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PRodukcja systEmóW izolacji tERmicznEj, akustycznEj, 
WodoodPoRnEj, jak RóWniEż innych ElEmEntóW stosoWanych W 
budoWnictWiE.

Isosystem jest dynamiczną firmą, która produkuje zintegrowane systemy izolacji 

termicznych, akustycznych, wiatro- i wodoszczelnych, a także inne elementy 

wykorzystywane w budownictwie. Rozbudowana firma , posiadająca duży 

magazyn, co pozwala systemowi logistycznemu zagwarantować Klientom 

dostawę efektywnych rozwiązań w krótkim czasie. Isosystem realizuje programy 

szkoleniowe dla firm na temat wykorzystania i technik montażu systemów 

izolacyjnych, a także gwarantuje obsługę posprzedażową.  

Spółka



Głównym celem współczesnego budownictwa jest trwałość środowiska; biobudownictwo, 

bioarchitektura, odnawialność źródeł energii (green energy) i budownictwo ekologiczne są 

zatem elementami nierozerwalnie związanymi z budownictwem przyjaznemu środowisku, i 

sprawiają, że Isosystem to Twój idealny partner w drodze do osiągnięcia wspomnianego celu. 

Dzisiaj, zanim wybierze się lokalizację przyszłej budowy, należy dokonać oceny jej oddziaływania 

na środowisko, a dokładniej mówiąc, relacji zachodzącej pomiędzy domem a jego najbliższym 

otoczeniem, biorąc pod uwagę lokalny klimat, siłę wiatrów, ekspozycję na promienie słoneczne, 

a także charakterystykę geotermiczną terenu. Oprócz czysto technicznego zagadnienia, teraz 

bardziej niż kiedykolwiek jedyną realnie bezpieczną w czasie inwestycją jest dom. Twój dom jest 

fundamentem rodziny. 

   Jesteśmy zawsze w 

harmonii ze środowiskiem.

PRZYJAZNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA
BIOBUDOWNICTWO
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ZALETY

 izolacja tERmiczna
 oszczĘdnoŚĆ EnERGEtyczna
 ŁatWoŚĆ montażu
 znacznE oszczĘdnoŚci montażoWE 
 PRzydatny PRzy REmontach
 szERoka Gama PRoduktóW
 WsPaRciE na EtaPiE PRojEktoWania
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W dzisiejszych czasach zmniejszanie zużycia energii oznacza nie 
tylko znaczną oszczędność ekonomiczną, ale także ma ogromny 
wpływ na ochronę środowiska. Klimatyzacja i ogrzewanie 
budynków stanowi znaczący procent zużycia energii. Poprawiając 
ich efektywność można by było obniżyć aż do 40% szkodliwych 
emisji. Systemy termoizolacyjne produkowane przez Isosystem 
gwarantują doskonałą izolację termiczną, która zwiększa jakość 
mieszkania i jego komfort. Pozwalają na znaczącą oszczędność 
ekonomiczną poprzez redukcję zużycia surowców i emisji 
szkodliwych substancji, a zwłaszcza dwutlenku węgla (głównej 
przyczyny efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych).

TERRAE
IZOLACJA CIEPLNA
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TERMOSYSTEM® EPS 

TERMOSYSTEM® EPS jest to system zbudowany z membrany bitumicznej połączonej z panelem 
izolacyjnym z polistyrenem ekspandowanym, zgodnym z normą uni En 13163, o klasie palności E 
(opóźnione rozprzestrzenianie się płomienia).

typologia standardowego produktu.
Rolka: szerokość listwy 50 mm - wysokość rolki 1 mb z obwódką z jednej strony 8/10 cm, 
rekomendowane do gr. 60 mm. w płytach o grubości od 70 do 200 mm
Płyty nacinane: szerokość listwy 50 mm - wysokość rolki 1 mb z obwódką na dłuższym boku i dwiema 
na krótszym boku; używane w termoizolacji prefabrykowanych dachówek.
Panele: dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość minimalna 2 mb z dwiema obwódkami, 
bok długi i krótki 8/10 cm.
Panele nacinane: dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość na wymiar z nacięciami 
według typologii dachów, dwie obwódki, zarówno bok długi jak i krótki 8/10 cm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STYROPIANU EPS PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Klasa Jednostka 

miary
EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 EPS 250 Norma

stabilność wymiarów ds (n) % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 uni En 1603
Wytrzymałość na 
zginanie

bs kPa �125 �150 �170 �200 �250 �350 uni En 12089

 Wytrzymałość na 
ściskanie 

cs(10) kPa �80 �100 �120 �150 �200 �250 uni En 826

Wskaźnik odporności 
na dyfuzję pary 
wodnej

mu 20-40 40-60 60-80 70-90 90-120 40-100 uni En 12086

Przewodnictwo 
cieplne

λd 0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 uni En 13163

Reakcja na ogień E E E E E E uni En 13501/1 
Pojemność cieplna j/kgk 1260 1260 1260 1260 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE 

TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE jest to system zbudowany z membrany bitumicznej połączonej z 
panelem izolacyjnym z polistyrenu ekspandowanego z grafitem, zgodnym z normą uni En 13163, o 
klasie palności E (opóźnione rozprzestrzenianie się płomieni).

typologia produktu:
Rolka: szerokość listwy 50 mm - wysokość rolki 1 mb z obwódką ze strony 8/10 cm, rekomendowane 
do gr. 60 mm. w płytach o grubości od 70 do 200 mm
Płyty nacinane: szerokość listwy 50 mm - wysokość rolki 1 mb z obwódką na dłuższym boku i dwiema 
na krótszym boku; używane w termoizolacji prefabrykowanych dachówek.
Panele : dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość minimalna 2 mb z dwiema obwódkami, 
bok długi i krótki 8/10 cm.
Panele nacinane: dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość na wymiar z nacięciami 
według typologii dachów, dwie obwódki, zarówno bok długi jak i krótki 8/10 cm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STYROPIANU EPS/EST PRZED POŁĄCZENIEM

Opis Klasa Jednostka 
miary

EPS 100 GRAFITE EPS 150 GRAFITE Norma

stabilność wymiarów ds (n) % ±5 ±5 uni En 1603
Wytrzymałość na zginanie bs kPa ≥100 ≥250 uni En 12089
 Wytrzymałość na ściskanie cs(10) kPa ≥100 ≥150 uni En 826
Wskaźnik odporności na dyfuzję 
pary wodnej

mu µ 40-60 70-90 uni En 12086

Przewodnictwo cieplne λd 0,031 0,030 uni En 13163
Reakcja na ogień E E uni En 13501/1 
Pojemność cieplna j/kgk 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EST 

TERMOSYSTEM® EST jest to system zbudowany z membrany bitumicznej połączonej z panelem 
izolacyjnym z polistyrenu ekstrudowanego, zgodnym z normą uni En 13164, o klasie palności E 
(opóźnione rozprzestrzenianie się płomienia).

typologia produktu:
Rolka: szerokość listwy 50 mm, wysokość rolki 1 mb z obwódką na boku 8/10 cm, dostępne do 
grubości 60 mm.
Panele: dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość 1,20-1,80-2,40 mb z dwiema 
obwódkami krótki bok i długi bok 8/10 cm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STYROPIANU EPS/EST PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Klasa Jednostka 

miary
EST Norma

stabilność wymiarów ds(th) % ±5 uni En 1603
Wytrzymałość na ściskanie do 10% 
miażdżenia cs(10/y) kPa ≥300 uni En 826
Poziom odkształcenia dlt(2)5 % ≤5 uni En 1605
Wytrzymałość na ściskanie po 50 latach w 
warunkach ściskania ≤ 2 %

cc(2/1,5/50) kpa 130
uni En 1606

absorpcja wody w długotrwałej dyfuzji Wd(V)5 objętość 
-%

2-4 uni En 12086

Wskaźnik odporności na dyfuzję pary wodnej mu µ 100 uni En 12088
Przewodnictwo cieplne λd 0,034/0,036* uni En 13164
Reakcja na ogień E uni En 13501/1
Pojemność cieplna j/kgk 1260

* w zależności od grubości
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TERMOSYSTEM® PUR VP 

TERMOSYSTEM® PUR VP jest to system zbudowany z membrany bitumicznej połączonej z panelem 
izolacyjnym z EPs, zgodnym z normą uni En 13165, o klasie palności E (opóźnione rozprzestrzenianie 
się płomienia).
VP: nasycone włókno szklane.
typologia produktu:

Rolka: szerokość listwy 50 mm, wysokość rolki 1 mb z obwódką na boku 8/10 mm, dostępne w 
grubościach od 20 do 120 mm, obudowane włóknem szklanym ze wszystkich stron.
Panele: dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość 1,20-2,40 mb z dwiema obwódkami 
krótki bok i długi bok 8/10 cm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIANKI POlIURETANOWEJ PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Symbol Wartość Norma
Wynik przewodnictwa mierzonego w +10°c λd W/mk 0,028 dla grubości od 20 do 70 mm uni En 13165

λd W/mk 0,026 dla grubości od 80 do 140 mm uni En 13165
Wytrzymałość na ściskanie do 10% 
miażdżenia

dn od 30 do 40 mm kPa 150 uni En 826

stabilność wymiarowa: ds(th) (48±1)h zmienność liniowa % 1
(70±2)°c

klasa ogniotrwałości VP En 11952/2 Euro klasa E uni En 13501/1 
Pojemność cieplna j/kgk 1260
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TERMOSYSTEM® PUR 0,023 

TERMOSYSTEM® PUR 0,023 jest systemem powstałym z połączenia membrany bitumicznej z 
panelem z twardej pianki zgodnej z normą uni En 13165 typologia standardowego produktu.

Panele::standardowe grubości od 30 do 120 mm, szerokość 1 mb, minimalna długość 1,2/2,4 mb z 
dwiema bocznymi nakładającymi się obwódkami 10 cm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIANKI POlIURETANOWEJ PUR 0,023 PRZED POŁĄCZENIEM
klasa reakcji na ogień

(En 13501-1)
(En 11925-2)
(13823 (sbi))

Euro klasa F

klasa reakcji na ogień
(En 11925-2) piana Euro klasa E

ciepło specyficzne: cp
(j/kg k) 1453

izolacja termiczna

charakterystyka
(norma)

opis symbol
(jednostka 

miary)

Wartość

W odniesieniu do niektórych cech zmienia się w zależności 
od grubości (mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

średnie początkowe 
przewodnictwo cieplne

(En 12667)

Wartość określona w 
średniej temperaturze 

10°c

λ90/90,l
W/mk 0,022

deklarowane przewodnictwo 
cieplne

(uni En 13165 annessi a e c) 

Wartość określona w 
średniej temperaturze 

10°c

λd
W/mk 0,023

deklarowany współczynnik 
przenikania ciepła

ud=λd/d ud
(W/m2k)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

deklarowana wytrzymałość 
termiczna

Rd= d /λd Rd
(m2k/W)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22



11

TERMOSYSTEM® RC 

TERMOSYSTEM® RC jest to system zbudowany z membrany bitumicznej połączonej z panelem 
izolacyjnym z wełny mineralnej o ukierunkowanych włóknach, o gęstości 155 kg/ mc, w zgodzie z 
normą uni En 13162, o klasie palności a1 (opóźnione rozprzestrzenianie się płomienia).
typologia standardowego produktu.

Rolka: szerokość listwy 50 mm, wysokość rolki 1 mb z obwódką na boku 8/10 cm, dostępne do 
grubości 60 mm.
Panele: dostępne wszystkie grubości, szerokość 1 mb, długość 1,2 mb z dwiema taśmami krótki bok 
i długi bok 8/10 cm

DANE TECHNICZNE WEŁNY MINERAlNEJ RC PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Klasa Jednostka miary Wartość Norma
Wartość tolerancji parametrów wymiarowych t5 uni En 823
Wytrzymałość na ściskanie do 10% 
miażdżenia

CS(10) kPa ≥ 70 UNI EN 826

Wytrzymałość na rozciąganie na całej grubości kPa ≥ 13 uni En 1607
Wskaźnik liniowej dylatacji termicznej 2x10-6 °c-1
zejście do 20 ° c po 4 dniach w 70°c nieistotny uni En 12086
dylatacja liniowa w stałej temperaturze 20° c 
między 65 i 80 % uR

kierunek podłużny < 1 mm/m

kierunek poprzeczny < 1 mm/m
zmiany grubości na próbkach trzymanych 
przez 15 minut w 100°c e uR 100% a później 
schłodzonych do temperatury pokojowej

2%

krótkotrwała absorpcja wody - Ws kg/m2 ≤ 1,0
Europejska klasa ogniotrwałości a1
Przewodnictwo cieplne λd 0,040
Wytrzymałość na miejscowy nacisk Pl(5) n 650 En 12430
temperatura topnienia wełny mineralnej °c > 1000
Pojemność cieplna j/kgk 980
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TERMOSYSTEM® COMPOSITO

TERMOSYSTEM® COMPOSITO jest panelem z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem grafitu, 
wełny mineralnej o wysokiej gęstości (norma cE 13162) i membrany bitumicznej. idealnie nadaje się 
do izolacji termicznej i akustycznej dachów.
Wymiary: 1200x1000 mm.
Grubości dostępne na zamówienie w zależności od potrzeb

Patrz opis grafite str. 25
patrz opis Wełna mineralna str. 25

IZOlACJA TERMICZNA

IZOlACJA AKUSTYCZNA
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TERMOSYSTEM COMPOSITO FESCO S/EPS O ESTRUSO jest to wodoodporny system izolacyjny 
powstały z połączenia płyty izolacyjnej z ekspandowanego perlitu, pokrytej z jednej strony powłoką z 
utlenionego bitumu (około 350 g/m2), chronioną folia termiczną i płyty polistyrenu ekspandowanego 
uelastycznionego, zgodnego z normą En 13163 lub płyty polistyrenu ekstrudowanego (norma En 
13164). Felcowanie 4 stron na życzenie.
Wymiary: 1200x600 mm
Grubości izolatora 30-40-50-60-80-100 mm

DANE TECHNICZNE WEŁNY MINERAlNEJ RC PRZED POŁĄCZENIEM
Charakterystyka Wartość Jednostka 

miary 
Norma

długość, szerokość 1200x600 mm En 822

Grubość od 20 do 120 mm En 823

Gęstość nominalna 150 kg/m3 En 1602

deklarowane przewodnictwo cieplne λd 0,050 W/mk En 13169

zmiażdżenie po ściskaniu 10% deformacji � 200 (średnia 
grubość 300) 

kPa En 826

charakterystyka wydajności 
pod płytami cementowymi: 

- zmiażdżenie po ściskaniu Rcs 130 kPa En 826

- odkształcenie dsmin/dsmax 0,7 / 1,2 %

odkształcenie przy 80 kPa i 80°c przez 7 dni (lub 7 dni w 60°c zgodnie z En 1605) < 5 (2 %) % uEatc

deformacja w sytuacji ściskania 80 kPa po 10 latach � 1 mm En 1606

Wytrzymałość na tłoczenie (na 50 cm 2) z 2 mm deformacji � 1400 n En 12430

absorpcja wody w całkowitym zanurzeniu � 0,03 kg/dm3 En 13169

stabilność wymiarowa - po 48 h w temp. 23°c i 90 % uR, długość i szerokość/grubość � 0,5 / 1,0 % En 1604

- po 48 h w temp. 70°c i 50 % uR, długość i szerokość/grubość � 0,5 / 1,0 % En 1604

- odkształcenie resztkowe w 20°c po stabilizacji w 80°c < 0,12 % uEatc

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni � 40 kPa En 1607

ciepło specyficzne: 900 j/kg.k En iso 10456.

odporność na dyfuzję pary wodnej µ 5 - En iso 10456.

klasa reakcji na ogień c-s1, d0 - En 13501-1

DANE TECHNICZNE EPS 200 KPA
Opis wartość ściskania

(EN 826)
Przewodnictwo cieplne

(EN 13163)
mu

(EN 12086)
Reakcja na ogień 

Euroklasa 

EPs kpa 200 λd 0,034λ µ 70-90 E(En 13501/1)

DANE TECHNICZNE EST 350 KPA
Opis wartość ściskania

(EN 826)
Przewodnictwo cieplne

(EN 13163)
mu

(EN 12088)
Reakcja na ogień 

Euroklasa 

Est kpa 350 λd 0,034/0,036λ µ 150 E(En 13501/1)

TERMOSYSTEM® COMPOSITO 
FESCO S/EPS - FESCO S/EST
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TERMOSYSTEM® ONDA

TERMOSYSTEM ONDA jest systemem powstałym z połączenia wodoodpornej bitumicznej i 
panelu termoizolacyjnego z EPs lub EPs z dodatkiem grafitu. kształt fal zależy od typologii włókna 
cementowego lub cementu azbestowego, na których będzie aplikowany W przypadku sklepienia 
TERMOSYSTEM ONDA jest specjalnie wstępnie nacinany Panele mają dwie obwódki boczne na 
prostopadłych bokach 

system wygięty

TERMOSYSTEM® GRECA

TERMOSYSTEM GRECA jest systemem powstałym z połączenia wodoodpornej bitumicznej i panelu 
termoizolacyjnego z EPs lub EPs z dodatkiem grafitu. kształt fal zależy od typologii blachy falistej , na 
której będzie aplikowany. W przypadku sklepienia TERMOSYSTEM GRECA jest specjalnie wstępnie 
nacinany. Panele mają dwie obwódki boczne na prostopadłych bokach.

system wygięty
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TERMOSYSTEM® PENDENZA

TERMOSYSTEM® NACHYlENIE 
FOTOWOlTAIKÓW 

TERMOSYSTEM PENDENZA jest systemem izolacyjnym wodoodpornym, powstałym z połączenia 
polistyrenu ekspandowanego PsE (norma En 13163) lub wzbogaconego grafitem (norma En 13163) 
i membrany bitumicznej w zgodzie z normą En 13707.

system do określenia średniej grubości spadków tERmosystEm

TERMOSYSTEM NACHYlENIE FOTOWOlTAIKÓW jest systemem izolacyjnym wodoodpornym, 
powstałym z połączenia PsE lub z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem grafitu (norma 
En 13163) i płyty z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm (norma En 13165), obudowanej zarówno 
nasyconym włóknem szklanym jaki i powłoką bitumiczną lub panelu EuRostRand osb (norma En 
300) o gr. 12 mm
Wymiar panelu: 1200x1000 mm.

Calcolo dello spessore medio: H1+h/2= SM (spessore medio)

1000

h

= = =

LUNGHEZZA

H1

Pendenza %

obliczenie średniej grubości: h1 + h/2=sm (grubość średnia)

dŁuGoŚĆ

% nachylenia
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TERMOSYSTEM® PENDENZA
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94 mm

67 mm

40 mm

94 mm

121 mm

148 mm

175 mm

202 mm

PROJEKT PŁASKIEGO DACHU Z RURAMI 
SPUSTOWYMI I KORYTAMI RYNNOWYMI 
¨ SYSTEM WIElOKROTNEGO DRENAŻU¨
ten rodzaj systemu pozwala na zbieranie wody 
deszczowej dzięki pozycjonowaniu modułów 
spadkowych w kierunku kanalizacji lub jakichkolwiek 
kanałów rynnowych.
termosystem spadkowy jest produkowany w płytach 
rastrowych z EPs o różnych typologiach , zależnych 
od wymagań projektowych.
może być stworzony w postaci pojedynczych płyt, dla 
rozwiązań z syntetycznymi płaszczami, lub łączone 
dla rozwiązań z membraną bitumiczna dla kolejnych 
aplikacji.
nasz dział techniczny jest zawsze do dyspozycji w 
przypadku jakichkolwiek pytań.
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TERMOSYSTEM® TEGOlO

TERMOSYSTEM TEGOlO jest systemem powstałym z płyt kształtowanych na wymiar; wykonane 
z PsE lub PsE z dodatkiem grafitu, łączone z membraną bitumiczną do izolacji i wodoodporności 
prefabrykowanych dachówek.



18

TERMOSYSTEM® COPPO P

TERMOSYSTEM® COPPO P to system izolacyjny wodoodporny. Powstał z połączenia polistyrenu 
ekspandowanego PsE lub PsE z domieszką grafitu (norma uni En 13163), specjalnie ukształtowany 
pod wygięte płytki i membrany bitumicznej 3,5 kg/m2 , zbrojonej włókniną poliestrową z elementami 
łupkowymi, które pełnią funkcję ochronną (norma uni En 13707).

  Grubości Termosystem® coppo P
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm

TERMOSYSTEM® COPPO G

TERMOSYSTEM® COPPO G to system izolacyjny wodoodporny. Powstał z połączenia polistyrenu 
ekspandowanego PsE lub PsE z domieszką grafitu (norma uni En 13163), specjalnie ukształtowany 
pod wygięte płytki i membrany bitumicznej 3,5 kg/m2 , zbrojonej włókniną poliestrową z elementami 
łupkowymi, które pełnią funkcję ochronną (norma uni En 13707).

  Grubości Termosystem coppo G
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm
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TERMOSYSTEM® COPPO GV

TERMOSYSTEM® COPPO GV to system izolacyjny wodoodporny. Powstał z połączenia polistyrenu ekspando-
wanego PsE lub PsE z domieszką grafitu (norma uni En 13163), specjalnie ukształtowany pod wygięte płytki 
i membrany bitumicznej 3,5 kg/m2 , zbrojonej włókniną poliestrową z elementami łupkowymi, które pełnią 
funkcję ochronną (norma uni En 13707).

  Grubości Termosystem® coppo GV
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm

Kanały wentylacyjne

STRUKTURA I WYMIAR PANElI TERMOSYSTEM COPPO P
Opis Wartość
Wymiar panelu: 1860x1000 mm
Powierzchnia użytkowa 1,86 m2

Wymagania dla 100 m2 pokrytych 54 szt.

STRUKTURA I WYMIAR PANElI TERMOSYSTEM COPPO G
Opis Wartość
Wymiar panelu: 1800x1000 mm
Powierzchnia użytkowa 1,80 m2

Wymagania dla 100 m2 pokrytych 54 szt.

STRUKTURA I WYMIAR PANElI TERMOSYSTEM COPPO GV
Opis Wartość
Wymiar panelu: 1800x1000 mm
Powierzchnia użytkowa 1,80 m2

Wymagania dla 100 m2 pokrytych 54 szt.
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TERMOSYSTEM TEGOlA to system izolacyjny wodoodporny. Powstał z połączenia płyty polistyrenu 
ekspandowanego PsE lub PsE z domieszką grafitu (norma uni En 13163), specjalnie ukształtowaną do 
montażu listew wspierających poprzeczne listwy mocujące płytki i membrany bitumicznej 3,5 kg/m2 , 
zbrojonej włókniną poliestrową z elementami łupkowymi, które pełnią funkcję ochronną (norma uni 
En 13707). Wymiary:
- długość 1800 - szerokość 1000 - m2 1,80
- taśmy 1 bok krótki i 1 bok długi
- obwódka 10 cm˜
- n° 3 paski 50x40 mm

TIlE EASY jest płytą do izolacji termicznej pod dachówką , złożoną z polistyrenu ekstrudowanego jed-
nowarstwowego, o wytrzymałości na ściskanie kpa 300, dwoma bokami felcowanymi m/F lub z poli-
styrenu ekspandowanego o wytrzymałości na ściskanie kpa 200, dwoma podłużnymi rowkami do mi-
krowentylacji * i rowkami poprzecznymi**. Płyta ma szerokość równą 600 mm, zróżnicowane grubości 
i długość zależną od wkrętów dachówki.   
* i ewentualny odpływ wody w przypadku przeciekania dachu
** z wkrętem do dachówek
Wymiary:
Wykończenie Grubości Wkręt standardowy mm długość mm
felcowany m/F dłuższy bok  40-50-60-80-100-120 315-330-345* 2520-2640-2760
* na zamówienie specjalne wkręty

TERMOSYSTEM® TEGOlA

TIlE EASY
PŁyta do izolacji tERmicznEj Pod dachóWkĄ 

EkstRudoWany EPs
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ISOlONDA® C

B
A

ISOlONDA®-C ma regularny kształt fali i kanały pod płaszczem bitumicznym, panel z EPs 150/200 kPa 
lub 100 kPa grafit uni En 13163 specjalnie kształtowany i łączony z płytą bitumiczną. Regularny wzór fali 
gwarantuje bezpieczne i łatwe układanie płytek.
Wymiary: 

IZOlACJA Z EPS 150/200 KPA 
IZOlACJA Z EPS 100 KPA GRAFITE

  Grubości ISOlONDA C
A  30-40-50-60-80-100-120 mm

B  60-70-80-90-110-130 mm kanały wentylacyjne

Wymiary EPs 875 mm

Wymiary płaszcza bitumicznego 2000 mm

Wymiar płyty EPs 1920x875
Wymiary płyty bitumicznej 2000x950
Powierzchnia użytkowa 1,68 m2
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A

ISOlONDA®190-220 powstaje z panelu EPs 150/200 kPa lub 100 kPa grafit uni En 13163, specjalnie 
połączonego z płaszczem bitumicznym. dzięki temu zyskuje się doskonałą wentylację między systemem 
a płaszczem dachowym. tak zbudowany panel jest wykorzystywany zarówno do dachówek prostych jak i 
wygiętych. te ostatnie zakładają użycie listew układanych w zależności od rodzaju wkrętu dachówki.
Wymiary: 

Wymiar płyty EPs 1920x895
Wymiary płyty bitumicznej 2000x1050
Powierzchnia użytkowa 1,86 m2

ISOlONDA® P 190 - 220

   Grubości Isolonda 190-220
A  30-40-50-60-80-100-120 mm

Wymiary EPs 895 mm

W
ym

iary płaszcza bitum
icznego 2000 m

m

IZOlACJA Z EPS 150/200 KPA 
IZOlACJA Z EPS 100 KPA GRAFITE



EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

OPIS TECHNICZNY WEDŁUG NORMY UNI EN 13163:2012
PŁYTY Z EPS DO IZOLACJI TERMICZNEJ

WYMIARY: szerokość 500-1000 mm, Grubości od 10 do 1000 mm
Dane zawarte w niniejszej broszurze pochodzą z naszych aktualnych informacji i doświadczenia, i mają charakter jedynie orientacyjny. W związku z tym, nie stanowią prawnej 
gwarancji i mogą zostać zmienione w każdym momencie, bez obowiązku uprzedzania.

Opis Klasa Jednostka 
miary

EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 Norma

Tolerancja długości L2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Tolerancja długości W2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Tolerancja grubości T1 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823

Tolerancja prostopadłości S2 mm/m ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 EN 824

Tolerancja płaskości P5 mm ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 EN 825

Wytrzymałość na zginanie BS kPa �125 �150 �170 �200 �250 EN 12089

Wytrzymałość na ściskanie do 10% 
miażdżenia CS(10) kPa �80 �100 �120 �150 �200 EN 826

Przewodnictwo cieplne λ
D

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939

Reakcja na ogień Klasa E E E E E EN 13501/1

Wytrzymałość na rozciąganie TR kPa �150 �150 �150 �150 �150 EN 1607

Zakres temperatur °C 75 75 75 75 75

Absorpcja wody WL(P)  kg/m2 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 EN 12087

Przepuszczalność pary wodnej MU 20-40 30-70 30-70 30-70 40-100 EN 12086
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EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

WYMIARY: szerokość 500-1000 mm, Grubości od 10 do 1000 mm
Dane zawarte w niniejszej broszurze pochodzą z naszych aktualnych informacji i doświadczenia, i mają charakter jedynie orientacyjny. W związku z tym, nie stanowią prawnej 
gwarancji i mogą zostać zmienione w każdym momencie, bez obowiązku uprzedzania.

OPIS TECHNICZNY WEDŁUG NORMY UNI EN 13163:2012
PŁYTA Z EPS Z DOMIESZKĄ GRAFITU DO IZOLACJI TERMICZNEJ

Opis Klasa Jednostka 
miary

EPS 70 EPS 100 Norma

Tolerancja długości L2 mm ±2 ±2 EN 822

Tolerancja szerokości W2 mm ±2 ±2 EN 822

Tolerancja grubości T1 mm ±1 ±1 EN 823

Tolerancja prostopadłości S2 mm/m ≤ 2 ≤ 2 EN 824

Tolerancja płaskości P5 mm/m ±5 ±5 EN 825

Wytrzymałość na zginanie BS kPa �115 �150  EN 12089

Wytrzymałość na ściskanie do 10% 
miażdżenia CS(10) kPa �70 �100  EN 826

Przewodnictwo cieplne λ
D

0,032 0,031  EN 12939

Reakcja na ogień Klasa E E  EN 13501/1

Wytrzymałość na rozciąganie TR kPa �150 �150 EN 1607

Zakres temperatur °C 75 75

Absorpcja wody WL(P)  kg/m2 ≤ 5 ≤ 5 EN 12087

Przepuszczalność pary wodnej MU 20-40 30-70 EN 12086
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REFLEX
SurowiecPŁYTA EPS Z GRAFITEM O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU ODBICIA 

CIEPŁA DO IZOLACJI TERMICZNEJ 

Opis Klasa
Jednostka 

miary
Wartość Norma

Tolerancja długości L2 mm ±2 EN 822

Tolerancja szerokości W2 mm ±2 EN 822

Tolerancja grubości T2 mm ±2 EN 823

Tolerancja prostopadłości S2 mm/m ≤ 2 EN 824

Tolerancja płaskości P4 mm/m ±5 EN 825

Wytrzymałość na rozciąganie TR kPa �150  EN 826

Średnia gęstość kg/m3 15/18

Przewodnictwo cieplne λ
D

0,031  EN 12939

Reakcja na ogień Klasa E   EN 13501/1

Zakres temperatur °C 75

Absorpcja wody % WL(T) ≤ 3 EN 12087

Przepuszczalność pary wodnej MU 30-70 EN 12086

WYMIARY: Długość 1000 mm, Szerokość 500 mm, Grubości od 10 do 190 mm
Dane zawarte w niniejszej broszurze pochodzą z naszych aktualnych informacji i doświadczenia, i mają charakter jedynie orientacyjny. W związku z tym, nie stanowią prawnej gwarancji i 
mogą zostać zmienione w każdym momencie, bez obowiązku uprzedzania.
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REFLEX

Zalety
Impregnacja powierzchniowa zapobiega szkodliwym deformacjom, które są powo-
dowane przez nadmierną chłonność promieni słonecznych w miesiącach letnich.

Płyty TERMOPOR® REFLEX z oznaczeniem CE 13163:2012 są wykorzystywane przy izolacjach ścian. Zastosowanie płyt styropianowych 

jako izolatorów termicznych, zarówno w nowym budownictwie jak i w renowacjach, to najbardziej powszechna technika, gdyż w 

znacznym stopniu obniża to zużycie energii budynków. 

Płyty TERMOPOR® REFLEX wykonane z EPS z grafitem, są cięte z bloku Z jednej strony pokryte są specjalną białą żywicą, która służy do 
ochrony przed promieniami słonecznymi. Impregnacja pozwala uniknąć deformacji, które mogą powstać z powodu zbyt dużej absorpcji ciepła 
w miesiącach letnich, a także nie obniża cech mechanicznych płyty. Płyty TERMOPOR® REFLEX mogą być wyprodukowane w różnych 

wymiarach i formach. Płyty są z wykonane z polistyrenem ekspandowanym z domieszką grafitu z zamkniętokomórkowym 

materiałem opóźniającym rozprzestrzenianie się płomieni.

Wymiary: 1000X500 mm
Grubości: od 10 do 200 mm , inne grubości na specjalne zamówienie 

 

promienie słoneczne

prom
ienie słoneczne

prom
ienie słoneczne



XL
L

WyTRZyMAłOŚć TERMiCZNA “R”= 3,33Mqk/W
PRZEPUSZCZALNOŚć CiEPLNA “U”= 0,30 W/Mqk

WyTRZyMAłOŚć TERMiCZNA “R”= 2,77Mqk/W
PRZEPUSZCZALNOŚć CiEPLNA “U”= 0,36 W/Mqk

Dane zawarte w niniejszej broszurze pochodzą z naszych aktualnych informacji i doświadczenia, i mają charakter jedynie orientacyjny. W związku z tym, nie stanowią prawnej 
gwarancji i mogą zostać zmienione w każdym momencie, bez obowiązku uprzedzania.

PŁYTA EPS O WYSOKIEJ GęSTOśCI, Z DODATKIEM GRAFITU, DO IZOLACJI TERMICZNEJ 
PODŁOGOWEJ I MURÓW SZCZELINOWYCH. 

TERMOPOR XL/L O RÓWNYCH GRUBOśCIACH MA NAJLEPSZE WYNIKI.

STyROPiAN XPS
grubość 
10 cm 

grubość 
10 cm 

TERMOPOR XL/L

λD 0,036 W/mK

λD 0,030 W/mK 

Opis Klasa
Jednostka 

miary
EPS 150 Norma

Tolerancja długości L2 mm ±2 EN 822

Tolerancja szerokości W2 mm ±2 EN 822

Tolerancja grubości T2 mm ±2 EN 823

Tolerancja prostopadłości S2 mm/m ≤ 2 EN 824

Tolerancja płaskości P5 mm/m ±5 EN 825

Wytrzymałość na zginanie BS kPa �200  EN 12089

Wytrzymałość na ściskanie do 10% miażdżenia CS(10) kPa �150  EN 826

Przewodnictwo cieplne λ
D

0,030  EN 12939

Reakcja na ogień Klasa E   EN 13501/1

Zakres temperatur °C 75

Absorpcja wody % WL(T) ≤ 3 EN 12087

Przepuszczalność pary wodnej MU 30-70 EN 12086
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WYMIARY TERMOPOR XL: 
Szerokość 600 mm
Długość 2800 mm 
Grubości od 30 do 200 mm

WYMIARY TERMOPOR L: 
Szerokość 600 mm
Długość 1200 mm  
Grubości od 30 do 200 mm

λ D
 0

.0
30

λ D
 0

.0
30

FELCOWANY

FELCOWANIE M/F

1

2

1

2
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ISOVENT®/ISOVENT 5000
1 2 3

ISOVENT/ISOVENT 5000, system zrealizowany do celów termowentylacji pokryć dachowych . Powstał 
z połączenia paneli pochodzących z obróbki drewna (EuRostRand osb lub dykta klejona fenolem) i 
materiałów izolacyjnych , specjalnie ukształtowanych tak, by gwarantowały przepływ powietrza. 
1  ISOVENT-EPS/ ISOVENT-EPS 5000 
 panel płyty EuRostRand osb o gr. 12 mm, płyta izolacyjna ze styropianu zgodna z normą ni En 

13163 cE, ukształtowana z kanałami wentylacyjnymi.
 ISOVENT EPS wymiary 2440x1220 mm = 2,98 m2 felcowany na krótszych bokach.
 ISOVENT 5000 EPS wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.

2  ISOVENT-GRAFITE/ISOVENT-GRAFITE 5000
 panel z EuRostRand osb grubość 12 mm, płyta izolacyjna EPs z grafitem (norma uni En 13163 

cE), z kanałami wentylacyjnymi.
 ISOVENT GRAFITE wymiary 2440x1220 mm = 2,98 m2 felcowany na krótszych bokach.
 ISOVENT 5000 GRAFITE wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.

3  ISOVENT-EST
 panel płyty EuRostRand osb o gr. 12 mm, płyta izolacyjna XPs (norma En13164) , z kanałami 

wentylacyjnymi. 
 ISOVENT-EST wymiary 2440x585 mm= 1,427 m2 felcowany na dłuższych krawędziach.

Pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli:

Zalety
-  montaż systemu isoVEnt/isoVEnt 5000 jest praktyczny, szybki i prosty. 
- Pozwala na izolację dachów wielkopowierzchniowych w krótkim czasie.
- system isoVEnt/isoVEnt 5000 jest bezpieczny i wytrzymały na duży nacisk.
-  Pojedyncze kanały wentylacyjne umożliwiają efektywne wentylowanie (efekt kominka).
-  system isoVEnt/isoVEnt 5000 ma prostą hydroizolację.
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1  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) I WŁÓKNO DRZEWNE 
 system stworzony do termowentylacji pokryć dachowych; powstał z dwóch warstw materiału 

izolacyjnego o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z dodatkiem grafitu, 
zgodnego z normą cE 13163 i włókna drzewnego (norma cE 13171) połączone z panelem 
EuRostRand osb (norma En 300), żeby zapewnić lepszą wydajność: 

 Izolacji cieplnej, bezwładność termiczną i izolację akustyczną
 Wymiary: 1200x1350 mm

2  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) I WEŁNA MINERAlNA
 system stworzony do termowentylacji pokryć dachowych; powstał z dwóch warstw materiału 

izolacyjnego o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z dodatkiem grafitu, 
zgodnego z normą cE 13163 i wełny mineralnej (norma cE 13171) połączone z panelem 
EuRostRand osb (norma En 300), żeby zapewnić lepszą wydajność: 

 Izolacja cieplna , bezwładność termiczna i izolacja akustyczna .
 Wymiary: 1000x1200 mm

pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli

Zalety
-  montaż systemu ISOVENT COMPOSITO jest praktyczny, szybki i prosty. 
- Pozwala na izolację dachów wielkopowierzchniowych w krótkim czasie.
- system ISOVENT COMPOSITO est bezpieczny i wytrzymały na duży nacisk.
- Pojedyncze kanały wentylacyjne umożliwiają efektywne wentylowanie (efekt kominka)
- system ISOVENT COMPOSITO ma prostą hydroizolację.
- zastosowanie systemu ISOVENT COMPOSITO na pokryciach dachowych gwarantuje komfort mieszkania 
 w domu, izolację termiczną i akustyczną, oszczędność energetyczną,
 przepuszczalność pary wodnej a także doskonałą wentylację, idealną w przypadku drewnianych dachów.

1 1 2 2

ISOVENT® COMPOSITO

BIOBUDOWNICTWO
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ISOVENT TOP®/ISOVENT TOP 5000

1  ISOVENT-TOP EPS/ ISOVENT-TOP EPS 5000
    jest to system samonośny stworzony do celów termowentylacji dachów, wykonany z panelu 

EuRostRand osb o gr. 12 mm i płyty izolacyjnej ze styropianu zgodnej z normą uni En 13163 cE, 
z kanałami wentylacyjnymi. dolna warstwa może być wykonana z gładkiej sklejki lub klepki o gr. 
9 mm, panelu jodłowego trójwarstwowego o gr. 14 mm, panelu jodłowego jednowarstwowego 
o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, wodoodpornych lub ogniotrwałych), płyty 
pilśniowej 12 mm (patrz str. 24) lub osb.

 ISOVENT - TOP EPS wymiary 2440x1200 mm = 2,92 m2 felcowany na bokach.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach. 

2  ISOVENT-TOP GRAFITE/ISOVENT-TOP GRAFITE 5000
 jest to system samonośny stworzony do celów termowentylacji dachów, wykonany z panelu 

EuRostRand osb o gr. 12 mm i płyty izolacyjnej ze styropianu z grafitem zgodnej z normą uni 
En 13163 cE, z kanałami wentylacyjnymi. dolna warstwa może być wykonana z gładkiej sklejki 
lub klepki o gr. 9 mm, panelu jodłowego trójwarstwowego o gr. 14 mm, panelu jodłowego 
jednowarstwowego o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, wodoodpornych lub 
ogniotrwałych), płyty pilśniowej 12 mm (patrz str. 24) lub osb.

 ISOVENT - TOP EPS GRAFITE wymiary 2440x1200 mm = 2,92 m2 felcowany na bokach.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS GRAFITE wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.

 ZAlETY:
-  system ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 jest panelem kompozytowym, strukturalnym, z 

felcowanymi dwoma bokami i z górną częścią widoczną.
-  system ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 pozwala na realizowanie bezpiecznych i wytrzymałych na 

naciski zestawów izolacyjnych.
-  stelaż na którym będzie kładziony SOVENT-TOP/ ISOVENT TOP 5000 może być wykonany z metalu 

albo z litego drewna. mocowanie systemu do stelażu odbywa się za pomocą odpowiednich 
mechanicznych mocowań. Pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli

1 2
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1  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) I WŁÓKNO DRZEWNE 
 system stworzony do termowentylacji pokryć dachowych; powstał z dwóch warstw materiału 

izolacyjnego o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z dodatkiem grafitu, 
zgodnego z normą cE 13163 i włókna drzewnego (norma cE 13171) połączone z panelem 
EuRostRand osb (norma En 300), podczas gdy dolna warstwa może być wykonana z gładkiej 
sklejki lub klepkio gr. 9 mm, panelu jodłowego trójwarstwowego o gr. 14 mm, panelu jodłowego 
jednowarstwowego o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, wodoodporny lub 
ogniotrwałych) pilśniowych o gr. 12 mm (patrz str. 24) lub osb. system gwarantuje najlepszą wydajność: 
Izolacji cieplnej , bezwładność termiczną i izolację akustyczną.

 ISOVENT TOP COMPOSITO wymiary: 1200x2440 mm = 2,928 m2 felcowany na krawędziach.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 wymiary: 5000x585 mm=2,925 m2 z felcowanymi dłuższymi bokami.
 
2  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) I WEŁNA MINERAlNA
 system stworzony do termowentylacji pokryć dachowych; powstał z dwóch warstw materiału 

izolacyjnego o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z dodatkiem grafitu, 
zgodnego z normą cE 13163 i włókna drzewnego (norma cE 13171) połączone z panelem 
EuRostRand osb (norma En 300), podczas gdy dolna warstwa może być wykonana z gładkiej 
sklejki lub klepki o gr. 9 mm, panelu jodłowego trójwarstwowego o gr. 14 mm, panelu jodłowego 
jednowarstwowego o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, wodoodpornych lub 
ogniotrwałych), płyty pilśniowej 12 mm(patrz str. 24) lub osb. system gwarantuje najlepszą 
wydajność:  Izolacji cieplnej , bezwładność termiczną i izolację akustyczną.

 ISOVENT TOP COMPOSITO wymiary: 1200x2440 mm = 2,928 m2 felcowany na krawędziach.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 wymiary: 5000x585 mm= 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.
    pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli

Zalety
-  montaż systemu ISOVENT TOP COMPOSITO jest praktyczny, szybki i prosty. 
- Pozwala na izolację dachów wielkopowierzchniowych w krótkim czasie.
- system ISOVENT TOP COMPOSITO jest bezpieczny i wytrzymały na naciski.
- Pojedyncze kanały wentylacyjne umożliwiają efektywne wentylowanie (efekt kominka).
- system ISOVENT TOP COMPOSITO ma prostą hydroizolację.
- zastosowanie systemu ISOVENT TOP COMPOSITO na pokryciach dachowych gwarantuje komfort 

mieszkania w domu, izolację termiczną i akustyczną, oszczędność energetyczną, przepuszczalność 
pary wodnej a także doskonałą wentylację.

1
1 22

ISOVENT TOP® COMPOSITO

BIOBUDOWNICTWO
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ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ISOVENT TERMO ACUSTIC 
Panel termowentylowany i akustyczny do zastosowania na pokryciach dachowych, powstały z wełny 
mineralnej biodegradowalnej z oznaczeniem cE, zgodnej z normą En 13162:2001, otrzymaną ze 
stopienia skał mineralnych, o gęstości równej 160 kg/mc. Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, 
jak również doskonałe parametry termiczne i dźwiękochłonne. Gwarantuje także odporność na 
środki chemiczne i procesy starzenia. W kanałach wentylacyjnych jest umieszczony dwuwarstwowy 
zgrzewany materiał z zewnętrzną częścią pokrytą aluminium, by zapewnić wysoki współczynnik 
odbicia ciepła. Wszystko na koniec jest łączone ze standardową płytą EuRostRand osb.
Wymiary paneli: 1200X1000 lISTWOWY
Dostępne standardowe grubości 50+50+15) - (80+50+15) - (100+50+15) - (120+50+15) mm
Grubość OSB 15 mm

INFORMACJE TECHNICZNE 
zgodnie z normą UNI EN 13162:2001
REakcja na oGiEŃ zGodniE z noRmĄ En 13501: Klasa A1
PRzEWodnictWo ciEPlnE =0,039W/mK
WytRzymaŁoŚĆ tERmiczna: średnia grubość 50 mm Rd = 1,28 m2/W 
średnia grubość 80 mm Rd = 2,05 m2/W
średnia grubość 100 mm Rd = 2,56 m2/W
średnia grubość 120 mm Rd = 3,08 m2/W

ciEPŁo sPEcyFicznE: cp = 1030 j/kgk
tEmPERatuRa toPniEnia: 1000 °c
odPoRnoŚĆ na dyFuzjĘ PaRy WodnEj µ = 1,3 - 1,4

 

Wynik izolacji akustycznej w pokryciu dachowym przy wykorzystaniu isoVEnt tERmo acustic.
Próba na budowie

Dls,2m,nT,w=41dB

          B R E V E T TATO

  S
IS

TE
M

A ISOVENT TERMO ACUSTIC

NS. RIF.:M519988

BIOBUDOWNICTWO

IZOlACJA TERMICZNA

IZOlACJA AKUSTYCZNA
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ISOVENT BIO SUGHERO®
system termowentylacyjny powstały z połączenia panelu z korka ze specjalnie ukształtowanymi 
kanałami wentylacyjnymi o przekroju prostokątnym i panelu EuRostRand osb zgodnego z normą En 
300.

Wymiar panelu: Długość 1000 mm - Szerokość 1000 mm - Mq 1,00
Dostępne standardowe grubości (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - (60+50+12) mm
Inne grubości na specjalne zamówienie.
Grubość OSB 12 mm

dŹWiĘkochŁonnoŚĆ

dB=20 ÷ 35 (500 Hz)*
* w zależności od grubości 

ISOVENT BIO SUGHERO®

BIOBUDOWNICTWO

IZOlACJA TERMICZNA

IZOlACJA AKUSTYCZNA
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ISOVENT 0023
system termowentylacyjny powstały z połączenia panelu z twardej płyty piankowej zgodnej z 
normą uni En 13165, specjalnie ukształtowanego z kanałami wentylacyjnymi w sekcji prostokątnej, 
i paneli otrzymanych z obróbki drewna , EuRostRand osb uni En 300. Wykorzystanie systemu 
isoVEnt 0023, który ma doskonały wskaźnik przewodnictwa cieplnego 
λD = 0,023 W/mK (lambda otrzymana), w przypadku pokryć dachowych, gwarantuje komfort 
mieszkania, izolację termiczną, oszczędność energetyczną, przepuszczalność pary wodnej i 
doskonałą wentylację.
Wymiary standardowego panelu: mm 1200x1000 = m2 1,2
Dostępne standardowe grubości (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - 
(60+50+12) - (60+60+12) - (80+40+12) - (80+50+12) - (100+50+12) - (120+50+12).
Grubość OSB 12 mm 

ZAlETY:
-  montaż systemu isoVEnt 0023 jest praktyczny, szybki i prosty. 
- Pozwala na izolację dachów wielkopowierzchniowych w krótkim czasie.
- system isoVEnt/isoVEnt 0023 jest bezpieczny i wytrzymały na naciski.
- Pojedyncze kanały wentylacyjne umożliwiają efektywne wentylowanie (efekt kominka)
- system isoVEnt 0023 ma prostą hydroizolację. 
 

Przewodnictwo cieplne:

ISOVENT 0023®

λD = 0,023 W/mK
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ISOSANDWICH®ISOSANDWICH®5000

system ISOSANDWICH®/ ISOSANDWICH® 5000 jest panelem strukturalnym samonośnym. Wykorzystuje 
się go przy tworzeniu dachów, stropów i ścian prefabrykowanych z widocznym sklepieniem. izolowane 
termicznie, są gotowe na dalsze prace. samonośny panel o strukturze sandwich ISOSANDWICH®/ 
ISOSANDWICH® 5000 okazuje się rozwiązaniem ważnym i wielofunkcyjnym stosowanym do struktur 
drewnianych lub metalowych o długościach większych niż 2 mb Powstał z połączenia panelu osb i sklejki 
o grubości 9 mm, panelu jodłowego trójwarstwowego o gr. 14 mm, panelu jodłowego jednowarstwowego 
o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, ogniotrwałych lub wodoodpornych) lub płyt 
pilśniowych o gr. 12 mm (patrz str. 24) z użyciem panelu z materiału izolacyjnego.
ISOSANDWICH EPS wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH 5000 EPS wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH GRAFITE wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOVENT 5000 GRAFITE wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH EST wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.

ZAlETY:
-  rozwiązanie wielofunkcyjne do pokryć dachowych i antresoli - izolacja termiczna - oszczędność 

energetyczna
-  brak mostków termicznych - bezpieczna i wytrzymała na naciski podstawa - w dachach z użyciem 

membrany przepuszczającej powietrze
-  otrzymuje się pełną ochronę przed przypadkowymi infiltracjami pokrycia dachowego
-  znacząca oszczędność montażowa

system ISOSANDWICH/ISOSANDWICH 5000 powstaje z paneli o prostej krawędzi z felcowaniem 
dwóch dłuższych boków

1   Widoczna dolna część 
2   Panel izolacyjny
3   Powierzchnia górna z EuRostRand osb

2

3

1

2

3

1
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SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000®

SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000 to system izolacyjny stworzony z połączenia paneli 
pochodzących z obróbki drewna EuRostRand osb lub dykty klejonej fenolem i materiałów izolacyjnych. 

1  SEMISANDWICH-EST
 panel EuRostRand osb o gr. 12 mm połączony z płytą izolacyjną XPs (norma En13164 cE). 
 SEMISANDWICH-EST wymiary 2440x1200= 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach

2 SEMISANDWICH-EPS/ SEMISANDWICH-EPS 5000 
 panel EuRostRand osb o gr. 12 mm połączony z płytą izolacyjną EPs (norma En13163 cE).
 SEMISANDWICH EPS wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
 SEMISANDWICH 5000 EPS wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.

3  SEMISANDWICH-GRAFITE/SEMISANDWICH-GRAFITE 5000
 panel EuRostRand osb o gr. 12 mm połączony z płytą izolacyjną EPs z grafitem (norma En13163 cE).
  SEMISANDWICH GRAFITE wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
 SEMISANDWICH 5000 GRAFITE wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.

4  SEMISANDWICH-WENA MINERAlNA
 panel EuRostRand osb o gr. 12 mm połączony z płytą izolacyjną z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/mc 
 SEMISANDWICH-WEŁNA Mineralna wymiary 1200x1000 mm = 1,2 m2 

5  SEMISANDWICH-WŁÓKNO DRZEWNE
 panel EuRostRand osb o gr. 12 mm połączony z płytą izolacyjną z włókna drzewnego o gęstości 

170 kg/mc 
 SEMISANDWICH-WŁÓKNO DRZEWNE wymiary 1350x1200 mm = 1,62 m2

 pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli

ZAlETY:
- montaż systemu sEmisandWich/ sEmisandWich 5000 jest praktyczny, szybki i prosty.
- Pozwala na izolację dachów wielkopowierzchniowych w krótkim czasie.
- system sEmisandWich jest bezpieczny i wytrzymały na naciski
- system sEmisandWich ma prostą hydroizolację.

1 2 3 4 5
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ISOSANDWICH®TOP/ISOSANDWICH®TOP5000

system ISOSANDWICH®-TOP jest panelem strukturalnym samonośnym. Wykorzystuje się go przy 
tworzeniu dachów, stropów i ścian prefabrykowanych z widocznym sklepieniem. izolowane termicznie, 
są gotowe na dalsze prace. samonośny panel o strukturze sandwich ISOSANDWICH®-TOP okazuje 
się rozwiązaniem ważnym i wielofunkcyjnym stosowanym do struktur drewnianych lub metalowych 
o długościach większych niż 2 mb. Powstał z połączenia panelu osb i paneli gładkiej sklejki lub klepki 
grubości 9 mm, panelu jodłowego trójwarstwowego o gr. 14 mm, panelu jodłowego jednowarstwowego 
o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, ogniotrwałych lub wodoodpornych) lub płyt 
pilśniowych o gr. 12 mm (patrz str. 24) lub osb z użyciem w środku panelu z materiału izolacyjnego i 
zastosowaniem listew z litego drewna zamocowanych m/F na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH-TOP EPS wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH -TOP 5000 EPS wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH -TOP GRAFITE wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na krótszych bokach.
ISOSANDWICH-TOP 5000 GRAFITE wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH-TOP EST wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH-TOP WEŁNA MINERALNA wymiary 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na dłuższych bokach.
ISOSANDWICH-TOP 5000 WEŁNA MINERALNA wymiary 5000x585 mm = 2,925 m2 felcowany na dłuższych bokach.

ZAlETY:
- rozwiązanie wielofunkcyjne do pokryć dachowych i antresoli - izolacja termiczna - oszczędność 

energetyczna
-  brak mostków termicznych - bezpieczna i wytrzymała na naciski podstawa - w dachach z użyciem 

membrany przepuszczającej powietrze
-  otrzymuje się pełną ochronę przed przypadkowymi infiltracjami pokrycia dachowego
-  znacząca oszczędność montażowa

2

3

1

4 4

1   Widoczna dolna warstwa 
2   Panel izolacyjny
3   Powierzchnia górna z EuRostRand osb
4  listwa z litego drewna z mocowaniem m/F, gwarantująca 

wysoką wytrzymałość na większe obciążenia
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ISOSANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) I WŁÓKNO DRZEWNE
system izolacyjny o strukturze warstwowej (sandwich) do dachów złożony z dwóch warstw materiału 
izolacyjnego o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z grafitem (norma cE 13163) 
i włókno drzewne (norma cE13171) o gęstości 170 kg/mc, połączone z panelem EuRostRand osb 
(zgodnego z normą En 300), co gwarantuje najlepszą wydajność: Izolacji cieplnej , bezwładność 
termiczną i izolację akustyczną.
Wymiary semisandwich włókno drzewne: 1200x1350 mm
pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli.

ISOSANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) I WEŁNA MINERAlNA
system izolacyjny o strukturze sandwich do dachów. jest złożony z dwóch warstw materiału izolacyjnego 
o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z grafitem (norma cE 13163) i wełna 
mineralna o gęstości 160 kg/mc, połączone z panelem EuRostRand osb (zgodnego z normą En 300), 
co gwarantuje najlepszą wydajność: Izolacji cieplnej , bezwładność termiczną i izolację akustyczną.
Wymiary semisandwich wełna mineralna: 1000x1200 mm   
pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli.

1  dolna warstwa z EuRostRand osb
2  Panel izolacyjny może być z:
 PsE - zgodny z normą En 13163 cE
 PsE-G zgodny z normą En 13163 cE
3  Panel z wełny mineralnej albo włókna drzewnego 3

1

SEMISANDWICH®
COMPOSITO

2
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ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) I WŁÓKNO DRZEWNE
system ISOSANDWICH® COMPOSITO jest wykorzystywany do dachów płaskich lub ze spadkiem, 
do ścian i antresol. Pozwala na tworzenie powierzchni strukturalnych, nośnych i posadzkowych, z 
widoczną dolną warstwą z izolacją termiczną. Panel powstał z dwóch warstw materiału izolacyjnego 
o różnych charakterystykach, polistyren ekspandowany lub z grafitem, zgodny z normą cE 13163 
i włókno drzewne (norma cE 13171) o gęstości 170 kg/mc, połączone z panelem EuRostRand 
osb (norma En 300). natomiast dolna warstwa może być wykonana z gładkiej sklejki lub klepki o gr. 9 
mm, trójwarstwowego panelu jodłowego o gr. 14 mm, jednowarstwowego panelu jodłowego o gr. 10 
mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, wodoodpornych lub ogniotrwałych) lub płyt pilśniowych 
o gr. 12 mm(patrz str. 24). system gwarantujenajlepszą wydajność  Izolacji cieplnej , bezwładność 
termiczną i izolację akustyczną.
ISOSANDWICH COMPOSITO wymiary: 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowany na krótszych bokach.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 wymiary: 5000x585 mm= 2,925 m2 felcowane krótsze krawędzie.

ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) I WEŁNA MINERAlNA
system ISOSANDWICH® COMPOSITO jest wykorzystywany do dachów płaskich lub ze spadkiem, 
do ścian i antresol. Pozwala na tworzenie powierzchni strukturalnych, nośnych i posadzkowych, z 
widocznym sklepieniem z izolacją termiczną. Panel powstał z dwóch warstw materiału izolacyjnego o 
różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z grafitem (norma cE 13163) i wełna mineralna 
o gęstości 160 kg/mc, połączone z panelem EuRostRand osb (zgodnego z normą En 300). natomiast 
dolna warstwa może być wykonana z gładkiej sklejki lub klepki o gr. 9 mm, trójwarstwowego panelu 
jodłowego o gr. 14 mm, jednowarstwowego panelu jodłowego o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych 
(normalnych, wodoodpornych lub ogniotrwałych) lub płyt pilśniowych o gr. 12 mm (patrz str. 24). system 
gwarantujenajlepszą wydajność Izolacji cieplnej , bezwładność termiczną i izolację akustyczną. 
ISOSANDWICH COMPOSITO wymiary: 2440x1200 mm = 2,928 m2 felcowane krótsze boki.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 wymiary: 5000x585 mm= 2,925 m2 felcowane krótsze krawędzie.   
pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli.

1  dolna warstwa z EuRostRand osb
2  Panel izolacyjny może być z:
 PsE - zgodny z normą En 13163 cE
 PsE-G zgodny z normą En 13163 cE
3  Panel z wełny mineralnej albo włókna drzewnego
4  Widoczna dolna warstwa

ISOSANDWICH®
COMPOSITO

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® TOP 
COMPOSITO

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) I WŁÓKNO DRZEWNE
system ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO jest wykorzystywany do dachów płaskich lub ze spadkiem, do 
ścian strychów. Pozwala na tworzenie powierzchni strukturalnych, nośnych i posadzkowych, z widocznym 
sklepieniem z izolacją termiczną. Panel jest złożony z dwóch warstw materiału izolacyjnego o różnych 
charakterystykach : polistyren ekspandowany lub z grafitem (norma cE 13163) i włókno drzewne o 
gęstości 170 kg/mc, połączone z panelem EuRostRand osb (zgodnego z normą En 300). natomiast dolna 
warstwa może być wykonana z gładkiej sklejki lun klepki o gr. 9 mm, trójwarstwowego jodłowego panelu 
o gr.14 mm, jednowarstwowego jodłowego panelu o gr. 10 mm, płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, 
wodoodpornych lub ogniotrwałych) lub płyt pilśniowych 12 mm (patrz str. 24) Po bokach są aplikowane 
listwy z litego drewna z użyciem mocowania m/F. system gwarantujenajlepszą wydajność 
Izolacji cieplnej , bezwładność termiczną i izolację akustyczną.
wymiary isosandwich top composito włókno drzewne: 2440x1200 mm = 2,928 m2

wymiary isosandwich top 5000 włókno drzewne: 5000x585 mm = 2,925 m2

pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli.

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) I WEŁNA MINERAlNA
system ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO jest wykorzystywany do dachów płaskich lub ze spadkiem, 
do ścian strychów. Pozwala na tworzenie powierzchni strukturalnych, nośnych i posadzkowych, 
z widocznym sklepieniem z izolacją termiczną. Panel jest złożony z dwóch warstw materiału 
izolacyjnego o różnych charakterystykach: polistyren ekspandowany lub z grafitem (norma cE 
13163) i wełna mineralna o gęstości 160 kg/mc, połączone z panelem EuRostRand osb (zgodnego 
z normą En 300). natomiast dolna warstwa może być wykonana z gładkiej sklejki lun klepki o gr. 9 mm, 
trójwarstwowego jodłowego panelu o gr.14 mm, jednowarstwowego jodłowego panelu o gr. 10 mm, 
płyt kartonowo-gipsowych (normalnych, wodoodpornych lub ogniotrwałych) lub płyt pilśniowych 12 
mm (patrz str. 24) Po bokach są aplikowane listwy z litego drewna z użyciem mocowania m/F. system 
gwarantujenajlepszą wydajność  Izolacji cieplnej , bezwładność termiczną i izolację akustyczną.
Wymiary isosandwich top wełna mineralna : 2440x1200 = 2,928 m2

wymiary isosandwich top 5000 wełna mineralna: 5000x585 mm = 2,925 m2   
pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli.

1  dolna warstwa z EuRostRand osb
2  Panel izolacyjny może być z:
 PsE - zgodny z normą En 13163 cE
 PsE-G zgodny z normą En 13163 cE
3  Panel z wełny mineralnej albo włókna drzewnego
4  Widoczna dolna warstwa

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® SPECIAL

 
ISOSANDWICH SPECIAl
system izolacyjny o strukturze warstwowej (sandwich), powstały z panelu z rdzeniem izolacyjnym 
po obu stronach połączonego z panelem EuRostRand osb zgodnego z normą En 300 lub płytą 
kartonowo-gipsową (normalną, wodoodporną lub ogniotrwałą) lub płytą pilśniową o gr. 12 mm po stronie 
widocznej. Panel może mieć dłuższe boki proste, felcowane lub wzmocnione listwami drewnianymi z 
mocowaniem m/F.
wymiary: 2440x1200 mm = 2,928 m2

   pod specjalne zamówienie: grubość płyty osb - wymiary paneli 

ZAlETY:
rozwiązanie wielofunkcyjne do dachów i strychów- izolacja termiczna - oszczędność energetyczna 
- brak mostków termicznych- bezpieczne i wytrzymałe na naciski- użycie w dachu membrany 
przepuszczającej powietrze- otrzymuje się pełną ochronę przed przypadkowymi infiltracjami z 
pokrycia dachowego- znaczące oszczędności na etapie montażu.

1  dolna warstwa z EuRostRand osb
2  Panel izolacyjny może być z:
 PsE - zgodny z normą En 13163 cE
 PsE-G zgodny z normą En 13163 cE
 styropian Est zgodny z normą En 13164 cE
 na specjalne zamówienie może być wykonany
 z wełny mineralnej
3  Górna warstwa wykonana z panelu EuRostRand osb
4  listwa z litego drewna z mocowaniem m/F
5 dolna warstwa z płyty kartonowo-gipsowej lub płyty pilśniowej

2

3

1

4 4

2

2

3

3

1

1

ISOSANDWICH® 2 K
ISOSANDWICH® TOP 2 K

ISOSANDWICH® 2 K + KARTON-GIPS
ISOSANDWICH®TOP 2 K + KARTON-GIPS
ISOSANDWICH® 2 K + PŁYTA PIlŚNIOWA

ISOSANDWICH®TOP 2 K + PŁYTA PIlŚNIOWA 

5

2

3

1

4 4

5
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DAME WYMIAROWE GAMMA 
ISOSANDWICH 

6 7

WYKOŃCZENIA WIDOCZNEGO SKlEPIENIA

Opis Wymiary paneli

isosandWich/toP  długość 2440 mm x szerokość 1200  mm

isosandWich/toP 5000 długość 5000 mm x szerokość 585  mm

isosandWich 2k/toP 2k  długość 2440 mm x szerokość 1200  mm

isosandWich 2k 5000 długość 5000 mm x szerokość 585  mm

isosandWich 2k/toP 2k kaRton-GiPs długość 2440 mm x szerokość 1200  mm

Opis Grubości paneli

isosandWich/toP od 51 do 241 mm

isosandWich/toP 5000 od 66 do 246 mm

isosandWich 2k/toP 2k od 54 do 244 mm

isosandWich 2k 5000 od 54 do 244 mm

isosandWich 2k/toP 2k kaRton-GiPs od 67 do 247 mm

1_ sklEjka GŁadka z sosny chilijskiEj 9 mm

2_ klEPka z sosny chilijskiEj 9 mm

3_ PanEl jodŁoWy GŁadki 3 WaRstWy 14 mm

4_ klEPka jodŁoWa 3 WaRstWy 14 mm

5_PanEl jodŁoWy jEdnoWaRstoWy/klEPka 10-14 mm

6_PanEl z kaRton-GiPsu 12,5 mm

 normalny

 wodoodporny

 odporny na ogień

7_PŁyta PilŚnioWa 12 mm

1 32 4

5
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIANKI POlIURETANOWEJ 0,023
klasa reakcji na ogień

(En 13501-1)
(En 11925-2)
(13823 (sbi))

Euro klasa F

klasa reakcji na ogień
(En 11925-2) piana Euro klasa E

ciepło specyficzne: cp
(j/kg k) 1453

izolacja termiczna

charakterystyka
(norma)

opis symbol
(jednostka 

miary)

Wartość

W odniesieniu do niektórych cech zmienia się w zależności 
od grubości (mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

średnie początkowe przewodnic-
two cieplne
(En 12667)

Wartość określona w 
średniej temperaturze 

10°c

λ90/90,l
W/mk 0,022

deklarowane przewodnictwo 
cieplne 

(uni En 13165 annessi a e c) 

Wartość określona w 
średniej temperaturze 

10°c

λd
W/mk 0,023

deklarowany współczynnik prze-
nikania ciepła

ud=λd/d ud
(W/m2k)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

deklarowana wytrzymałość 
termiczna

Rd= d /λd Rd
(m2k/W)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STYROPIANU EPS/EST PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Klasa Jednostka 

miary
EPS 100 

grafit
EPS 150 EPS 200 EST Norma

stabilność wymiarów ds (n) % ±5 ±5 ±5 ±5 uni En 1603
Wytrzymałość na zginanie bs kPa �150 �200 �250 uni En 12089
Wytrzymałość na ściskanie cs(10) kPa �100 �150 �200 �300 uni En 826
Wskaźnik odporności na 
dyfuzję pary wodnej mu 30-70 30-70 40-100 80/150 uni En 12086
Przewodnictwo cieplne λd 0,031 0,034 0,034 0,034/0,036 uni En 13163
Reakcja na ogień E E E E uni En 13501/1 
Pojemność cieplna j/kgk 1260 1260 1260 1260
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DANE TECHNICZNE IZOLATORÓW 
ISOVENT /TOP-ISOSANDWICH/TOP 

WEŁNA MINERAlNA O GĘSTOŚCI 160 KG/MC
Opis Jednostka 

miary
Wartość Norma

Gęstość nominalna (±10%)
grubości 30, 40, 50, 60, 80 kg/m3 160 En 1602
grubości 100, 120, 140 kg/m3 155 En 1602
przewodnictwo cieplne λd W/mk 0,039 En 13162 

En 12667
klasa reakcji na ogień a1 En 13501-1
ciepło specyficzne (cp) j/kgk 1 030 En 12524
Wytrzymałość na przepływ pary wodnej bez osłony µ 1 En 12086
długotrwała absorpcja wody Wl(P) kg/m2 � 3,0 En 1609
stabilność wymiarowa w specyficznych warunkach 
wilgoci i temperatury ds (th)
[próba przez 48 h przy temp.(70± 2)°c i (90±5)%uR] 1% En 1604
Wytrzymałość na przepływ powietrza- aF kPa - s/m2 >60 En 29053
Wytrzymałość na ściskanie przy miażdżeniu 10% CS(10)

grubości 30, 40, 50 kPa ≥ 50 En 826
grubości 60, 80, 100, 120, 140 kPa ≥ 70 En 826

NATURAlNY JASNY KOREK
Opis Jednostka 

miary
Wartość Norma

Gęstość nominalna (±10%) kg/m3 130 En 1602
przewodnictwo cieplne λd W/mk 0,043
Przepuszczalność pary wodnej µ 10÷13
Gnicie zerowe
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DANE TECHNICZNE IZOLACJI

WŁÓKNO DRZEWNE
Opis Dane techniczne
Profil krawędzie proste
klasa ogniotrwałości zgodnie z normą En 13501-1 E
klasa materiału zgodnie z normą din 4102 b2
 Współczynnik przewodzenia cieplnego λd(W/(m*k) 0,039
Gęstość [kg/m3] około 160/170
Wskaźnik odporności na dyfuzję pary wodnej µ 5
Wartość sd (m) 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8
ciepło specyficzne c [j/(kg*k)] 2100
Wytrzymałość na zginanie przy 10% ściskania σ 10 (n/mm2) 0,05
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
odporność na rozdzieranie (kPa) ≥ 2,5
opór hydrauliczny zależny od długości [(kPa*s)/m2] ≥ 100
składniki włókno drzewne warstwowe
kod odpadów (Eak) 030105/170201 

EUROSTRAND OSB ZGODNIE ZE STANDARDEM NORMĄ EN 300
Opis OSB 2 OSB 3 Jednostka 

miary 
Norma

Grubości paneli 10�18 
10�25 

10�18 
10�25

Waga specyficzna pozorna 580-620 610-660 kg/m3

moduł sprężystości
oś główna 3500  3500 5000  5000 n/mm2 En 310

oś pomocnicza 1400  1400 2000  2000
Wytrzymałość na zginanie
oś główna 20 18 20 18 n/mm2 En 310

oś pomocnicza 10 9 10 9
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 
suchych włókien 

0,34 0,32 0,34  0,32 n/mm2 En 319

Różnice wymiarowe powodowane wilgocią wilg. 85% 35%
długość +0,10-0,15
Grubość +5,0-1,5 % En 318

wypukłość widoczna po 24 h 15 15 10 10 % En 317
odporność na dyfuzję pary wodnej sd: 2,0 m din 52615
klasa ogniotrwałości b2
Przewodnictwo cieplne 0,13 W/mk din 52615
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DANE TECHNICZNE WYKOŃCZEŃ

PŁYTA PIlŚNIOWA
Opis Jednostka miary Wartość
Gęstość nominalna kg/m3 1150±50
Przewodnictwo cieplne λ W/mk 0,32
ciepło specyficzne: kj/kgk 1,1
zwiększenie grubości po 24 h moczeniu 
w wodzie

% 2

klasa ogniotrwałości 26/06/1984 0
zginanie adm ortogonalne - na 
powierzchni płyty

n/mm2 1,2

moduł sprężystości ortogonalny - na 
powierzchni płyty

n/mm2 3800

moduł ściskania n/mm2 3800

KARTON-GIPS EN 520 
Opis Jednostka miary Wartość Norma
Grubość mm 12,5
Waga kg/m2 10,0
odporność na dyfuzję pary wodnej µ 70/200 En 12524
Wytrzymałość na zginanie Podłużny n 550 En 520-512

Poprzeczny 210
klasa ogniotrwałości a2 En 520
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DANE TECHNICZNE WYKOŃCZEŃ

SKlEJKA 9 MM EN 310 (CE)
Opis Jednostka miary Wartość Norma
Gęstość kg/mc ~500 kg/mc En 323
Przewodnictwo cieplne λ (W/m2k) 0,13 En 13986
odporność na dyfuzję pary wodnej µ 70/200 En 12524
Reakcja na ogień Euro klasa d En 13501
moduł sprężystości moE n/mm2 równoległy 7,43

prostopadły 754
Wytrzymałość na zginanie moR n/mm2 równoległy 72

prostopadły 15

JODŁA TRÓJWARSTWOWA 14 mm 13986 (CE)
Opis Jednostka miary Wartość Norma
Gęstość kg/mc ˜500 kg/mc En 323
Przewodnictwo cieplne λ (W/m2k) 0,13 En 13986
odporność na dyfuzję pary wodnej µ 70/200 En 12524
Reakcja na ogień Euro klasa d En 13501
Wytrzymałość na zginanie moR n/mm2 równoległy 9000

prostopadły 600
Wytrzymałość na ciśnienie n/mm2 równoległy 32

prostopadły 5

JODŁA JEDNOWARSTWOWA 10 mm
Opis Jednostka miary Wartość Norma
Gęstość kg/mc ˜500 kg/mc En 323
Przewodnictwo cieplne λ (W/m2k) 0,13 En 13986
odporność na dyfuzję pary wodnej µ 70/200 En 12524
Reakcja na ogień Euro klasa d En 13501
Wytrzymałość na zginanie moR n/mm2 równoległy 20

prostopadły 5
moduł sprężystości moE n/mm2 równoległy 3,00

prostopadły 270
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GESS FON EPS/GRAFITE

DANE TECHNICZNE
GEss Fon PsE® e GEss Fon PsE GRaFitE® to są panele o doskonałych parametrach termicznych, złożone z 
płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 zgodnej z normą uni En 520 (normalna, wodoodporna lub ogniotrwała) 
połączonej z panelem z polistyrenu ekspandowanego tERmostyR® lub tERmPoR®, zgodnego z normą En 
13163 cE o opóźnionym rozprzestrzenianiu płomieni klasa E. 
Wymiary: 1200x2000/3000 mm 
Grubości izolatora: 20-30-40-50-60-80-100-120

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STYROPIANU EPS PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Klasa Jednostka 

miary
EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS100 

grafite
Norma

stabilność wymiarów ds (n) % ±5 ±5 ±5 ±5 uni En 1603
Wytrzymałość na 
zginanie

bs kPa �125 �150 �200 �150 uni En 12089

Wytrzymałość na 
ściskanie

cs(10) kPa �80 �100 �150 �100 uni En 826

Wskaźnik odporności 
na dyfuzję pary 
wodnej

mu 20-40 30-70 30-70 30-70 uni En 12086

Przewodnictwo 
cieplne

λd 0,038 0,036 0,034 0,031 uni En 13163

Reakcja na ogień E E E E uni En 13501/1
Pojemność cieplna j/kgk 1260 1260 1260 1260
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GESS FON EST

DANE TECHNICZNE
system ten powstał z połączenia płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 ogniotrwałej lub wodoodpornej, zgodnej z 
normą uni En 520 i panelu z polistyrenu ekstrudowanego zgodnego z normą uni En 13164. Wykorzystywany 
z płytami kartonowo-gipsowymi do obudowy ścian lub sufitów do zapewnienia izolacji termicznej. 
Wymiary: 3000X1200 mm /2000x1200
Grubości izolatora: 20-30-40-50-60-80

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STYROPIANU EPS/EST PRZED POŁĄCZENIEM
Opis Klasa Jednostka miary EST Norma
stabilność wymiarów ds(th) % ±5 uni En 1603
Wytrzymałość na ściskanie do 10% 
miażdżenia cs(10/y) kPa ≥250 uni En 826
Poziom odkształcenia dlt(2)5 % ≤5 uni En 1605

Wytrzymałość na ściskanie po 50 
latach w warunkach ściskania ≤ 2 % cc(2/1,5/50) kpa 130 uni En 1606
absorpcja wody w długotrwałej 
dyfuzji Wd(V)5 objętość -% 2-4 uni En 12086
Wskaźnik odporności na dyfuzję 
pary wodnej mu µ 150 uni En 12088
Przewodnictwo cieplne λd 0,034/0,036* uni En 13164
Reakcja na ogień E
Pojemność cieplna j/kgk 1260

* w zależności od grubości
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DANE TECHNICZNE
GEss Fon Rc® jest to panel wygłuszający utworzony przez połączenie płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 
z panelem z wełny mineralnej o wysokiej gęstości. Wełna mineralna jest materiałem porowatym, o dużych 
właściwościach wygłuszających . W połączeniu z papą, zwiększa poziom izolacji przy niskich częstotliwościach.
Wymiary: 2000/3000X1200 mm 
Grubości izolatora: 20-30-40-50

DANE TECHNICZNE WEŁNY MINERAlNEJ RC 80
Opis Klasa Jednostka 

miary
Wartość Norma

Gęstość nominalna (±10%) kg/m3 80/100 En 1602
Przewodnictwo cieplne λd 0,035 (En 13162/12667)

DANE TECHNICZNE WEŁNY MINERAlNEJ RC 100
Opis Klasa Jednostka 

miary
Wartość Norma

Gęstość nominalna (±10%) kg/m3 100 En 1602
Przewodnictwo cieplne λd 0,035 (En 13162/12667)

DANE TECHNICZNE WEŁNY MINERAlNEJ RC 160
Opis Klasa Jednostka 

miary
Wartość Norma

Gęstość nominalna (±10%) kg/m3 160 En 1602
Przewodnictwo cieplne λd 0,039 (En 13162/12667)

GESS FON RC

IZOlACJA TERMICZNA

IZOlACJA AKUSTYCZNA

BIOBUDOWNICTWO
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GESS FON SUGHERO

OPIS
GEss Fon suGhERo® jest to panel wygłuszający utworzony przez połączenie płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 
z panelem korkowym.
Wymiary: 2000/3000X1200 mm
DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ:

dB=20 ÷ 35 (500 Hz)*
* W ZALEżNOŚCI OD GRUBOŚCI 

NATURAlNY JASNY KOREK
Opis Jednostka miary Wartość Norma
Gęstość nominalna (±10%) kg/m3 130 En 1602
przewodnictwo cieplne λd W/mk 0,043
Przepuszczalność pary wodnej µ 10÷13
Gnicie zerowe

BIOBUDOWNICTWO

IZOlACJA TERMICZNA

IZOlACJA AKUSTYCZNA
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GESS FON 0,023

DANE TECHNICZNE
GEss Fon 0,023® jest to panel wygłuszający utworzony przez połączenie płyty kartonowo-gipsowej Rb 13 z 
panelem z pianki poliuretanowej zgodnej z normą uni En 13165.
Wymiary: 1200X2000 mm 
Grubości izolatora: 30-40-50-60-80

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIANKI POlIURETANOWEJ 0,023
klasa reakcji na ogień

(En 13501-1)
(En 11925-2)
(13823 (sbi))

Euro klasa F

klasa reakcji na ogień
(En 11925-2) piana Euro klasa E

ciepło specyficzne: cp
(j/kg k) 1453

izolacja termiczna

charakterystyka
(norma)

opis symbol
(jednostka 

miary)

Wartość

W odniesieniu do niektórych cech zmienia się w zależności 
od grubości (mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

średnie początkowe 
przewodnictwo cieplne

(En 12667)

Wartość określona w 
średniej temperaturze 

10°c

λ90/90,l
W/mk 0,022

deklarowane przewodnictwo 
cieplne

(uni En 13165 annessi a e c) 

Wartość określona w 
średniej temperaturze 

10°c

λd
W/mk 0,023

deklarowany współczynnik 
przenikania ciepła

ud=λd/d ud
(W/m2k)

1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

deklarowana wytrzymałość 
termiczna

Rd= d /λd Rd
(m2k/W)

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22
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OPIS
“Dekorsystem” jest złożony z EPS kształtowanego w zależności od zapotrzebowań, z wygładzonymi 
bokami za pomocą gładzi cementowej. Tynkowanie widocznej strony zapewnia wytrzymałość na czynniki 
zewnętrzne, uderzenia, odkształcenia i oferuje powierzchnię gotową do wykonania klasycznych prac 
malarskich na zewnątrz. Dzięki „Dekorsystem” można tworzyć: 
• Koryta rynnowe.
• Okrągłe obramowania
• Gzymsy i cokoły
• Wszystkie formy łuków, sklepień kolebkowych i krzyżowych
• Jakiekolwiek dekoracyjne kolumny 

DEKORSYSTEM
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FORMSYSTEM

OPIS
“Formsystem CLS”, szablony z EPS do realizacji odlewów w pracach betonowych. Szablon z EPS pozwala 
na realizację takich elementów betonowych jak:
- koryta rynnowe- okrągłe obramowania- gzymsy i cokoły-wszystkie formy łuków, sklepień kolebkowych 
i krzyżowych- wszelkiego rodzaju kolumny.
Uniwersalność szablonów FORMSYSTEM w pełni zaspokaja potrzeby i oczekiwania projektantów, nie 
wspominając już o ułatwieniu prac stolarskich.
Montaż Formsystem CLS odbywa się za pomocą tradycyjnych szalunków. 
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Miedź perforowana Klej proszkowy Kliny z wełny mineralnej 

AKCESORIA

Dachówki wentylacyjne

Młotek automatyczny do 
zszywania

Ruszt zabezpieczający przed 
ptakami

Paroizolacja 120
folia oddychająca 160
folia oddychająca 230

Płytka kotwa stalowa Podkładki z blachy ocynkowanej
Drewniane kołki i śruby

Kompletny system 
mocowania do dachów 
falistych

Młotek automatyczny do 
zszywania

Powłoką klejąca

Gwóźdź i podkładka z blachy 
ocynkowanej
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TERMOSYSTEM GRECA

APLIKACJA PRODUKTÓW

 mocowanie mechaniczne membrana bitumiczna detal mechanicznego 
mocowania

obwódka

membrana 
bitumiczna

mocowanie 
mechaniczne

blacha falista

TERMOSYSTEM GRECA
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APLIKACJA PRODUKTÓW

TERMOSYSTEM ONDA

 

mocowanie 
mechaniczne 
motylkowe z 
kątownikami 
ocynkowanymi

membrana 
bitumiczna

detal mechanicznego 
mocowania

obwódka

membrana 
bitumiczna

motylkowe mocowanie 
mechaniczne

Pokrycie z włókna 
cementowego

kątownik ocynkowany do 
zamknięcia boku rynny
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ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO

APLIKACJA PRODUKTÓW

1

2
3

456

7

8

1_Rynna
2_Ruszt zabezpieczający przed ptakami
3_Rynna
4_oddychająca tkanina
5_ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO
6_mechaniczny montaż paneli 
7_Wodoodporność z powłoką bitumiczną
8_Pokrycie dachu

ISOVENT
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APLIKACJA PRODUKTÓW

ISOVENT TOP

widoczny bok

1

23 4
5

6

7

1_Rynna
2_Ruszt zabezpieczający przed ptakami
3_Rynna
4_ISOVENT TOP
5_mechaniczny montaż paneli
6_Wodoodporność z powłoką bitumiczną
7_Pokrycie dachu

ISOVENT TOP
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1

2

3

4

5

1_ Rynna i ruszt zabezpieczający przed ptakami są 
mocowane na korycie 

2_ kontynuować montaż paneli ISOSANDWICH 
e ISOSANDWICH - TOP umieszczając je na 
końcach osi płatew.

3_ kontynuować montaż paneli stosując systemy 
mechaniczne. 

4_ zapewnienie wodoodporności dolnej 
warstwy gwarantuje membrana oddychająca. 
Gwarantuje ona pełną ochronę przez 
przypadkowymi przeciekami z dachu.

5_ zakończenie pokrycia przez ułożenie dachówek 

detal mocowania paneli m/F.detal mocowania rynny i rusztu zabezpieczającego przed 
ptakami na korycie rynny.

detal systemu mocowania z blachy. szczegółowy widok z wewnątrz.

ISOSANDWICH TOP
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mechaniczne 
mocowanie 

obwódka 8/10 cm

TERMOSYSTEM
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WSPARCIE NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

Każdego roku jest przeznaczany budżet na akcje marketingowe. Umożliwia to 
udostępnianie wszystkim zainteresowanym najnowszych informacji na temat rozwiązań 
w biobudownictwie. Marka i produkty ISOSYTEM pojawiają się regularnie w czasopismach 
branżowych. Katalogi wraz z płytami CD (okresowo aktualizowane), ilustrują najdrobniejszy 
szczegół każdego produktu wraz z jego system aplikacji. Udział w targach krajowych i 
międzynarodowych, organizacja spotkań, wzbogacają gamę akcji marketingowych firmy 
ISOSYSTEM i wpływają pozytywnie na relacja firma -Klient/ Klient- firma.

MARKETING

Wsparcie projektanta_ silne normy i przepisy_ produkty i akcesoria_informacje 
techniczne_certyfikaty laboratoryjne_rozwiązania aplikacyjne_stratygrafia termiczna i 
akustyczna_systemy montażowe_innowacyjne projekty i rozwiązania_konsultacja 
techniczna i wsparcie montażystów i inzynierów_karty tecniczne_symulacje_
profesjonalizm i szybkość reakcji na pytania Klientów




