materia u dla uzyskania tego samego stopnia 

izolacyjno ci, a tym samym zaoszcz dzi  miej-

sce nad g ow  lub zmniejszy  strat  powierzch-

ni u ytkowej w przypadku izolowania ciany. 

Stosuj c EUROTHANE G uzyskujemy efekt wy-

ko czenia i ocieplenia ciany lub poddasza mate-

ria em o bardzo niskiej nasi kliwo ci, odpornym 

na grzyby i ple nie. EUROTHANE G pozwala uzy-

ska  nie tylko doskona y efekt izolacyjny, ale rów-

nie  nowe wyko czenie dachu lub ciany, które 

gotowe jest do malowania, tapetowania czy po-

krycia p ytkami ceramicznymi. Co wi cej – p yta 

przystosowana zosta a pod monta  przedmiotów. 

Eurothane G jest materia em atwym w monta u,

który dzi ki swoim w a ciwo ciom izolacyjnym 

przyczynia si  do zaoszcz dzenia powierzch-

ni u ytkowej. Eurowall – cho  g ównie stoso-

wany jest jako izolacja cian trójwarstwowych, 

to równie  mo e by  u yty do izolowania pod-

daszy nieu ytkowych lub u ytkowych (wyma-

ga wówczas dodatkowego wyko czenia np. p y-

t  GK lub boazeri ). P yta Eurowall jest tward

p yt  poliuretanow  obustronnie pokryt  lami-

natem aluminiowym. Charakteryzuje si  nad-

zwyczaj niskim wspó czynnikiem lambda rów-

nym 0,023 W/mK. Eurowall wyko czona jest po 

obwodzie zamkiem typu pióro-wpust dzi ki cze-

mu wyeliminowane zostaj  wszelkie mostki ter-

miczne. P yta montowana jest bezpo rednio pod 

krokwiami tworz c jednolit  warstw  termoizo-

lacyjn . Przy dobieraniu grubo ci p yty nale y

pami ta  o w a ciwo ciach termoizolacyjnych 

materia u – bo grubo  100 mm daje nam wspó -

czynnik U = 0,023 W/m²K – czyli wspó czynnik 

lepszy ni  normatywnie wymagany dla dachów 

sko nych (U<0,025 W/m²K).

Sposób na osi gni cie 
energooszcz dnego poddasza
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