GRUPA
ZIELONE PŁYTY
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
Firma Marbet jest producentem specjalistycznych płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS) o nazwach STYROHART®,
IZODREN®, IZOFAS®, oraz elementów osłaniająco – drenażowych
SULDREN® (patrz oferta firmy Marbet Wil Sp. z o.o.). Dzięki temu możemy zaoferować Państwu kompletny system izolacji o szerokim za-

kresie stosowania w budownictwie mieszkaniowym, usługowym
i produkcyjnym. Dzięki swoim parametrom technicznym nasze produkty skutecznie konkurują z płytami ekstrudowanymi (XPS).

Schemat budynku
z termoizolacjĄ w technologii “Zielonych PŁyt”
firmy MARBET®
1. Płyty tarasowe
2. Warstwa żwiru 4/8 mm, 5 cm
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Płyty STYROHART®, IZODREN®
5. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
6. Masa gruntująca
7. Warstwa spadkowa
8. Strop

1. Roślinność ekstensywna
2. Warstwa wegetacyjna
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Elementy osłaniająco - drenujące SULDREN®
5. Geowłóknina oddzielająca
6. Płyty STYROHART®, IZODREN®
7. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
8. Masa gruntująca
9. Warstwa spadkowa
10. Strop

1. Cienkowarstwowy tynk
na zaprawie klejowej
wzmocnionej siatką zbrojącą
2. Termoizolacja - płyta IZOFAS®
3. Ściana konstrukcyjna (np.max)

1. Warstwa wykończeniowa
2. Wylewka betonowa
z przewodami ogrzewania podłogowego
3. Warstwa rozdzielająca
(np. folia PE gr. min. 0,2 mm)
4. Płyty STYROHART®
6. Strop

1. Wyprawa elewacyjna
(np.płytka elewacyjna, tynk cienkowarstwowy,
na zaprawie klejowej
wzmocnionej siatką zbrojącą)
2. Termoizolacja - płyta IZOFAS®, KLINKIER
3. Ściana konstrukcyjna (np.max)

Styropianowa taśma dylatacyjna IZOBAND®

1. Warstwa wykończeniowa (panel, płytki)
2. Wylewka betonowa
3. Warstwa rozdzielająca
(np. folia PE gr. min. 0,2 mm)
4. Płyty STYROHART®
5. Strop

Wyprawa elewacyjna cokołu

1. Warstwa wykończeniowa (panel, płytki)
2. Wylewka betonowa
3. Warstwa rozdzielająca
(np. folia PE gr. min. 0,2 mm)
4. Termoizolacja - płyty STYROHART®
5. Hydroizolacja
6. Chudy beton
7. Żwir zagęszczany warstwowo
1. Ścianka dociskowo - osłaniająca
z elementów SULDREN®
2. Termoizolacja - płyty IZODREN®
3. Hydroizolacja
4. Wyprawa cementowo - wapienna
5. Ściana konstrukcyjna

1. Geowłóknina
2. Termoizolacja - płyty IZODREN®
3. Hydroizolacja
4. Wyprawa cementowo - wapienna
5. Ściana konstrukcyjna (np. bloczki betonowe)

1. Termoizolacja - płyty STYROHART®
2. Hydroizolacja
3. Wyprawa cementowo - wapienna
4. Ściana konstrukcyjna (np. bloczki betonowe)
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
ZASTOSOWANIE

STYROHART 200

IZODREN 100

IZODREN 150

IZODREN 200

SULDREN

IZOFAS

KLINKIER

SCHEMAT

STYROHART 150

ZASTOSOWANIE

STYROHART 100

Tabela zastosowań wyrobów do wykonania izolacji cieplnej systemem „ZIELONE PŁYTY”

A

B

C

D

E

F

G

H

I

x

1.

Izolacja ścian

2.

Izolacja fundamentów i podziemnych części budynków
(bez systemów drenażowych)

3.

Izolacja fundamentów i podziemnych
części budynków
(z zastosowaniem drenaży)

4.

Izolacja posadzek w tym na gruncie

5.

Izolacja podłóg
(w tym podłogi przemysłowe, w tym chłodnie)

6.

Izolacja ścian i stropów w pomieszczeniach
(w tym chłodnie, w rolnictwie)

x

7.

Izolacja tradycyjnego dachu płaskiego
(w tym dach zielony, dach żwirowy, tarasy, parkingi)

x

x

x

8.

Izolacja dachu płaskiego o odwróconym układzie
warstw
(w tym dach zielony, dach żwirowy, dach „plus”, tarasy,
parkingi)

x 3)

x 3)

x 3)

9.

Izolacja cokołów i ścian. Elewacja z płytki klinkierowej

x

x

x

x 1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x 1)

x

x 2)

x 3)

x 3)

x 3)

x 2)

x

Uwagi:
a) Właściwy dobór typu 100, 150, 200 zależy od przewidywanego zastosowania i spodziewanych obciążeń. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych dla konkretnego zastosowania – zgodnie ze sztuką budowlaną,
analogiczne do sprawdzonych rozwiązań z zastosowaniem systemów EPS lub XPS – indywidualna decyzja projektanta.
b) x 1)- Zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia z płyt SULDREN® uzależnione od warunków gruntowych i technik zasypki fundamentów - decyzja projektanta.
c) x 2)- Zastosowanie płyt SULDREN® (zamiast lub jako uzupełnienie) żwirowych warstw drenażowych i dociążających - decyzja projektanta.
d) x 3)- Producent zaleca stosowanie płyt odmiany 150 i 200.
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Zielona Płyta EPS-P 100, 150, 200
STYROHART®
IZODREN®
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
STYROHART® i IZODREN® firmy Marbet to specjalistyczne płyty termoizolacyjne, z polistyrenu ekspandowanego (EPS) o obniżonej absorpcji wody. Ich zalety sprawiają, że są one płytami o najszerszym zastosowaniu w budownictwie.
Dzięki swoim parametrom skutecznie konkurują z płytami ekstrudowanymi
(XPS).

•

•

Zalety:
• KORZYSTNA RELACJA CENA / JAKOŚĆ,
• LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE - dzięki zastosowaniu
technologii indywidualnego wtrysku każdej płyty do perfekcji
poprawia się ich spienianie, a zatem i stabilność właściwości
termoizolacyjnych,
• ZMNIEJSZONA CHŁONNOŚĆ WODY - w fazie indywidualnego
wypełnienia surowca w formie powstaje tzw. „naskórek hydrofobowy”
na całej powierzchni płyty, przez co staje się ona strukturą całkowicie
zamkniętą,
• SPECJALNIE UKSZTAŁTOWANE KRAWĘDZIE NA TZW. „ZAKŁADKĘ” - zakładka, nawet przy niedokładnym montażu, eliminuje powstawanie tzw.
„mostków termicznych” i zapewnia szczelną izolację termiczną na całej
izolowanej powierzchni,
• ZIELONY KOLOR PŁYT - kolor zielony w całym przekroju płyty potwierdza
użycie w 100% czystego surowca do produkcji każdej płyty co gwarantuje zachowanie wszystkich właściwości,
• KSZTAŁT I ZWIĘKSZONE WYMIARY płyty gwarantują łatwy i szybki montaż
oraz skuteczną izolacyjność,
• ŁATWA I BEZPIECZNA OBRÓBKA - jedną z wielu zalet styropianu jest łatwa, nie mająca żadnego wpływu na zdrowie, obróbka tego materiału.
Płyty STYROHART® i IZODREN® można łatwo przecinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można dokładnie
przyciąć styropian do dowolnego kształtu,

•

•

•
•

POWTARZALNE I STABILNE WYMIARY - dzięki zastosowaniu technologii wtryskowej przy formowaniu uzyskujemy identyczne, powtarzalne wymiary każdej płyty. Ponadto płyty nie ulegają wypaczeniom
i zwichrowaniem bez względu na czas ich przechowywania,
ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - duża odporność na
uszkodzenia mechaniczne, a także duża wytrzymałość na obciążenia ściskające,
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA - nie reagują chemicznie z żadnym stałym
materiałem budowlanym, jaki można spotkać na placu budowy (nie są
odporne na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: aceton,
benzen, nitro itp.),
SĄ ODPORNE NA STARZENIE - nie ulegają biodegradacji w wilgotnym środowisku, zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt
i wymiary,
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA - nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia,
NIE CHŁONĄ WILGOCI.

JAKOŚĆ
Procucent posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymogów
ISO 9001:2008 co gwarantuje powtarzalną – najwyższą jakość produktu.
Ocena zgodności
Deklaracja zgodna z PN-EN 13163:2009 oraz znak CE, Atest Higieniczny PZH
nr HK/B/1267/06/2006.

Podstawowe dane techniczne
Zielone Płyty EPS-P … STYROHART®
Zielone Płyty EPS-P … IZODREN® - ryfle
1

Gęstość pozorna (kg/m3)

2

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa)

3

Wytrzymałość na zginanie (kPa)

4

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa)

5

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury

6

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC (wartość deklarowana) λD (W/mK)
Długotrwała nasiąkliwość wodą (%)
- 28 dni przy zanurzeniu całkowitym,

7
8
9

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (%)
dla grubości płyt (mm)
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (%)

10 Stabilność wymiarów (%) po 48h w temp. 70°C i wilgotności 90%

11 Wymiary, (mm)

szerokość (W2)*
długość (L2)*
grubość (T2)*
płaskość (P4)*
prostokątność (S2)*

12 Reakcja na ogień

100

150

200

≥ 20
≥ 100
CS 10 (100)*
≥ 170
BS 170*
≥ 200
TR200*
20kPa/80oC/48h
DLT(1)5*
≤ 0,036*

≥ 27
≥ 150
CS 10 (150)*
≥ 200
BS 200*

≥ 30
≥ 200
CS 10 (200)*
≥ 250
BS 250*

nie dotyczy

nie dotyczy

40kPa/70oC/168h
40kPa/70oC/168h
DLT(2)5*
DLT(2)5*
≤ 0,034*
≤ 0,034*
≤1
WL(T)1*
≤5
WD(V) 5*
120 - 200
100 - 200
**)
± 0,2
DS (N)2*
1
DS (70, 90)1*
600 ± 2 mm
1200 ± 2 mm
(od 30 do 190 co 10 mm i 198 mm) ± 1mm
± 5 mm
± 2 mm / 1000 mm
Klasa E

*) - Deklarowane poziomy wg PN-EN 13163:2009 , **) - W trakcie badań - parametr obecnie niedeklarowany
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®

Opory cieplne. Sposób pakowania

Deklarowany opór cieplny płyt STYROHART [m2K/W]
EPS-P 100

0,80

1,10

1,35

1,65

1,90

2,20

2,50

2,75

3,05

3,30

3,60

3,85

4,15

4,40

4,70

5,00

5,25

5,50

EPS-P 150

0,85

1,15

1,45

1,75

2,05

2,35

2,60

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,25

5,55

5,80

EPS-P 200

0,85

1,15

1,45

1,75

2,05

2,35

2,60

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,25

5,55

5,80

Grubość płyt
[mm]

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

198

Pakowanie płyt STYROHART, użyteczna powierzchnia krycia, objętość płyt
Ilość płyt
w paczce [szt.]

16

12

10

8

7

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Powierzchnia
krycia z paczki
[m2]

11,52

8,64

7,20

5,76

5,04

4,32

3,60

3,60

3,60

2,88

2,88

2,88

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

Objętość płyt
w paczce [m3]

0,346

0,346

0,360

0,346

0,353

0,346

0,324

0,360

0,396

0,346

0,374

0,403

0,324

0,346

0,367

0,389

0,410

0,432

Opory cieplne. Sposób pakowania

Deklarowany opór cieplny płyt IZODREN [m2K/W]
Zielona Płyta EPS-P 100 IZODREN - ryfle

1,25

2,10

2,65

3,20

4,05

Zielona Płyta EPS-P 150 IZODREN - ryfle

1,35

2,25

2,80

3,40

4,30

Zielona Płyta EPS-P 200 IZODREN - ryfle

1,35

2,25

2,80

3,40

4,30

50

80

100

120

150

Grubość płyt [mm]

Pakowanie płyt IZODREN®-ryfle, użyteczna powierzchnia krycia, objętość płyt
Ilość płyt w paczce [szt.]

10

6

5

4

3

Powierzchnia krycia z paczki [m2]

7,20

4,32

3,60

2,88

2,16

Objętość płyt w paczce [m3]

0,360

0,346

0,360

0,346

0,324

Przeznaczenie i zakres stosowania
Właściwy dobór typu płyt STYROHART® lub IZODREN® EPS-P 100, 150, lub 200
zależy od przewidywanego zastosowania i spodziewanych obciążeń - decyzja
projektanta.

Zielone płyty STYROHART® stosuje się do izolacji termicznej; fundamentów
i podziemnych części budynków (bez systemów drenażowych), podłóg,
ścian i stropów w pomieszczeniach w tym pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności: podłóg na gruncie, posadzek przemysłowych i w chłodniach,
dachów płaskich i dachów o odwróconym układzie warstw, w tym dachów
„zielonych”.

Wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła płyt styropianowych należy określać wg PN-EN ISO 10456:2009, uwzględniając przewidywaną wilgotność płyt w zależności od ich zastosowania (brak kontaktu lub
długotrwały kontakt z wodą oraz ewentualne poprawki na nieszczelności
ułożenia izolacji oraz przepływ wody opadowej między izolacją cieplną i przeciwwilgociową w dachach odwróconych).

Zielone płyty IZODREN® stosuje się do izolacji termicznej; fundamentów
i podziemnych części budynków (z systemami drenażowymi), ścian i stropów
w pomieszczeniach w tym pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności: balkonów, tarasów, dachów płaskich i dachów o odwróconym układzie warstw,
w tym dachów „zielonych”.
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MONTAŻ I OBRÓBKA
Jedną z wielu zalet styropianu jest łatwa, nie mająca żadnego wpływu na zdrowie, obróbka tego materiału. Płyty STYROHART® i IZODREN® można łatwo przecinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża
można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. Przyklejanie płyt
STYROHART® i IZODREN® do pionowych i pochyłych ścian fundamentowych
możliwe jest przy użyciu preparatów bitumicznych na bazie wodnej, które
wcześniej mogły służyć do wykonania hydroizolacji. (np. Superflex-10 - Firmy
Deitermann lub CP-43 marki Ceresit). W przypadku izolacji ścian fundamentowych i podziemi bez systemów drenażowych płyty styropianowe można
bezpośrednio zasypać gruntem.

nę, którą następnie można bezpośrednio zasypać gruntem. Stosując do zasypki fundamentów grunt rodzimy z występującymi kamieniami mogącymi
uszkodzić płyty styropianowe (STYROHART® lub IZODREN®) i hydroizolację
fundamentów, producent zaleca wykonanie ścianki dociskowo-osłonowej
z elementów SULDREN®. Płyty SULDREN® to scalone na czas transportu i montażu kruszywo keramzytowe, które po zbudowaniu daje dodatkową warstwę
drenującą o grubości 5 lub 10 cm wokół zasypywanych fundamentów.
W czasie składowania i dłuższych przerw montażowych płyty STYROHART®
i IZODREN® należy ułożyć na równym podłożu i chronić przed działaniem promieniowania UV i rozpuszczalników organicznych.

W przypadku izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych z zastosowaniem
systemów odwodnień drenażowych, płyty styropianowe IZODREN® (z pionowymi rowkami) od strony gruntu wskazane jest uzupełnić o geowłókni-

SCHEMAT ŚCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
Z TERMOIZOLACJą W TECHNOLOGII „ZIELONYCH PłYT”
FIRMY MARBET®

1. Warstwa wykończeniowa (panel, płytki)
2. Wylewka betonowa
3. Warstwa rozdzielająca
(np. folia PE gr. min. 0,2 mm)
4. Termoizolacja - płyty STYROHART®
5. Hydroizolacja
6. Chudy beton
7. Żwir zagęszczany warstwowo

Wyprawa elewacyjna cokołu

1. Ścianka dociskowo - osłaniająca
z elementów SULDREN®
2. Termoizolacja - płyty IZODREN®
3. Hydroizolacja
4. Wyprawa cementowo - wapienna
5. Ściana konstrukcyjna

1. Geowłóknina
2. Termoizolacja - płyty IZODREN®
3. Hydroizolacja
4. Wyprawa cementowo - wapienna
5. Ściana konstrukcyjna (np.bloczki betonowe)
1. Termoizolacja - płyty STYROHART®
2. Hydroizolacja
3. Wyprawa cementowo - wapienna
4. Ściana konstrukcyjna (np.bloczki betonowe)

WYTYCZNE MONTAŻOWE PRZY OCIEPLANIU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PŁYTAMI STYROPIANOWYMI STYROHART® i IZODREN®
1. Przed zamocowaniem płyt STYROHART® i IZODREN® należy poprawnie wykonać hydroizolację pionową za pomocą aprobowanych preparatów bitumicznych (np. Superflex-10, Firmy Deitermann lub CP-43 marki Ceresit).
Hydroizolacje bitumiczne nie mogą zawierać rozpuszczalników organicznych, ponieważ rozpuszczalniki te mają destrukcyjny wpływ na styropian.
2. Płyty STYROHART® i IZODREN® mocujemy „na placki” za pomocą kleju bitumicznego. Płyty należy układać mijankowo. Przy połączeniach w narożnikach krawędzie płyt przycina się tak, aby do siebie idealnie przylegały.
W bezdrenażowym systemie ocieplenia płyty STYROHART® można obsypać gruntem.
3. W rozwiązaniu z drenażem obwodowym ułożonym przy ławie fundamentowej do płyt IZODREN® należy przykleić warstwę filtrującą
z geowłókniny.

Edycja nr 4 styczeń 2011 r.

4. Przy sąsiednich arkuszach przyjmujemy zakład 10-15 cm. Bezpośrednio na
drenaż obwodowy należy zastosować warstwę gruntu przepuszczalnego,
najlepiej żwir gruboziarnisty.
5. Rozwiązaniem poprawiającym funkcjonowanie drenażu i jednocześnie
dodatkowo zabezpieczającym izolację termiczną jest wykonanie ścianki
dociskowej z elementów osłaniająco - drenażowych SULDREN® .
6. Płyty STYROHART® i IZODREN® można wyprowadzić ponad poziom gruntu
jako izolację termiczną cokołu i połączyć z izolacją termiczną ściany zewnętrznej.
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STYROHART® - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
		BEZ SYSTEMÓW DRENAŻOWYCH
Szacuje się, iż straty ciepła przypadające na niezaizolowane lub
źle zaizolowane ściany i podłogi piwnic stykające się z gruntem
w wolnostojących budynkach mogą stanowić nawet do 20% strat ciepła całego
budynku. Dlatego oszczędzanie energii warto zacząć już na etapie wykonywania fundamentów i piwnic. Ważne jest aby izolację termiczną budynku wykonać
właściwie i z materiałów o bardzo dobrych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz sprawdzonej jakości. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym
celu zielonej płyty termoizolacyjnej STYROHART®, która charakteryzuje się tymi
właściwościami. Unikamy w ten sposób późniejszych ewentualnych problemów,
wynikających z faktu zastosowania słabych jakościowo płyt (izolacje te z reguły

ulegają przykryciu gruntem i usunięcie czy poprawienie izolacji jest dość trudne
do wykonania a co za tym idzie kosztowne).
Płyty STYROHART® przyklejone do zewnętrznej strony izolacji przeciwwodnej
stanowią nie tylko ocieplenie, ale również ochronę dla izolacji przeciwwodnej.
Izolacja przeciwwodna jest zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
które mogą powstać w trakcie wykonywania i zagęszczania zasypki wokół ścian
fundamentowych, jak również w okresie eksploatacji. W rozwiązaniu tym nie jest
konieczne wykonywanie ścianki dociskowej, tak jak w systemach o tradycyjnym
układzie warstw. Czas wykonania izolacji oraz koszty robocizny zostają znacznie
zredukowane.

IZODREN® - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
		
Z ZASTOSOWANIEM DRENAŻY
Płyty IZODREN® stanowią gotową alternatywę przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian fundamentowych i piwnicznych z zastosowaniem systemów drenażowych. Podobnie jak z płyt STYROHART® izolacja termiczna wykonana z płyt
IZODREN® spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, odporności fizycznej i
chemicznej, a dodatkowe rowki stanowią idealne rozwiązanie na odprowadzenie
wody i wilgoci z gruntu do systemu drenażowego pozostawiając „suche” ściany
fundamentowe.
Płyty IZODREN® dostępne są w wersji „podstawowej” lub z przyklejoną fabrycznie
do każdej płyty formatką z geowłókniny o wymiarach 150 x 70 cm. Powstałe za-

kłady geowłókniny (10 cm na szerokości i 30 cm na długości) pozwalają zachować
ciągłość warstwy filtrującej oraz przykryć rurę drenażową w większości przypadków zastosowań.
Stosując płyty IZODREN® w wersji„podstawowej” producent zaleca na przyklejone
do fundamentu płyty (z rowkami od strony gruntu) rozciągnąć geowłókninę z roli
i montażowo ją przymocować. Następnie taki układ należy obsypać ziemią unikając gruntów kamienistych mogących spowodować mechaniczne uszkodzenia.

STYROHART® - IZOLACJA POSADZEK

Płyty STYROHART® produkowane w trzech typach wytrzymałościowych oferują
skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie termoizolacji posadzek, głównie w przypadku podłóg posadowionych na gruncie. Najczęściej stosuje się ułożenie
warstwy izolacji termicznej bezpośrednio na hydroizolacji. Niska nasiąkliwość
płyt pozwala na ich układanie poniżej izolacji przeciwwodnej, bezpośrednio na
zagęszczonym podłożu, dzięki czemu możliwe jest zaoszczędzenie na wykonawstwie podłoża betonowego oraz połączeniu warstwy rozdzielającej z hydroizolacją. Płyty STYROHART® 100 i 150 przeznaczone są do izolacji podłóg

budynków mieszkalnych i użyteczności publiczej. Płyty STYROHART® 150 i 200
o wysokiej wytrzymałości mechanicznej są stosowane do izolacji termicznej
znacznie obciążonych posadzek przemysłowych, podłóg chłodni składowych,
podłóg w magazynach itp.
Płyty STYROHART® gwarantują uzyskanie efektywnej izolacji termicznej i dobrego
podłoża także pod ogrzewanie podłogowe, zarówno w budynkach mieszkalnych
jak i przemysłowych.

SCHEMAT PRZYZIEMIA BUDYNKU Z PODłOGą NA GRUNCIE W TECHNOLOGII „ZIELONYCH PłYT” FIRMY MARBET®
(rozwiązanie klasyczne)

(rozwiązanie dopuszczalne)
1. Warstwa wykończeniowa (panel, płytki)
2. Wylewka betonowa
3. Warstwa rozdzielająca
(np. folia PE gr. min. 0,2 mm)
4. Termoizolacja - płyta STYROHART®
5. Hydroizolacja
6. Chudy beton
7. Żwir zagęszczany warstwowo
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1. Warstwa wykończeniowa (panel, płytki)
2. Wylewka betonowa
3. Hydroizolacja
4. Termoizolacja - płyta STYROHART®
5. Warstwa wyrównawcza z chudego betonu
6. Żwir zagęszczany warstwowo
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STYROHART®, IZODREN® - IZOLACJA ŚCIAN I STROPÓW W POMIESZCZENIACH
(CHŁODNIE, W ROLNICTWIE)

Płyty STYROHART®, IZODREN® mogą być również stosowane jako dodatkowa
izolacja przegród w pomieszczeniach, które ze względu na swoją funkcję,
wymagają zwiększonej izolacyjności termicznej. Istnieje tam zwiększone ryzyko wystąpienia powierzchniowej i wewnętrznej kondensacji pary wodnej.
Dlatego zaleca się każdorazowo sprawdzić pod tym kątem projektowaną prze-

grodę oraz stosować sprawdzone systemy lub przestrzenie okresowo wentylowane. Szczególnie przydatna może okazać się płyta IZODREN® 100, która
poprzez ryflowaną (rowkową) powierzchnię może ułatwic zaprojektowanie
i wykonawstwo przestrzeni wentylowanych.

STYROHART®, IZODREN® - IZOLACJA DACHU PŁASKIEGO O ODWRÓCONYM
UKŁADZIE WARSTW

W systemie stropodachu odwróconego termoizolacja jest luźno ułożona na
hydroizolacji a następnie dociążona kolejnymi warstwami, w zależności od
funkcji stropodachu.
Takie ułożenie warstw zapewnia:
• brak bezpośredniego wpływu na powłoki dachu od sił ssących wiatru,
• stabilne warunki termiczne na powierzchni hydroizolacji,
• brak niszczącego działania promieniowania UV na hydroizolację,
• ochronę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi
w czasie użytkowania stropodachu lub w trakcie 	
budowy,
• brak ryzyka wystąpienia kondesacji pary wodnej, a więc jest zachowana
stabilność charakterystyki energetycznej całej przegrody,
• znacznie dłuższą żywotność w stosunku do dachu tradycyjnego.
Odwrócony układ warstw wiąże się z tym, iż warstwa termoizolacji narażona
jest na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, a przede wszystkim opadów atmosferycznych. Zastosowanie takiego rozwiązania dachu stało
się możliwe do realizacji dopiero w momencie pojawienia się na rynku materia-

łów termoizolacyjnych, które spełniają bardzo wysokie wymagania fizyczne i
chemiczne (charakteryzuje je: niski współczynnik przewodzenia ciepła, wysoka
wytrzymałość na ściskanie odporność na korozję biologiczną i na powtarzające
się cykle zamrażania rozmrażania, nie wchłaniają wody). Materiałem posiadającym takie właściwości są płyty z polistyrenu ekspandowanego STYROHART®
i IZODREN® firmy Marbet.
O zastosowaniu konkretnego rodzaju płyt STYROHART® lub IZODREN®
z rowkami do dołu czy do góry decyduje projektant (układ rowków poprawia spływ wód, wentylację płaszczyzny rowka). Ze względu na skrajnie
niekorzystne warunki jakie panują w warstwach izolacji termicznej dachu odwróconego (ciągłe zawilgocenie połączone z dyfuzją pary wodnej)
producent zaleca do stosowania w tych przypadkach płyty STYROHART®
i IZODREN® wyższych odmian.

SCHEMAT STROPODACHU „ZIELONEGO” I TARASU
Z TERMOIZOLACJą W TECHNOLOGII
„ZIELONYCH PłYT” FIRMY MARBET®
1. Roślinność ekstensywna
2. Warstwa wegetacyjna
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Elementy osłaniająco - drenujące SULDREN®
5. Geowłóknina oddzielająca
6. Płyty STYROHART®, IZODREN®
7. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
8. Masa gruntująca
9. Warstwa spadkowa
10. Strop

1. Płyty tarasowe
2. Warstwa żwiru 4/8 mm, 5 cm
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Płyty STYROHART®, IZODREN®
5. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
6. Masa gruntująca
7. Warstwa spadkowa
8. Strop

1. Cienkowarstwowy tynk
na zaprawie klejowej
wzmocnionej siatką zbrojącą
2. Termoizolacja - płyta IZOFAS®
3. Ściana konstrukcyjna (np.Max)
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
STROPODACH ODWRÓCONY WYKOŃCZONY ŻWIREM LUB ELEMENTAMI SULDREN®
Ze względu na niski koszt najbardziej powszechnym rozwiązaniem stropodachu o odwróconym układzie warstw jest system, w którym jako wykończenie
stosuje się warstwę płukanego żwiru o gramaturze 16/32mm.

Warstwa z elementów SULDREN® lub żwiru oprócz funkcji wykończeniowej
pełni także rolę ochronną przed:
• uszkodzeniami mechanicznymi,
• szkodliwym dla pozostałych elementów promieniowaniem UV,
• siłami ssącymi wiatru,
• rozprzestrzenianiem się ognia.

Firma Marbet proponuje rozwiązanie warstwy dociskowo - osłaniającej z modułowych elementów SULDREN® .
DACH W SYSTEMIE DACHU ODWRÓCONEGO
Z WYKOŃCZENIEM WARSTWĄ ŻWIRU

DACH W SYSTEMIE DACHU ODWRÓCONEGO
Z WYKOŃCZENIEM ELEMENTAMI SULDREN®

1. Warstwa żwiru 16/32 mm, 5 cm
2. Geowłóknina oddzielająca
3. Płyty STYROHART®
4. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
5. Masa gruntująca
6. Warstwa spadkowa
7. Płyta konstrukcyjna

1. Elementy dociskowo - osłaniające SULDREN®
2. Geowłóknina oddzielająca
3. Płyty STYROHART®
4. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
5. Masa gruntująca
6. Warstwa spadkowa
7. Płyta konstrukcyjna

STROPODACH ODWRÓCONY JAKO TARAS
Odpowiednie wykończenie stropodachu odwróconego pozwala także na wykorzystanie jego powierzchni jako tarasu.
Układ warstw jest bardzo podobny do dachu ze żwirem, jednak tu stosuje
się ok, 3-5 cm warstwę żwiru o frakcji 4/8 mm z bezpośrednio ułożonymi na
nim płytami tarasowymi. Reszta warstw pozostaje w niezmienionym układzie,
dlatego dość łatwe, a co za tym idzie powszechne jest łączenie tarasu i dachu
ze żwirem. Rozwiązanie takie stosuje się jako przykrycie stropów ostatniej

kondygnacji (np. w tzw. „tarasowcach”), a także jako przykrycie garaży, pasaży
podziemnych czy jako częściowe przykrycie piwnic.
Taras wykończony płytkami ceramicznymi wymaga podłoża w postaci odpowiednio zbrojonej i zdylatowanej wylewki betonowej o grubości min. 5 cm.

TARAS W SYSTEMIE DACHU ODWRÓCONEGO
Z WYKOŃCZENIEM PŁYTAMI TARASOWYMI NA PODŁOŻU
ŻWIROWYM

TARAS W SYSTEMIE DACHU ODWRÓCONEGO
Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI CERAMICZNYMI LUB
GRESOWYMI

1. Płytki ceramiczne (gresowe)
2. Wylewka zbrojona
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Warstwa żwiru 4/8 mm, 5 cm
5. Geowłóknina oddzielająca
6. Płyty STYROHART®
7. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzew.)
8. Masa gruntująca
9. Warstwa spadkowa
10. Płyta konstrukcyjna

1. Płyty tarasowe
2. Warstwa żwiru 4/8 mm, 5 cm
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Płyty STYROHART®
5. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
6. Masa gruntująca
7. Warstwa spadkowa
8. Płyta konstrukcyjna
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STROPODACH ODWRÓCONY JAKO PARKING
Wykorzystanie dachu jako miejsca parkowania samochodów wydaje się rozwiązaniem nader rozsądnym zwłaszcza w obszarach miejskich gdzie wysokie
ceny gruntów i intensywna zabudowa wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań na pozyskiwanie przestrzeni parkingowych.

PARKING W SYSTEMIE DACHU ODWRÓCONEGO
Z WYKOŃCZENIEM KOSTKĄ BETONOWĄ

Wykonanie „dachu odwróconego” dostosowanego do ruchu pojazdów wymaga jednak zastosowania materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości.
Dotyczy to głównie warstwy izolacji termicznej, która jednocześnie musi
zachować dobre właściwości termoizolacyjne. Płyty z polistyrenu ekspandowanego STYROHART® (odmiany 200) potrafią sprostać temu zadaniu dzięki
charakteryzującej je bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie, niskiej nasiąkliwości i bardzo dobrym właściwościom termoizolacyjnym. Wykończenie
parkingu stanowi powierzchnia jezdna. Najczęściej stosowane są prefabrykowane płyty żelbetowe lub kostka brukowa.
1. Kostka betonowa
2. Podsypka piaskowa
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Płyty STYROHART®
5. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
6. Masa gruntująca
7. Warstwa spadkowa
8. Płyta konstrukcyjna

System DACH „plus”
DACH „PLUS”

System „dach plus” został zaprojektowany z myślą o istniejących już dachach,
które z różnych względów nie spełniają obecnych wymagań izolacyjności termicznej. Wzrost cen energii oraz zaostrzające się wymagania ochrony cieplnej
budynków wymuszają wykonanie ich termoizolacji. Rozwiązanie to zakłada
zachowanie istniejącego stropodachu, a co za tym idzie ograniczenie kosztów związanych z jego rozbiórką. Układ warstw w dachu typu „plus” polega na
ułożeniu na szczelnej hydroizolacji płyt STYROHART®, IZODREN® i wykończeniu dowolnie dobraną warstwą wykończenia, zgodną z projektowaną funkcją
stropodachu. Rozwiązanie to umożliwia, ponosząc minimalne koszty, dokonać właściwej termorenowacji dachu.

1. Warstwa żwiru 16/32 mm, 5 cm
2. Geowłóknina oddzielająca
3. Płyty STYROHART®
4. Hydroizolacja (istniejąca lub nowa)
5. Warstwy istniejącego dachu

DACH „ZIELONY”
Schemat stropodachu “zielonego” z termoizolacjĄ w technologii “Zielonych PŁyt” firmy MARBET®

1. Roślinność ekstensywna
2. Warstwa wegetacyjna
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Elementy osłaniająco - drenujące SULDREN®
5. Geowłóknina oddzielająca
6. Płyty STYROHART®, IZODREN®
7. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
8. Masa gruntująca
9. Warstwa spadkowa
10. Strop
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
„DACH ZIELONY” W SYSTEMIE DACHU ODWRÓCONEGO
dach zielony o uprawie ekstensywnej
z oddzielną warstwą odwadniającą

Pomysł dachu pokrytego roślinnością nie jest nowy. Człowiek od dawien dawna lubił mieszkać otoczony zielenią. Zalety „zielonych” dachów już dawno odkryli mieszkańcy Skandynawii czy basenu Morza Śródziemnego. Pierwszych
chronił przed surowym klimatem, dla drugich stanowił głównie element dekoracyjny.
Zaletą dachu pokrytego roślinnością jest to, iż:
• doskonale tłumi dźwięki powietrzne (20 – 30 dB lepiej niż klasyczne
pokrycia dachowe),
• lepiej chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń
latem i utratą ciepła zimą,
• jest rozwiązaniem ekologicznym,
• chroni przed niekorzystnym wpływem zbierającej się wody,
• zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się dachu (występowaniu
niekorzystnych naprężeń w pokryciu),
• chroni pokrycie przed mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi,
• ma korzystny wpływ na jakość powietrza (wyłapuje ok. 10-20%
zanieczyszczeń i pyłów),
• zmniejsza ilość wody spływającej do kanalizacji (większa część wody
jest zatrzymywana w warstwach dachu, a następnie odparowywana
z powrotem do atmosfery),
• poprawia mikroklimat w bezpośrednim otoczeniu „zielonego”
dachu,
• odzyskujemy część terenu zielonego, utraconego pod zabudowę
obiektu,
• skutecznie chroni przed rozprzestrzenianiem się ognia,
• ma wpływ na estetykę zarówno samego dachu jak i otoczenia.

1. Roślinność ekstensywna
2. Warstwa wegetacyjna
3. Geowłóknina oddzielająca
4. SULDREN® lub warstwa żwiru 4/8 mm
5. Geowłóknina oddzielająca
6. Płyty STYROHART®
7. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
8. Masa gruntująca
9. Warstwa spadkowa
10.Płyta konstrukcyjna

Wyróżnia się dwa rodzaje roślinności stosowanej do pokrycia dachu:
• zieleń ekstensywna - „dach” rośnie i rozwija się sam, bez ingerencji
człowieka (trawy stepowe, rośliny skalne, mchy, zioła, gatunki
rozchodnika itp.),
• zieleń intensywna – „dach” wymaga aktywnej pracy i zaangażowania
przy sadzeniu i pielęgnacji (trawy, krzewy, niskie drzewa, itp.)

WYTYCZNE MONTAŻOWE PRZY OCIEPLANIU STROPODACHÓW PŁASKICH O ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW
1. Na podłożu wykonać szczelną hydroizolację (jeżeli istniejące pokrycie jest
w dobrym stanie etap ten można pominąć lub dokonać jedynie jego renowacji).
2. Płyty izolacyjne STYROHART®, IZODREN® układać na hydroizolacji, z przesuniętymi złączami sąsiednich płyt. Płyty muszą być szczelnie połączone
na zakład z każdej strony. (Płyty STYROHART®, IZODREN® charakteryzują się
odpowiednią wytrzymałością na ściskanie zapobiegającą powstawaniu
zagłębień, wynikających np. z zalegającego zimą śniegu lub użytkowania w trakcie robót, a ich krawędź na „na zakładkę” eliminuje powstawanie
mostków termicznych).
3. Nachylenie warstwy spadkowej stropodachu powinno wynosić min. 2%,
co umożliwia skuteczny odpływ wody.
4. Na warstwie z płyt układamy geowłókninę. Eliminuje to ryzyko ewnentualnych nieszczelności układu i zapewnia bardziej równomierne rozłożenie warstwy dociążenia, szczególnie
w obrębie styków poszczególnych płyt. Geowłóknina zapobiega także
przedostawaniu się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ze żwiru do instalacji odprowadzających wodę opadową oraz zabezpiecza przed działaniem
promieniowania UV.
5. Na geowłókninie układana jest warstwa żwiru o frakcji 16/32 mm, której
grubość musi wynosić minimum 5 cm. Zamiast żwiru można stosować
alternatywnie elementy osłaniająco - drenujące SULDREN®, pamiętając
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o wykończeniach żwirowych przy attykach, pasach rynnowych i innych
elementach dachu.
6. Przy wykonywaniu „dachów zielonych” należy:
• wykonać warstwę drenażową (np. żwir, keramzyt, wytłaczaną folię, elementy osłaniająco - drenujące SULDREN®) odprowadzającą
nadmiar wody oraz magazynującą jej część dla nawadniania zieleni
w okresie bezdeszczowym. Warstwa ta umożliwia także przewietrzanie
warstwy glebowej.
• warstwa drenażowa powinna być przykryta geowłókniną
o gramaturze powyżej 250 gr/m2, która zapobiega wypłukiwaniu drobnych cząsteczek glebowych, a przez to zamulaniu warstwy drenażowej.
• stosować się do zaleceń technicznych dostawców aprobowanych systemów.
W czasie składowania i dłuższych przerw montażowych płyty STYROHART®
i IZODREN® należy ułożyć na równym podłożu i chronić przed działaniem promieniowania UV i rozpuszczalników organicznych.
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STYROHART® - IZOLACJA DACHU PŁASKIEGO O TRADYCYJNYM 		
UKŁADZIE WARSTW

STROPODACH O TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW
POKRYTY ŻWIREM

Tradycyjny układ warstw nie wentylowanego stropodachu pełnego to
taki, w którym termoizolacja jest chroniona przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez warstwę hydroizolacyjną (pokrycie dachu).
Z takim układem warstw przy konstruowaniu dachów spotykamy się najczęściej. Podobnie jak w rozwiązaniu dachu odwróconego istnieje kilka możliwości wykończenia dachu:

STROPODACH O TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW NA
KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z BLACHY TRAPEZOWEJ

1. Warstwa żwiru 16/32 mm, 5 cm
2. Geowłóknina oddzielająca
3. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
5. Płyty STYROHART®
4. Warstwa odpowietrzająca (rozdzielcza)
6. Paroizolacja klejona punktowo
7. Warstwa spadkowa
8. Płyta konstrukcyjna

TARAS O TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW
WYKOŃCZONY PŁYTKAMI CERAMICZNYMI LUB
GRESOWYMI
1. Hydroizolacja
2. Warstwa odpowietrzająca (rozdzielcza)
3. Mocowanie mechaniczne
4. Płyty STYROHART®
5. Paroizolacja
6. Blacha trapezowa

1. Płytki ceramiczne (gresowe)
2. Wylewka betonowa (zbrojona siatką)
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
5. Warstwa odpowietrzająca (rozdzielcza)
6. Płyty STYROHART®
7. Paroizolacja klejona punktowo
8. Warstwa spadkowa
9. Płyta konstrukcyjna

Edycja nr 4 styczeń 2011 r.
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
TARAS O TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW
WYKOŃCZONY PŁYTAMI TARASOWYM

PARKING O TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW
WYKOŃCZONY PŁYTĄ ŻELBETOWĄ

1. Płyty tarasowe
2. Warstwa żwiru 4/8 mm, 5 cm
3. Geowłóknina oddzielająca
4. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
5. Warstwa odpowietrzająca (rozdzielcza)
6. Płyty STYROHART®
7. Paroizolacja klejona punktowo
8. Warstwa spadkowa
9. Płyta konstrukcyjna

1. Płyta żelbetowa
2. Wastwa rozdzielająca
3. Podsypka piaskowa
4. Geowłóknina oddzielająca
5. Hydroizolacja (np. 2x papa termozgrzewalna)
6. Warstwa odpowietrzająca (rozdzielcza)
7. Płyty STYROHART®
8. Paroizolacja klejona punktowo
9. Warstwa spadkowa
10. Płyta konstrukcyjna

WYTYCZNE MONTAŻOWE PRZY OCIEPLANIU STROPODACHÓW PŁASKICH O TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW
1. Niezabezpieczoną antykorozyjnie blachę trapezową należy zagruntować.
Podłoże betonowe należy oczyścić i zagruntować dwukrotnie.
2. Konieczne jest wykonanie paroizolacji, która eliminuje możliwość
zawilgocenia kolejnych warstw stropodachu w wyniku kondensacji pary wodnej. Do tego celu stosuje się folie aluminiowe, folie polietylenowe PE, folie z polichlorku winylu PCV lub papę.
W celu wykluczenia tworzenia się kondensatu wewnątrz warstw znajdujących się powyżej, paroizolacja powinna być umieszczona na stropie pod
termoizolacją.
3. Papa samoprzylepna lub inna paroizolacja przyklejana jest do górnych
pasów blachy trapezowej. Na podłożu betonowym zaleca się punktowe
przyklejanie tej warstwy.
4. Na paroizolację nakładany jest pasmowo klej, a następnie dociskane są
płyty STYROHART® (płyty STYROHART® charakteryzują się odpowiednią
wytrzymałością na ściskanie zapobiegającą powstawaniu zagłębień,
wynikających np. z zalegającego zimą śniegu lub użytkowania w trakcie
robót a ich krawędź na „na zakładkę” eliminuje powstawanie mostków termicznych).
5. Do płyt przyklejana jest pierwsza warstwa hydroizolacji z podkładowej papy termozgrzewalnej. Papa podkładowa może być również
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mocowana mechanicznie na szwie łącznikami przytwierdzanymi do
podłoża. Należy stosować łączniki zabezpieczone antykorozyjnie
z podkładką lub łączniki teleskopowe z tuleją plastykową. Ilość łączników wynosi odpowiednio: 3 łączniki na 1 m2 w strefie środkowej dachu,
6 łączników w strefie brzegowej, 9 łączników w strefie narożnej (o sposobie zakotwienia decyduje obciążenie wiatrem, co powinno być określone
w projekcie) a następnie papa podkładowa zgrzewana jest na zakładce
szerokości 10 cm.
6. Druga warstwa papy zgrzewana jest do papy podkładowej na całej szerokości.
Uwaga.
Przy jednowarstwowym poszyciu z papy, folii PVC, PIB lub membrany EPDM
należy pominąć punkt 6.
W czasie składowania i dłuższych przerw montażowych płyty STYROHART®
i IZODREN® należy ułożyć na równym podłożu i chronić przed działaniem promieniowania UV i rozpuszczalników organicznych.
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Zielona Płyta EPS 70, 100
IZOFAS®
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
Zielona Płyta IZOFAS® firmy Marbet jest termoizolacją, ze spienionego polistyrenu ekspandowanego (EPS), do wykonywania izolacji termicznych zewnętrznych ścian budynków metodą „lekką suchą”, BSO (Bezspoinowy System
Ociepleń) pospolicie zwany metodą „lekką mokrą” oraz jako izolacja ścian
w budownictwie szkieletowym. Jej duża odporność na rozrywanie sprawia,
że doskonale nadaje się jako izolacja ściany wykończonej płytką elewacyjną.

• ŁATWA I BEZPIECZNA OBRÓBKA - jedną z wielu zalet styropianu jest łatwa, nie
mająca żadnego wpływu na zdrowie, obróbka tego materiału. Płyty IZOFAS®
można łatwo przecinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego
kształtu,
• POWTARZALNE I STABILNE WYMIARY - dzięki zastosowaniu technologii
wtryskowej przy formowaniu uzyskujemy identyczne, powtarzalne wymiary każdej płyty,
• ODPORNOŚĆ CHEMICZNA -  nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, jaki można spotkać na placu budowy (nie są odporne
na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: aceton, benzen, nitro itp.) Istnieje duża grupa klejów, środków ochrony drewna czy farb, które
są przeznaczone specjalnie do współpracy ze styropianem. Do przyklejania
i tynkowania płyt IZOFAS® należy stosować aprobowane materiały do tego
celu przeznaczone (np.: z systemów dociepleń Atlas, Ceresit, Bolix),
• SĄ ODPORNE NA STARZENIE - nie ulegają biodegradacji w wilgotnym środowisku, zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt
i wymiary,
• PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA - nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia,
• NIE CHŁONĄ WILGOCI.

ZALETY:
• KORZYSTNA RELACJA CENA / JAKOŚĆ,
• LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE - dzięki zastosowaniu technologii
indywidualnego wtrysku każdej płyty do perfekcji poprawia się ich spienianie, a zatem i stabilność właściwości termoizolacyjnych,
• ZMNIEJSZONA CHŁONNOŚĆ WODY - w fazie indywidualnego wypełnienia
surowca w formie powstaje tzw. „naskórek hydrofobowy” na całej powierzchni płyty, przez co staje się ona strukturą całkowicie zamkniętą,
• SPECJALNIE UKSZTAŁTOWANE KRAWĘDZIE NA TZW. „ZAKŁADKĘ” - zakładka,
nawet przy niedokładnym montażu, eliminuje powstawanie tzw. „mostków termicznych” i zapewnia szczelną izolację termiczną na całej powierzchni ściany,
• SPECJALNIE RYFLOWANA POWIERZCHNIA CZOŁOWA - zwiększa przyczepność warstw podkładowych dla tynków elewacyjnych.
• SPECJALNIE UFORMOWANA POWIERZCHNIA TYLNA - siatka rowków umożliwia wentylację międzywarstwową oraz zwiększa przyczepność kleju,
• ZIELONY KOLOR PŁYT - kolor zielony w całym przekroju płyty potwierdza
użycie w 100% czystego surowca do produkcji każdej płyty co gwarantuje
zachowanie wszystkich właściwości,
• KSZTAŁT I ZWIĘKSZONE WYMIARY płyty gwarantują łatwy i szybki montaż
oraz skuteczną izolacyjność,

JAKOŚĆ
Procucent posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymogów
ISO 9001:2008 co gwarantuje powtarzalną – najwyższą jakość produktu.
Ocena zgodności
Deklaracja zgodna z PN-EN 13163:2009 oraz znak CE, Atest Higieniczny PZH
nr HK/B/1267/06/2006.

Podstawowe dane techniczne
Zielone Płyty IZOFAS®, IZOFAS® -ryfle,
STYROHART®, IZODREN® -ryfle
EPS 70
≥ 15
≥ 70
CS 10 (70)*
≥ 115
BS 115*
≥ 100
TR100*

1

Gęstość pozorna (kg/m3)

2

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa)

3

Wytrzymałość na zginanie (kPa)

4

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa)

5

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury

6

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10 C (wartość deklarowana) λD (W/mK)

7

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (%)

8

Stabilność wymiarów (%) po 48h w temp. 70°C

9

Nie dotyczy
≤ 0,040*

o

2
DS ( 70, - ) 2*

szerokość (W2)*
długość (L2)*
grubość (T2)*
płaskość (P4)*
prostokątność (S2)*

Wymiary, (mm)

EPS 100
≥ 20
≥ 100
CS 10 (100)*
≥ 170
BS 170*
≥ 200
TR200*
20kPa/80oC/48h
DLT(1)5*
≤ 0,036*
± 0,2
DS.(N)2*

1
DS ( 70,90) 1*

600 ± 2 mm
1200 ± 2 mm
(od 30 do 190 co 10 mm i 198 mm) ± 1mm
± 5 mm
± 2 mm / 1000 mm
Klasa E

10 Reakcja na ogień
* - Deklarowane poziomy wg PN-EN 13163:2009

Opory cieplne. Sposób pakowania

Deklarowany opór cieplny płyt styropianowych „ Zielone Płyty …..” [m2K/W]
EPS 70 IZOFAS

0,75

1,00

EPS 100 IZOFAS, EPS 100 STYROHART 0,80

1,10

EPS 70 IZOFAS -ryfle

1,25

1,50

1,75

2,00

1,65

1,90

2,20

1,15

EPS 100 IZOFAS -ryfle
EPS 100 IZODREN -ryfle

1,35

30

40

50

2,50

2,50

2,75

1,90

1,25

Grubość płyt [mm]

2,25

70

80

3,00

3,05

3,30

2,40

2,10
60

2,75

100

3,50

3,75

3,60

3,85

4,15

2,90

2,65
90

3,25

120

4,25

4,50

4,75

4,95

4,40

4,70

5,00

5,25

5,50

160

170

180

190

198

3,65

3,20
110

4,00

4,05
130

140

150

Pakowanie płyt, użyteczna powierzchnia krycia, objętość płyt
Ilość płyt w paczce [szt.]

16

Powierzchnia krycia z paczki [m ]
2

Objętość płyt w paczce [m3]
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11,52 8,64

10

8

7

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

7,20

5,76

5,04

4,32

3,60

3,60

3,60

2,88

2,88

2,88

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

0,346 0,346 0,360 0,346 0,353 0,346 0,324 0,360 0,396 0,346 0,374 0,403 0,324 0,346 0,367 0,389 0,410 0,432
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IZOFAS® -ZEWNĘTRZNA IZOLACJA ŚCIAN

Schemat Ścian z izolacjĄ termicznĄ pŁytami IZOFAS®
firmy MARBET®

1. Cienkowarstwowy tynk
na zaprawie klejowej
wzmocnionej siatką zbrojącą
2. Termoizolacja - płyta IZOFAS ®
3. Ściana konstrukcyjna (np.Max)

1. Wyprawa elewacyjna
(np.płytka elewacyjna, tynk cienkowarstwowy,
na zaprawie klejowej
wzmocnionej siatką zbrojącą)
2. Termoizolacja - płyta IZOFAS ®
3. Ściana konstrukcyjna (np.Max)

SCHEMAT PRZYZIEMIA BUDYNKU Z PODłOGą NA GRUNCIE W TECHNOLOGII
„ZIELONYCH PłYT” FIRMY MARBET®

1. Warstwa wykończeniowa (panel, płytki)
2. Wylewka betonowa
3. Warstwa rozdzielająca
(np. folia PE gr. min. 0,2 mm)
4. Termoizolacja - płyta STYROHART®
5. Hydroizolacja
6. Chudy beton
7. Żwir zagęszczany warstwowo
1. Wyprawa elewacyjna (np. tynk cienkowarstwowy
lub płytka elewacyjna na zaprawie klejowej
wzmocnionej siatką zbrojącą)
2. Termoizolacja - płyta IZOFAS®
3. Ściana konstrukcyjna (np.Max)
4. Tynk cementowo - wapienny

Płyta STYROHART®

Hydroizolacja

w w w. m a r b e t . c o m . p l
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ZASTOSOWANIE
Płytami IZOFAS® można ocieplić następujące rodzaje ścian zewnętrznych:
• ściany murowane z cegły, bloczków betonu komórkowego, pustaków betonowych lub ceramicznych, nieotynkowane lub otynkowane,
• ściany monolityczne z betonu, surowe lub wykończone tynkiem tradycyjnym lub zaprawą z mas tynkarskich,
• ściany z prefabrykatów betonowych, wielkowymiarowych, warstwowych
i jednorodnych, surowych lub wykończonych fakturą grysową, tynkiem tradycyjnym lub wyprawą z mas tynkarskich,
• ściany szkieletowe.

pozostałych właściwości. Wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej wiąże się
z wymiernymi korzyściami takimi jak: oszczędność energii grzewczej, poprawa mikroklimatu wnętrza, zredukowanie grubości ściany do konstrukcyjnego
minimum oraz jej ochrona przed wahaniami temperatury.
Płyty IZOFAS® przez odpowiednie ukształtowanie krawędzi bocznych są przystosowane do łączenia „na zakładkę” w spoinach pionowych i poziomych.
Pozwala to uzyskać ciągłą i zamkniętą powierzchnię izolacyjną na całej płaszczyźnie ocieplonej ściany oraz eliminuje występowanie tzw. „mostków termicznych”.
Wyprofilowanie tylnej powierzchni płyty umozliwia wentylowanie docieplonej ściany budynku. Z kolei płaszczyzna zewnętrzna posiada strukturę, która
w znacznym stopniu wzmacnia przyczepność warstw podkładowych dla tynków elewacyjnych.

Zielone płyty IZOFAS® można stosować również do ocieplania stropodachów,
jako śródścienna izolacja warstwowa, termoizolacja zespolonych ścianek gipsowych oraz szczelin dylatacyjnych. Straty ciepła przypadające na niezaizolowane lub źle zaizolowane ściany zewnętrzne wolnostojącego budynku mogą
stanowić nawet 35% strat ciepła całego obiektu. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej ścian przy jednoczesnym zachowaniu jej

ŚCIANA Z TERMoiZOLACJĄ W TECHNOLOGII „LEKKIEJ MOKREJ” (BSO)
Wykonanie izolacji termicznej metodą „lekką mokrą” (BSO) polega na bezpośrednim mocowaniu płyt IZOFAS® do ściany i wykończeniu jej lica warstwą

cienkowarstwowego tynku dekoracyjnego. Duża odporność płyt IZOFAS® na
rozrywanie pozwala również na wykończenie lica ściany płytką elewacyjną.

ŚCIANA Z TERMoiZOLACJĄ W TECHNOLOGII „LEKKIEJ suchej”, ściana szczelinowa
zostawiona jest szczelina powietrzna, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji całego układu. Warstwą osłonową może być np. mur
ceglany otynkowany lub wykonany z cegły elewacyjnej.

Płyty IZOFAS® instaluje się na ścianach budynków według zasady „lekkiej
suchej” pomiędzy rusztami dla okładzin elewacyjnych np: typu siding. W
ścianach szczelinowych pomiędzy izolacją termiczną a warstwą licową po-

ŚCIANA SZKIELETOWA
izolacji” pomiędzy płytami OSB i IZOFAS®, która powinna być starannie
wywinięta na perforowane listwy startowe. Rozwiązanie takie umożliwi wypłynięcie skroplonej lub wprowadzonej poprzez nieszczelność układu wilgoci
z płaszczyzn styku szkielet-docieplenie. W przypadku dużych płaszczyzn
wskazane może być zastosowanie płyt IZOFAS®-ryfle o gęstych pionowych
rowkach co znacznie powiększy zdolności wentylacyjne oraz możliwości
spływu wilgoci z płaszczyzny styku. Producent zaleca stosowanie aprobowanych dla budownictwa szkieletowego systemów dociepleń.

W ścianach o szkieletowej konstrukcji drewnianej konstrukcję nośną stanowią cienkoprzekrojowe słupki drewniane. Płyty IZOFAS® można z powodzeniem stosować jako izolację termiczną tych budowli. Płyty mogą stanowić
zarówno wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami (materiał izolacyjny
powinien szczelnie je wypełniać) jak i warstwę zewnętrzną jako dobre podłoże pod tynk czy płytki elewacyjne.
Płaszczyzna tylna płyt IZOFAS® czyli płaszczyzna styku z płytami
sklejki wodoodpornej lub płyty OSB posiada siatkę rowków o wymiarach 10 x 10 cm, głębokości 3 mm i szerokości 5 mm umożliwiającą wentylację tej płaszczyzny. Nie można zapomnieć o „wiatro-

WYTYCZNE MONTAŻOWE PRZY OCIEPLANIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI TYROPIANOWYMI IZOFAS® METODĄ „LEKKĄ MOKRĄ”
elewacyjnych z zastosowaniem zestawów wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową (BSO).
4. Jedną z wielu zalet płyt IZOFAS® jest łatwa, nie mająca żadnego wpływu
na zdrowie, obróbka tego materiału. Płyty IZOFAS® można łatwo przecinać
przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża
można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu.
5. W czasie składowania i dłuższych przerw montażowych płyty IZOFAS® należy ułożyć na równym podłożu i chronić przed działaniem promieni UV
i rozpuszczalników organicznych.

1. Przed zamocowaniem płyt IZOFAS®, należy powierzchnię ściany oczyścić
z resztek zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu i wszelkich nalotów oraz
sprawdzić przyczepność podłoża do warstw konstrukcyjnych i w razie
potrzeby dokonać ich usunięcia lub wzmocnienia.
2. Marbet zaleca wykonanie prac zgodnie z wytycznymi aprobowanych systemów dociepleń unikając powszechnego obecnie „mieszania produktów”
producentów różnych marek. Bezwzględnie należy pamiętać o stosowaniu
listew startowych, mijankowym i bezszczelinowym układaniu płyt, odpowiednim kołkowaniu i stosowaniu listew narożnych.
3. W przypadku realizacji docieplenia metoda „lekką-mokrą” należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót
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GRUPA ZIELONE PŁYTY®
przykłady zastosowań

Zawarte w prospektach informacje i rysunki opracowane zostały na podstawie aktualnej wiedzy i doświadczeń oraz są przedstawione w dobrej wierze jako materiały pomocnicze dla uczestników procesu budowlanego.
MARBET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta i wykonawcy, którzy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej.
W związku z okresowymi aktualizacjami materiałów informacyjnych prosimy o upewnienie się, że korzystacie Państwo z najnowszych edycji.
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Zawarte w prospektach informacje i rysunki opracowane zostały na podstawie aktualnej wiedzy i doświadczeń oraz są przedstawione w dobrej wierze jako materiały pomocnicze dla uczestników procesu budowlanego.
MARBET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta i wykonawcy, którzy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej.
W związku z okresowymi aktualizacjami materiałów informacyjnych prosimy o upewnienie się, że korzystacie Państwo z najnowszych edycji.
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