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Styropian
P R E Z E N TA C J A

Płyty styropianowe zawierają dodatki uszlachetniające, co w połączeniu ze zmianami technologii przyczyniło się do powstania zupełnie nowej klasy płyt styropianowych;

styropian jest bardziej spoisty i zachowując wszelkie tradycyjne zalety osiąga nowe, niespotykane dotąd parametry jakościowe; wykonana z niego izolacja jest mocna

i bardzo szczelna, co ma podstawowe znaczenie dla skuteczności zatrzymywania ciepła.

NAZWA HANDLOWA
WYMIARY (szer./wys.)

[mm]
GRUBOŚĆ

[mm]
WYKOŃCZENIE

KRAWĘDZI
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY

10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM
KLASA REAKCJI

NA OGIEŃ

WSPÓLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA λλ
W TEMP. 10°C [W/(mK)]

Płyty styropianowe kategoria „ŚCIANA”

BAZA mur

1000/500 10-500 proste/na zakład nie dotyczy E, samogasnące

≤ 0,044

STYROPIAN ZWYKŁY ściana ≤ 0,042

SILVER ściana ≤ 0,040

GOLD ściana ≤ 0,038

PLATINUM ściana ≤ 0,033

PLATINUM PLUS ściana ≤ 0,031

Płyty styropianowe kategoria „DACH-PODŁOGA”

STANDARD dach-podłoga

1000/500 10-500 proste/na zakład

≥80

E, samogasnące

≤0,037

SILVER dach-podłoga ≥90

GOLD dach-podłoga ≥100 ≤0,036

GOLD PLUS dach-podłoga ≥120 ≤0,035

SUPER AKUSTIC podłoga

–

–

SUPER PODDASZE ≤0,033

Płyty styropianowe kategoria „PARKING”

SILVER parking

1000/500 10-500 proste/na zakład

≥150

E, samogasnące

≤0,034

GOLD parking ≥200 ≤0,035

Płyty styropianowe kategoria „FUNDAMENT”

SILVER fundament 

1000/500 10-500 proste/na zakład

≥150

E, samogasnące

≤0,034

GOLD fundament ≥200 ≤0,035

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj pochodzenia: Polska
Dystrybucja: sprzedaż przez składy budowlane na terenie całego kraju
Aprobaty i ceryfikaty: Certyfikat ITB nr ITB-0851/W, 
Atest PZH nr HK/B/0871/01/2006, Rekomendacje Instytutu 
Techniki Budowlanej: RT ITB-1023/2006 „Płyty styropianowe
Termo Organika do izolacji cieplnych ścian", RT ITB-1051 „Płyty
styropianowe Termo Organika do izolacji cieplnych podłóg, dachów
i stropodachów”, RT ITB-1059 „Płyty styropianowe Termo 
Organika do izolacji cieplnych fundamentów i parkingów”
Pozostała oferta: styropian ekstrudowany XPS (Jackodur),
powlekane profile elewacyjne, kliny dachowe, kształtki i otuliny

TTEERRMMOO  OORRGGAANNIIKKAA  SSpp..  zz  oo..oo..
ul. Bolesława Prusa 33

30-117 Kraków
tel. 012 427 07 40

faks 012 427 27 21,
www.termoorganika.com.pl

e-mail: handlowy@termoorganika.com.pl
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ŚŚCCIIAANNYY    II    SSTTRROOPPYY

KATEGORIA „ŚCIANA”
Płyty styropianowe w kategorii „ŚCIANA” to wysokiej jakości izolacja termiczna,
tworząca barierę dla przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie wydatków
związanych z ogrzewaniem. Zdecydowanie najczęściej stosowane do izolacji
cieplnych ścian budynków mieszkalnych i publicznych, wznoszonych w różnych
technologiach, a szczególnie popularne w metodzie BSO (lekka-mokra). Wszystkie
rodzaje płyt w kategorii „ŚCIANA” mają Rekomendacje Techniczne Instytutu 
Techniki Budowlanej.
Oferowany asortyment wyrobów obejmuje kilka odmian płyt, różniących się 
właściwościami izolacyjnymi jak również barwą. Występują płyty srebrzystoszare 
(z dodatkiem kompozycji grafitu, który wprowadzony w czasie produkcji granulek
styropianu poprawia jego izolacyjność cieplną) i „w kropki” z dodatkiem rozpro-
szonych granulek zawierających kompozycję grafitu.

KATEGORIA „DACH-PODŁOGA”
Płyty styropianowe w kategorii „DACH-PODŁOGA” to wysokiej jakości, odporny
na obciążenia materiał izolacyjny, który wykorzystywany jest do ochrony cieplnej
podłóg, stropów, dachów i stropodachów budynków mieszkaniowych i publicznych.
Wszystkie rodzaje płyt w kategorii „DACH-PODŁOGA” mają Rekomendacje 
Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.
Oferowany asortyment wyrobów obejmuje kilka odmian płyt, różniących się właści-
wościami izolacyjnymi i mechanicznymi. Płyty występują w postaci „w kropki”
z dodatkiem rozproszonych granulek zawierających kompozycję grafitu, który
wprowadzony w czasie produkcji granulek styropianu poprawia jego właściwości
izolacyjne.

KATEGORIA „PARKING”
Płyty styropianowe w kategorii „PARKING” to wysokiej jakości, wytrzymała na
obciążenia izolacja termiczna, wykorzystywana do ochrony cieplnej w miejscach
mocno obciążonych. Najczęściej stosowane do izolacji cieplnych parkingów,
posadzek hal magazynowych i przemysłowych, posadzek garaży i innych miejsc
o dużych obciążeniach mechanicznych.
Płyty styropianowe w kategorii „PARKING” są rekomendowane przez Instytut
Techniki Budowlanej.
Oferowany asortyment wyrobów obejmuje dwie odmiany płyt, różniących się właś-
ciwościami izolacyjnymi i mechanicznymi. Płyty występują w postaci 
„w kropki” z dodatkiem rozproszonych granulek zawierających kompozycję grafitu,
który wprowadzony w czasie produkcji granulek styropianu poprawia jego właści-
wości izolacyjne.

KATEGORIA „FUNDAMENT”
Płyty styropianowe w kategorii „FUNDAMENT” są uszlachetnione kompozycją
związków hydrofobowych, które poprawiają ich właściwości izolacyjne i zwiększają
odporność na działanie wody w całej swojej objętości. Produkowane na bazie
innowacyjnego surowca PERIPOR firmy BASF. Płyty styropianowe SILVER I
GOLD fundament, mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji 
termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach - dużej wilgoci w połączeniu ze
zmianą temperatury i dużych obciążeń. Płyty mogą mieć również bezpośredni 
kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty te są przezna-
czone do izolacji cieplnej fundamentów, stropodachów o odwróconym układzie
warstw oraz miejsc budynku, gdzie izolacja jest narażona na bezpośredni kontakt
z wodą.
Płyty styropianowe w kategorii „FUNDAMENT” są rekomendowane przez 
Instytut Techniki Budowlanej.
Oferowany asortyment wyrobów obejmuje dwie odmiany płyt, różniących się 
właściwościami izolacyjnymi i mechanicznymi.
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