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płyty termoizolacyjne DOW 

Szacuje si , i  oko o 20% strat ciep a,

w skali ca ego budynku, przypada na ciany

i pod ogi piwnic stykaj ce si  z gruntem. Aby

te straty wyelimnowa  nale y zastosowa  odpo-

wiedni  izolacj  termiczn .

Izolacja cian piwnic 
od zewn trz

Systemem gwarantuj cym bezawaryjn

eksploatacj  jest metoda ocieplania cian piw-

nic od zewn trz – izolacja termiczna umiesz-

czana jest od zewn trznej strony izolacji prze-

ciwwodnej, w taki sposób, i  nie tylko zabez-

piecza przegrod  przed stratami ciep a, ale

równie  chroni izolacj  przeciwwodn  przed

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Z uwagi na fakt, i  materia y s u ce do

izolacji termicznej cian piwnic od zewn trz, s

nara one na bezpo redni kontakt z wilgoci

gruntow  i poddane parciu gruntu, stawia si

im bardzo wysokie wymagania.

P yty z niebieskiej ekstrudo-
wanej pianki polistyrenowej
XPS
Do izolacji termicznej cian piwnic od

strony zewn trznej firma Dow oferuje p yty

z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyre-

nowej XPS, które dzi ki charakterystycznej za-

mkni tokomórkowej budowie maj , korzystne

w a ciwo ci:

doskona e, niezmienne w czasie eksploatacji

parametry izolacyjno ci termicznej,

odporno  na dzia anie wilgoci,

odporno  na dzia anie cykli zamarzania

i rozmarzania,

odporno  na korozj  biologiczn ,

wysok  wytrzyma o  mechaniczn .

Instalacja i zalety 
stosowania

Niebieskie p yty s  przyklejane punktowo

mas  bitumiczn  lub klejem wolnym od roz-

puszczalników, bezpo rednio do izolacji prze-

ciwwodnej u o onej na zewn trznej stronie

ciany piwnicy. W trakcie jednej operacji robo-

czej wykonana zostaje jednocze nie izolacja

termiczna i warstwa zabezpieczaj ca izolacj

przeciwwodn  przed uszkodzeniami. Nast p-

nie wykop mo e zosta  zasypany. Z uwagi na

odporno  p yt na dzia anie wilgoci oraz ich

du  wytrzyma o  mechaniczn  nie ma po-

trzeby wykonywania dodatkowej izolacji prze-

ciwwodnej oraz cianki os onowej.

G ówne zalety stosowania niebieskich p yt

izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyre-

nu XPS to:

znacz ca redukcja strat ciep a i wydatków

na ogrzewanie,

ochrona izolacji przeciwwodnej przed uszko-

dzeniami mechanicznymi w fazie instalacji,

eliminacja konieczno ci stosowania dodatko-

wej cianki os onowej;

zabezpieczenie cian piwnic przed ryzykiem

kondensacji pary wodnej,

atwa „obróbka” i szybka instalacja,

mo liwo  instalacji p yt nawet w warunkach

wyst powania wody gruntowej,

wyd u enie okresu bezawaryjnej eksploatacji

budynku.

Do obszaru piwnic firma Dow oferuje dwa

rozwi zania:

Roofmate SL – p yty pe ni ce rol  ocieplenia

i ochrony izolacji przeciwwodnej,

Perimate DI – p yty, które poza funkcj  ocie-

plenia pe ni  równie  funkcj  drena u. Na swej

zewn trznej stronie maj  wyfrezowane rowki

drena owe zapewniaj ce szybki odp yw wody

opadowej do systemu drena u opaskowego

a przyklejona do nich warstwa geow ókniny

chroni rowki przed zaszlamowaniem. Zastoso-

wanie tych p yt eliminuje potrzeb  wykonania

dodatkowej pionowej warstwy drenuj cej, co

istotnie obni a koszty, zarówno materia owe

jak i robocizny.

Styrofoam IB – odporny 
materia  do izolacji strefy
coko owej

Decyduj c si  na ocieplenie cian piwnic

niebieskimi p ytami z ekstrudowanej pianki

polistyrenowej warto równie  pomy le  o tym,

aby zaizolowa  „na niebiesko” tak e stref  co-

ko ow . Ta cz  budynku jest bowiem szcze-

gólnie zagro ona przez wilgo  gruntow , kwa-

sy humusowe, deszcz, ochlapywanie wod , za-

legaj cy nieg oraz uszkodzenia mechaniczne

od uderze . Tym zagro eniom doskonale po-

trafi  sprosta  p yty Styrofoam IB z niebieskiej

ekstrudowanej pianki

XPS. Równie  tutaj

w a ciwo ci, wynika-

j ce ze specjalnej za-

mkni tokomórkowej

budowy p yt XPS 

(niewra liwo  na wil-

go , odporno  na mróz,

du a wytrzyma o  mecha-

niczna, doskona e parametry izola-

cyjno ci termicznej), s  kluczowe dla efektyw-

nej i trwa ej termoizolacji.

P yty Styrofoam IB maj  dodatkowo

szorstk  powierzchni , która gwarantuje do-

skona  przyczepno  w przypadku wyka cza-

nia tynkiem lub klejenia p ytek ceramicznych.

Warstwa izolacji termicznej coko u z p yt XPS

powinna si ga  co najmniej 30 cm powy ej po-

ziomu gruntu. Zaleca si , aby szeroko  tego

pasa by a wi ksza i si ga a nawet na ca  wyso-

ko  kondygnacji parteru. Po czenie z war-

stw  p yt izoluj cych elewacj  i cian  piwnic

powinno by  wykonane starannie, a p yty ci-

le czone na styk. P yty mocuje si  poprzez

klejenie za pomoc  zapraw. Przy izolowaniu

wi kszych powierzchni zaleca si , aby p yty

by y dodatkowo mocowane mechanicznie. 

Izoluj c ciany piwnic i coko y nale y pa-

mi ta  o tym, i  aby uzyska  trwa y i pe ny

efekt gwarantuj cy poczucie komfortu cieplne-

go w pomieszczeniach piwnicznych, nale y

równie  zadba  o prawid ow  izolacj  termicz-

n  pod óg. Do tego celu równie  mo na u y

p yty z niebieskiej ekstrudowanej pianki poli-

styrenowej Floormate .

Dystrybucja i porady techniczne:

RESINEX Sp. z o.o.

ul. Wa  Miedzeszy ski 41 c, 04-987 Warszawa

tel. 022 872 30 10, faks 022 872 30 11

Kraków:

tel. 012 296 46 21, faks 012 296 46 60

Katowice:

tel./faks 032 200 90 80

Pozna :

tel./faks 061 835 38 61

e-mail: krzysztof.kowalik@resinex.com.pl

www.styrofoam.pl

jak bezpiecznie zaizolowa
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Szukasz doskonałej izolacji 
dla swojej piwnicy?

W oparciu o swoje 50-letnie doświdczenie firma Dow oferuje trwałe, 
łatwe w instalacji rozwiązanie XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa),
które sprawdziło się jako doskonała termoizolacja. Gama niebieskiech
płyt STYROFOAM gwarantuje niezawodną jakość w zastosowaniach, w
których ma to istotne znaczenie. Właściwości fizyczne produktów
STYROFOAM sprawiają, iż są one idealnym rozwiązaniem do 
izolacji ścian piwnic, podłóg i innych zastosowań gruntowych gdzie

odporność na wilgoć, cykle zamrażania i odmrażania, jak również 
wytrzymałość mechaniczna mają kluczowe znaczenie. 
Wybierz produkty z grupy STYROFOAM (FLOORMATE™,
ROOFMATE™, PERIMATE™) do izolacji ścian i podłóg swojej piw-
nicy i ciesz się nie tylko przytulną, komfortową atmosferą, ale tak-
że niezawodnością, którą ta trwała termoizolacja zapewni Tobie
i Twojemu domowi.

STYROFOAM™

Niezawodność i komfort

Resinex Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 41 C
04-987 Warszawa
tel. 022 872 30 10
faks 022 872 30 11

Kraków
tel. 012 296 46 21, 
faks 012 296 46 60
Katowice
tel./faks 032 200 90 80 
Poznań
tel./faks 061 835 38 61

STYROFOAM – Izolacja, której można zaufać.

W celu uzyskania informacji odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z dystrybutorem: www.styrofoam.pl

™ Znak towarowy The Dow Chemical Company 


