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niepodatność na amoniak
nie koroduje
szybki montaż
doskonała izolacyjność cieplna

Dla dachów wszystkich typów budynków 
inwentarskich i przechowania plonów, w tym obory, 

chlewnie, kurniki, magazyny owoców i warzyw.

Izopanel sp. z o.o.
ul. Budowlanych 36

80-298 Gdańsk
tel. +48 58 340 17 17

e-mail: agro@izopanel.pl

Dowiedz się więcej!
www.agrodach.pl

NOWOŚĆ!AGROdach
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* szczegóły w gwarancji płyt
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firma

Izopanel Sp. z o.o., producent płyt warstwowych, 
nieprzerwanie od 25 lat dostarczamy produkty 
na miarę potrzeb klienta. Ćwierć wieku 
pracy nad naszym produktem zaowocowało 
stworzeniem bazy doświadczonych specjalistów 
służących pomocą na każdym etapie inwestycji. 
Zbudowaliśmy technologię, dzięki której nasze 
płyty są rozwiązaniem ekonomicznym, trwałym 
i pozwalającym uzyskać korzystne parametry 
ochrony termicznej, akustycznej i ogniowej.

Izopanel to:

Terminowa i wygodna dostawa
Płyty z pięcioletną gwarancją

Fachowe doradztwo techniczne 
Rzetelna i profesjonalna obsługa
Wsparcie posprzedażowe

Najnowsza linia produkcyjna 
Produkcja najwyższej jakości
Innowacyjne rozwiązania



















równowaga korzyści

Doskonałe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki prawidłowemu 
doborowi typu powłok do panujących warunków można bezproblemowo osiągnąć 
kilkudziesięcioletnią trwałość płyt oraz zapewnić długotrwałą estetykę obiektu.

Doskonałe właściwości izolacyjne. Płyty z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej 
charakteryzują się współczynnikiem izolacyjności termicznej λ = 0,022 W/mK.

Szczelność przed wodami opadowymi, śniegiem i wilgocią. Dzięki dopracowanym 
zamkom płyt, przy stosowaniu się do reżimów wykonawczych, można uzyskać całkowitą 
szczelność obiektu na wiele lat.

Dopasowane do potrzeb właściwości ochrony przeciwpożarowej. Stosując odpowiedni 
typ rdzenia, możemy uzyskać klasę odporności ogniowej nawet EI120 (wełna mineralna). 
Dzięki czemu możemy zabezpieczyć drogi ewakuacyjne dla ludzi, oddzielać strefy ogniowe 
między sobą.

Łatwość i szybkość montażu, niskie koszty wykonania. W rezultacie, niższe niż w innych 
obiektach koszty eksploatacyjne na przestrzeni lat. Płyta z pianki PIR/PIR+ o grubości 50 
mm posiada porównywalny współczynnik przenikania ciepła U jak ściana z gazobetonu 
grubości 75 cm, z pustaków ceramicznych o grubości 60 cm, lub ściana z cegły pełnej o 
grubości 190 cm.

Izolacyjność akustyczna. Dobierając odpowiednio materiał rdzenia, można uzyskać idealnie 
dopasowane parametry ochrony akustycznej. Są one szczególnie ważne w przypadku 
konieczności ochrony przed dźwiękami z zewnątrz, zapewnienia nierozprzestrzeniania 
hałasu z procesów produkcyjnych na zewnątrz budynku lub w zakresie obniżania poziomu 
hałasu technologicznego wewnątrz budynku.

Dobre parametry wytrzymałościowe. Płyty dachowe przenoszą obciążenia śniegiem 
i wiatrem w zależności od ich grubości i strefy klimatycznej przy rozpiętości podpór 
powyżej 3 m. Płyty ścienne w większości wypadków można zastosować przy rozpiętości 
podpór nawet 6 m. To daje realne oszczędności w zakresie konstrukcji wsporczej, a co za 
tym idzie w kosztach całego obiektu.
Korzyści dla środowiska naturalnego. Całkowity nakład energetyczny na wyprodukowanie 
izolacji użytej do ocieplenia obiektu zwraca się średnio po dwóch, trzech latach eksploatacji. 
Surowce używane do produkcji podlegają recyclingowi. Stal jest bezproblemowo 
przetwarzana ponownie. Odpadowe materiały rdzenia również są poddawane ponownej 
przeróbce, a sama produkcja płyt jest produkcją nieuciążliwą dla środowiska.
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Płyty warstwowe w okładzinie z blach powlekanych stosowane są w budownictwie od ponad 40 lat.
Stosując płyty warstwowe jako materiał do budowy ścian, użytkownik otrzymuje szereg korzyści:



Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt IZOPANEL oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie 
kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny, unikatowy charakter każdemu obiektowi budowlanemu. 

M - mikroprofilowanie
L - liniowe

R - rowkowe BP - Brak profilowania*

możliwości
OKŁADZINY

Blacha stalowa Wymagania Opis
Rodzaj stali 
wg PN-EN 10346 S250 GD;  S280 GD;  S320 GD Gatunki stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych 

z przeznaczeniem do produkcji płyt warstwowych.

Grubość blachy [mm]
wg PN-EN 10143 0,40;  0,50;  0,60 Na okładziny wewnętrzne i zewnętrzne płyt Izopanel. 

Powłoka galwaniczna 
wg PN-EN 10346

Z225 - 275 Obustronna warstwa ocynku nakładanego galwanicznie o gramaturze  
225 - 275 g/m2.

AZ150 Obustronna warstwa aluminium i cynku nakładanego galwanicznie 
o gramaturze 150 g/m2.

Powłoki lakiernicze

Standard Poliester 25 μm Standardowa powłoka lakiernicza o grubości 25 μm odporna na czynniki atmosferyczne. Powłoka ta posiada gładką 
powierzchnię, może być wykorzystywana do zastosowań dachowych lub elewacyjnych. Klasa odporności korozyjnej RC3.

HDS
Powłoka lakiernicza o grubości 35 μm. Posiada ona gładką, lub ziarnistą powierzchnię i bardzo dobrą odporność na UV. 
Polecana do zastosowań dachowych lub elewacyjnych, do płyt warstwowych lub akcesoriów.Klasa odporności korozyjnej 
RC4.

HDX
Powłoka lakiernicza o grubości 55 μm. Mocna powłoka o bardzo dobrej odporności na UV i korozję oraz bardzo dobrej 
stabilności koloru. Znajduje zastosowanie w budynkach narażonych na trudne warunki klimatyczne lub środowiskowe – 
w aplikacjach dachowych, elewacyjnych czy urządzeniach klimatyzacyjnych. Klasa odporności korozyjnej RC5.

Prisma
Wysokiej jakości lakiernicza powłoka o grubości 50 μm. o estetycznym wyglądzie. Idealny wybór w przypadku budynków, 
które mają przykuwać uwagę i sprostać próbie czasu. Produkt jest objęty wyjątkową Gwarancją Confidex®, przyznawaną 
na okres do 30 lat. Szczególnie zalecana w regionach o wysokim zanieczyszczeniu przemysłowym oraz w regionach 
nadmorskich. Klasa odporności korozyjnej RC5.

FarmCoat Specjalna powłoka lakiernicza o grubości 35 μm do zastosowania w rolnictwie, odporna na agresywne środowisko 
wewnątrz budynków inwentarskich. Klasa odporności korozyjnej RC3.

FoodSafe Specjalna powłoka lakiernicza o grubości powłoki 120 μm do zastosowania w obiektach przemysłu spożywczego,  
np. chłodniach, dopuszczona do kontaktu z żywnością. Jest odporna na działanie większości środków myjących.

Oznaczenie
wg EN 10088

Oznaczenie
wg AISI / ASTM

Skład chemiczny (%)
C Si Mn P max S N Cr Mo Ni

1.4301 304  ≥ ≤ 0,07 ≥  ≤ 1,00 ≥ ≤ 2,00 0,045 ≥ ≤ 0015 ≥ ≤ 0,11 17,50 - 19,50 - 8,00 - 10,50

Płyty PIR / PIR+ produkujemy, także z okładzinami ze stali nierdzewnej austenitycznej, w jednym podstawowym gatunku:

PROFILOWANIA

*w profilowaniu typu BP (brak profilowania), możliwe jest wystąpienie lekkiego pofalowania powierzchni; wartość dopuszczalnego odchylenia od płaskości definiuje norma PN-EN 14509:2013

6   |   I Z O P A N E L   |   k a t a l o g  f i r m o w y



I grupa - kolory bardzo jasne

kolorystyka

W celu wyboru barwy należy korzystać z wzornika próbek. 
IZOPANEL zastrzega sobie prawo do zaistnienia różnic  pomiędzy kolorami próbek umieszczonych w ofercie a kolorami rzeczywistymi.  

II grupa - kolory jasne

III grupa - kolory ciemne

RDZEŃ TYP PŁYTY
GRUPY KOLORÓW

I [m] II [m] III [m]

PIR/PIR+
IzoWall / IzoGold / IzoCold 16 12 9

IzoRoof / IzoRoof+ 16 15 12

MWF
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 13 11 9

EPS
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 15 11 9

TABELA DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI

RAL 9010RAL 9002RAL 7035RAL 1015

RAL 8004 RAL 9007RAL 3011RAL 3000 RAL 5010 RAL 6029

RAL 7024 RAL 8017RAL 6020 RAL 7016 INOX 1.4301

RAL 6011RAL 1002 RAL 5012 RAL 7040 RAL 7047 RAL 9006
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Wpływają na końcowy efekt wizualny całego przedsięwzięcia. System 
IZOPANEL oraz dostępna kolorystyka blach powlekanych umożliwia 
architektom i wykonawcom swobodne kształtowanie doboru 
zestawień. Standardowe obróbki blacharskie zostały przedstawione 
w katalogu technicznym.

Długość:
•  standard 2500 mm
Materiał:
•  blacha stalowa powlekana powłokami organicznymi: standard 

poliester 25 μm 
Dodatkowe zabezpieczenie:
•  folia ochronna

Kompletny system stanowi siłę naszej firmy. Zapewniamy wszystkie 
elementy uzupełniające do montażu płyt warstwowych typu: 
wkręty do płyt i obróbek blacharskich, farby zaprawkowe, taśmy 
uszczelniające oraz kołnierze uszczelniające.

Łączniki do płyt warstwowych: 
•  samowiercące 

– do konstrukcji gorącowalcowanej  
(grubość ścianek od 3 do 14 mm) 
– do konstrukcji zimnogiętej 
(grubość ścianek od 1,5 do 5 mm) 
– do konstrukcji drewnianej

•  samowiercące do obróbek blacharskich 
– w kolorze zew./wew. okładziny

•  inne 
– nity szczelne 
– specjalistyczne łączniki do zastosowania w chłodnictwie

Uszczelki i inne akcesoria:
•  taśmy uszczelniające na płatwie oraz do płyt warstwowych
•  kołnierze uszczelniające przy przejściu przewodów przez obudowę
•  farby zaprawkowe
•  silikony i pianki

•  systemy rynnowe ze stali ocynkowanej powlekanej powłoką 
organiczną

•  profile zimnogięte

kompleksowość

OBRÓBKI BLACHARSKIE AKCESORIA
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

RDZEŃ
Pianki poliizocyjanurowe (PIR/PIR+) to spienione tworzywa sztuczne powstałe w wyniku reakcji poliaddycji polioli z izocyjanianami 
w obecności aktywatorów i stabilizatorów. Jako środek spieniający stosujemy tradycyjny węglowodór jakim jest pentan, który jest 
całkowicie bezpieczny dla warstwy ozonowej. Poprzez zastosowanie w piankach poliizocyjanurowych (PIR/PIR+) specjalnych polioli 
poliestrowych otrzymujemy wiązania bardziej aromatyczne. Dodatkowo poprzez zwiększenie tzw. indeksu w odpowiednich warunkach 
tworzą się bardzo odporne chemicznie pierścienie poliizocyjanurowe. W efekcie otrzymujemy przestrzenne struktury w piance PIR/PIR+. 
Efektem są zdecydowanie lepsze właściwości ogniowe pianki PIR/PIR+. Pianki PIR/PIR+ charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami 
fizykochemicznymi; wykazują się dużą odpornością na działanie wilgoci, dużą odpornością chemiczną oraz odpornością na działanie 
grzybów oraz pleśni. Gęstość płyt wynosi 40 kg/m3 ± 3.

PIR+ – Dla podkreślenia unikalności właściwości naszej pianki PIR, wynikającej z indywidualnie dopasowanej receptury oznaczyliśmy ją 
specjalnym znakiem handlowym – PIR+.

KORZYŚCI
Rdzeniem płyt warstwowych IZOPANEL PIR i PIR+ są pianki powstałe na bazie poliuretanów. Pianka PIR jest tworzywem o doskonałych 
właściwościach termoizolacyjnych, co odzwierciedla współczynnik przewodnictwa ciepła.

Pianka ta posiada również dobre właściwości akustyczne, które charakteryzuje średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej 
właściwej 

oraz współczynnik pochłaniania dźwięku 

Stosowana przez nas pianka PIR oraz PIR+ posiada właściwości ogniowe, które plasują je w klasie produktów trudno zapalnych.

Płyty z rdzeniem z pianki osiągają bardzo dobre wyniki w testach na odporność ogniową, w zależności od typu pianki oraz grubości mogą 
osiągnąć klasę odporności

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamków, otrzymano styki płyt zapewniające całkowitą szczelność na infiltrację powietrza i pary 
wodnej oraz na zacinający deszcz.

Program produkcji płyt obejmuje trzy typy płyt ściennych oraz jeden typ płyt dachowych

Płyty ścienne występują w trzech rodzajach:
•  IzoWall 
Płyta ścienna standardowa. Grubość od 40 do 200 mm. Można ją stosować jako materiał na ściany w układzie pionowym lub poziomym. 
Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji poprzez płytę na wylot.
• IzoGold
Płyta ścienna z ukrytym miejscem mocowania łączników. Grubość od 60 do 120 mm. Można ją stosować jako materiał na ściany w 
układzie pionowym lub poziomym. Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji wewnątrz 
zamka płyt. Dzięki temu uzyskuje się gładką elewację bez widocznych łączników.
• IzoCold
Płyta do zastosowań chłodniczych, o odwrotnym kierunku przepływu ciepła. Od standardowej płyty różni się tym, że w stykach nie 
posiada uszczelki aluminiowej, która mogłaby stanowić mostek termiczny, oraz uszczelki miękkiej. W celu wyeliminowania przepływu 
ciepła, połączenie rdzenia jest wykonane na pióro-wpust. Grubość płyty od 120 do 220 mm. Może być stosowana jako materiał na ściany 
chłodni i mroźni, a także na stropy i sufity podwieszane. Konstrukcja budynku znajduje się na zewnątrz.

Płyty dachowe występują w jednym rodzaju:
• IzoRoof / IzoRoof+
Wykorzystywana do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada powierzchnię zewnętrzną w kształcie 
trapezu. Grubość od 60 do 160 mm. Na życzenie płyty IzoRoof / IzoRoof+ mogą być przygotowane z zakładką umożliwiającą ich złożenie 
na długości. Zakładka występuje w wersji lewej i prawej. Szczegółowe zasady określnia rodzaju zakładki zostały przedstawione w 
katalogu techninczym Izopanel.

λ = 0,022 W/m*K  (PIR/PIR+)

EI 15 (PIR)
EI30-60 (PIR+)

Rw= 25-27 dB

αw = 0,15

B
Produkt trudno zapalny

płyty z rdzeniem PIR/PIR+
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 1150 lub 1080* lub 1000*     

Płyty warstwowe IzoWall przeznaczone są do zastosowania na ściany zewnętrzne, stropy podwieszane i ścianki wewnętrzne. 
Mogą być montowane w układzie pionowym oraz poziomo. Mocowanie do konstrukcji wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów 
samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

IzoWall
Płyta ścienna

L/R/M/BP

L/R/M/BP

g  masa λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm
40 9,0 9,8

0,022

0,57

0,022

0,57
60 9,8 10,6 0,37 0,37
80 10,6 11,4 0,27 0,27

100 11,4 12,2 0,22 0,22
120 12,2 13,0 0,18 0,18
140 13,0 13,8 0,16 0,16
160 13,8 14,6 0,14 0,14
180 14,6 15,4 0,12 0,12
200 15,4 16,2 0,11 0,11

PIR

PIR PIR+
g reakcja 

na ogień
rozprzestrz. 

ognia
odporność 
na ogień

reakcja 
na ogień

rozprzestrz. 
ognia

odporność 
na ogień[mm]

40

NRO

- -

NRO

60

Bs-2, d0

B-s2, d0 EI15**
80

EI15

EI15
100

B-s1, d0 EI30

120
140
160
180
200

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

Klasa A
parcie ssanie

n = 0,8388, C= 0,0116 n = 1,1072, C = 0,0074

Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
25 23 20

g [mm]

Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym,  
profilowanie obustronne liniowe dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy 

limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

40 2,7 3,5 4,2 4,8 3,9 3,0
60 3,3 4,2 5,2 5,9 4,8 3,7
80 3,8 4,9 6,0 6,8 5,5 4,3

100 4,3 5,5 6,7 7,6 6,2 4,8
120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2
140 3,9 5,1 6,2 7,7 6,3 4,9
160 4,2 5,4 6,6 8,3 6,7 5,2
180 4,5 5,7 7,0 8,8 7,1 5,5
200 4,7 6,1 7,4 9,2 7,5 5,6

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych. 
* Szerokość modularna dostępna na indywidualne zamówienie
**Klasyfikacja ważna z zastosowaniem uszczelki ognioodpornej

Nośność

Izolacyjność
cieplna

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

Szczelność

PIR+

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
  Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
  Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.
  Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
  Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PIR/PIR+ o bardzo dobrych 

właściwościach termoizolacyjnych.
  Ciągła uszczelka poliuretanowa utrzymującą właściwą izolacyjność cieplną 

i szczelność styku – aplikowana w trakcie produkcji.
  Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody.

       Zamek labiryntowy w płytach grubości 120-200.8
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1080 lub 1000*

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
  Ukryty łącznik mocujący nadający elewacji jednolity wygląd.
  Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
  Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.
  Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
  Ciągła uszczelka poliuretanowa utrzymującą właściwą izolacyjność cieplną i szczelność styku – 

aplikowana w trakcie produkcji.
  Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody.
  Rdzeń ze sztywnej, bez freonowej, samogasnącej pianki PIR/PIR+ o bardzo dobrych właściwościach 

termoizolacyjnych.
  Element mocujący L-02 zapewniający rozdział obciążeń.

Płyty warstwowe IzoGold przeznaczone są do zastosowania na ściany zewnętrzne, stropy podwieszane i ścianki wewnętrzne. Mogą być 
montowane w układzie pionowym oraz poziomo. Mocowanie do konstrukcji wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących 
na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”.

IzoGold
Płyta ścienna z ukrytym mocowaniem

g  masa λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,0 10,9

0,022

0,42

0,022

0,42
80 10,8 11,7 0,29 0,29

100 11,6 12,5 0,22 0,22
120 12,4 13,3 0,19 0,19

PIR

PIR PIR+
g reakcja 

na ogień
rozprzestrz. 

ognia
odporność 
na ogień

reakcja 
na ogień

rozprzestrz. 
ognia

odporność 
na ogień[mm]

60

Bs-2, d0 NRO Bs-2, d0 NRO80
100

EI15 EI15
120

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

Klasa A
parcie ssanie

 n = 0,7578, C = 0,0335   n = 0,7778, C = 0,0115

Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
26 23 21

g [mm]

Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym,  
profilowanie obustronne liniowe dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy 

limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 3,3 4,2 5,2 5,9 4,8 3,7
80 3,8 4,9 6,0 6,8 5,5 4,3

100 4,3 5,5 6,7 7,6 6,2 4,8
120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

* Szerokość modularna dostępna na indywidualne zamówienie

Nośność

Izolacyjność
cieplna

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

Szczelność

PIR+

L/R/M/BP

L/R/M/BP
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Płyty warstwowe IzoCold przeznaczone są do zastosowania na ściany zewnętrzne, stropy podwieszane i ścianki wewnętrzne obiektów 
chłodniczych oraz mroźni. Montowane w układzie poziomym lub pionowym. 

IzoCold
Płyta chłodnicza

L/R/M/BP

L/R/M/BP

1150 lub 1080* lub 1000*

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
  Masa uszczelniająca aplikowana na placu budowy (opcjonalnie).
  Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
  Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
  Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.
  Labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
  Rdzeń ze sztywnej, bez freonowej, samogasnącej pianki PIR/PIR+ o bardzo dobrych 

właściwościach termoizolacyjnych.
  Zalecana niskoprężna pianka poliuretanowa.

g  masa λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

120 12,2 13,0

0,022

0,18

0,022

0,18
140 13,0 13,8 0,16 0,16
160 13,8 14,6 0,14 0,14
180 14,6 15,4 0,12 0,12
200 15,4 16,2 0,11 0,11
220 16,2 17,0 0,10 0,10

PIR

PIR PIR+
g reakcja 

na ogień
rozprzestrz. 

ognia
odporność 
na ogień

reakcja 
na ogień

rozprzestrz. 
ognia

odporność 
na ogień[mm]

120

B-s2, d0 NRO EI15 Bs1, d0 NRO
EI30

140
160
180
200

EI30/EI60**
220

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

Klasa A
parcie ssanie

n = 1,1983, C = 0,0022  n = 1,0141, C = 0,0036

Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
27 24 22

Nośność

Izolacyjność
cieplna

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

Szczelność

PIR+

g [mm]

Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym,  
profilowanie obustronne liniowe dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy 

limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2
140 3,9 5,1 6,2 7,7 6,3 4,9
160 4,2 5,4 6,6 8,3 6,7 5,2
180 4,5 5,7 7,0 8,8 7,1 5,5
200 4,7 6,1 7,4 9,2 7,5 5,6
220 4,9 6,4 7,8 9,7 7,9 5,6

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.
* Szerokość modularna dostępna na indywidualne zamówienie
**Płyty obustronnie szyte co 150mm wkrętami
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Płyty warstwowe IzoRoof+ przeznaczone są do zastosowania do zastosowania jako elementy przekrycia dachowego obiektów 
budowlanych. Mocowanie do konstrukcji wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich 
rozmieszczenie należy przyjmować na podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

IzoRoof+
Płyta dachowa

L/R/M/BP

L/R/M/BP
1080

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
  Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej.
  Ciągła uszczelka poliuretanowa aplikowana w trakcie produkcji zapewniająca 

szczelność zamka.
  Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody.
  Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PIR/PIR+ o bardzo dobrych 

właściwościach termoizolacyjnych.
  Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka.
  Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody.

g  masa λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,2 11,1

0,022

0,35

0,022

0,35
80 11,0 11,9 0,27 0,27

100 11,8 12,7 0,21 0,21
120 12,6 13,5 0,18 0,18
140 13,4 14,3 0,16 0,16
160 14,2 15,1 0,14 0,14

PIR

PIR PIR+
g reakcja 

na ogień
rozprzestrz. 

ognia
odporność 
na ogień

reakcja 
na ogień

rozprzestrz. 
ognia

odporność 
na ogień[mm]

60

Bs2, d0 BROOF(t1)

-

Bs-2, d0 BROOF(t1)

-
80

100

REI15 REI20
120
140
160

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

Klasa A
parcie ssanie

n = 0,6443, C = 0,1098 n = 0,4498, C = 0,2433

Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
26 24 21

Nośność

Izolacyjność
cieplna

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

Szczelność

PIR+

g [mm]

Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,4/0,5mm w kolorze jasnym,  
profilowanie obustronne liniowe dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy 

limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,7 4,9 3,0 2,0 1,1
80 4,2 5,5 4,0 2,6 1,3

100 4,6 6,1 4,9 3,4 1,6
120 5,0 6,7 5,7 4,1 2,0
140 4,2 5,6 6,3 4,5 2,1
160 4,5 6,0 7,0 4,9 2,6

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.
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Płyty warstwowe IzoRoof przeznaczone są do zastosowania jako dachy w różnego rodzaju obiektach. Mocowanie do konstrukcji 
wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na 
podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

IzoRoof
Płyta dachowa

TR
L/R/M/BP

1080

1.  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni 
2.  Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej 
3.  Ciągła uszczelka poliuretanowa aplikowana w trakcie produkcji zapewniająca szczelność zamka
4.  Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody
5.  Rdzeń ze sztywnej, bez freonowej, samogasnącej pianki PIR/PIR+ o bardzo dobrych 

właściwościach termoizolacyjnych
6.  Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka
7.  Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody.

g  masa λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,2 11,1

0,022

0,35

0,022

0,35
80 11,0 11,9 0,27 0,27

100 11,8 12,7 0,21 0,21
120 12,6 13,5 0,18 0,18
140 13,4 14,3 0,16 0,16
160 14,2 15,1 0,14 0,14

PIR

PIR PIR+
g reakcja 

na ogień
rozprzestrz. 

ognia
odporność 
na ogień

reakcja 
na ogień

rozprzestrz. 
ognia

odporność 
na ogień[mm]

60

Bs2, d0 BROOF(t1)

- Bs-2, d0

BROOF(t1)

-
80

100

REI15 Bs-1, d0 REI30
120
140
160

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

Klasa A
parcie ssanie

n = 0,6662, C = 0,0177 n = 1,2430, C = 0,0044

Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
26 24 21

Nośność

Izolacyjność
cieplna

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

Szczelność

PIR+

g [mm]

Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,4/0,5mm w kolorze jasnym,  
profilowanie obustronne liniowe dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy 

limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,7 4,9 3,0 2,0 1,1
80 4,2 5,5 4,0 2,6 1,3

100 4,6 6,1 4,9 3,4 1,6
120 5,0 6,7 5,7 4,1 2,0
140 4,2 5,6 6,3 4,5 2,1
160 4,5 6,0 7,0 4,9 2,6

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

RDZEŃ
Obecnie wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje 
się go procesowi rozwłóknienia. Do tak powstałych włókien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Włókna poddaje się również procesowi 
hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody i tworzą przestrzenną, stabilną osnowę izolacji. 
Rdzeń wykonany jest z twardej niepalnej lamelowanej wełny mineralnej o gęstości 100 ± 20 kg/m³ i klasie A1. 

Dostarczany materiał jest badany pod kątem zakazu użycia szkodliwych substancji typu: CFC, HCFC. Dbamy o to, aby materiał użyty  
w naszych wyrobach nie posiadał substancji zagrażających środowisku naturalnemu.

KORZYŚCI
Rdzeniem płyt warstwowych IZOPANEL MWF jest wełna mineralna (skalna). MWF jest materiałem o dobrych właściwościach izolacyjno-
termicznych, co odzwierciedla współczynnik przewodnictwa ciepła

Płyta ta posiada również bardzo dobre właściwości akustyczne, które charakteryzuje średni ważony współczynnik izolacyjności 
akustycznej właściwej

oraz współczynnik pochłaniania dźwięku 

Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej posiada właściwości ogniowe, które plasują je w klasie produktów niepalnych

Płyty z rdzeniem MWF osiągają bardzo dobre wyniki w testach na odporność ogniową. W zależności od grubości osiągają klasę 
odporności 

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamków otrzymano styki płyt, zapewniające całkowitą szczelność na infiltrację powietrza i pary 
wodnej oraz na zacinający deszcz.

Program produkcji płyt z rdzeniem MWF obejmuje jeden typ płyt ściennych oraz jeden typ płyt dachowych.

Płyty ścienne występują w jednym rodzaju:
•  IzoWall 
Płyta ścienna standardowa. Grubość od 40 do 250 mm. Można ją stosować jako materiał na ściany w układzie pionowym lub poziomym. 
Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji poprzez płytę na wylot.

Płyty dachowe występują w jednym rodzaju:
• IzoRoof
Do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada powierzchnię zewnętrzną w kształcie trapezu. Grubość 
od 60 do 250 mm. Na życzenie płyty IzoRoof mogą być przygotowane z zakładką umożliwiającą ich złożenie na długości. Zakładka 
występuje w wersji lewej i prawej. 

λ = 0,040 W/m*K 

EI 120

Rw= 31-32 dB

αw = 0,15

A2
Produkt niepalny
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Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
31 30 28

IzoWall MWF
Płyta ścienna

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni 
  Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin
  Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe
  Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną
  Rdzeń z twardej, niepalnej wełny mineralnej (MWF)

Izolacyjność 
cieplna

Szczelność

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

1150

L/R/M/BP
L/R/M/BP

Płyty warstwowe IzoWall przeznaczone są do zastosowania na ściany zewnętrzne, stropy podwieszane i ścianki wewnętrzne. Mogą być 
montowane w układzie pionowym oraz poziomo. Mocowanie do konstrukcji wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących 
na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

Nośność

g [mm]
Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym,  

dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 2,7 m 3,5 m 4,3 m 5,1 m 4,1 m 2,9 m
80 3,1 m 4,0 m 4,9 m 5,9 m 4,8 m 3,3 m

100 3,3 m 4,5 m 5,5 m 6,6 m 5,4 m 3,3 m
120 3,3 m 4,9 m 6,0 m 7,2 m 5,5 m 3,3 m
150 3,3 m 4,8 m 5,9 m 7,1 m 5,5 m 3,3 m

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

g [mm] λ [W/(m•K)] U   [W/(m2•K)] masa [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,64 15,4 16,2 17,1
80 0,48 17,6 18,4 19,3

100 0,39 19,8 20,6 21,5
120 0,33 22,0 22,8 23,7
140 0,28 24,2 25,0 25,9
150 0,26 25,3 26,1 27,0
160 0,23 26,4 27,2 28,1
175 0,22 28,0 28,9 29,8
200 0,20 30,8 31,6 32,5

grubość  [mm] reakcja na ogień rozprzestrz. ognia odporność na ogień

60 

A2 - s1, d0 NRO

 - 
80 EI 45

100 - 140 EI 60
150 - 200 EI 120

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

klasa A
parcie ssanie

n = 0,8388, C = 0,0116 n = 1,1072, C = 0,0074

 

UWAGA! Instrukcję montażu znajdziesz na końcu w katalogu.
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Nośność

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego jedyną 
podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

g [mm] λ [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] masa [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,63 15,6 16,5 17,4
80 0,48 17,8 18,7 19,6

100 0,39 20,0 20,9 21,8
120 0,33 22,2 23,1 24,0
140 0,28 24,4 25,3 26,2
150 0,26 25,5 26,4 27,3
160 0,25 26,6 27,5 28,4
175 0,23 28,3 29,2 30,1
200 0,20 31,0 31,9 32,8

Parametry określone wg PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
32 31 28

IzoRoof MWF
Płyta dachowa

   Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni 
  Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej 
  Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody
  Rdzeń z twardej, niepalnej wełny mineralnej (MWF)
  Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka

1080

TR
L/R/M/BP

Płyty warstwowe IzoRoof przeznaczone są do zastosowania jako dachy w różnego rodzaju obiektach. Mocowanie do konstrukcji 
wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na 
podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

Izolacyjność 
cieplna

Szczelność

Właściwości 
ogniowe

Akustyka

g [mm]
Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym, 

dla poszczególnych wartości obciążenia charakterystycznego [kN/m2 ], przy limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 2,9 m 3,8 m 1,7 m 1,2 m 0,8 m
80 3,3 m 4,4 m 2,3 m 1,5 m 0,8 m

100 3,6 m 4,9 m 2,9 m 1,9 m 1,0 m
120 4,0 m 5,5 m 3,5 m 2,4 m 1,1 m
150 4,5 m 6,2 m 4,0 m 2,7 m 1,3 m

grubość  [mm] reakcja na ogień odporność na działanie 
ognia zew. odporność na ogień

60
A2 - s1, d0 BROOF (t1)

 - 

80 - 200 ≥ REI 60

wodoszczelność przepuszczalność powietrza

klasa A
parcie ssanie

n = 0,6662, C = 0,0177 n = 1,2430, C = 0,0044

UWAGA! Instrukcję montażu znajdziesz na końcu w katalogu. 



1 8   |   I Z O P A N E L   |   k a t a l o g  f i r m o w y

RDZEŃ
Styropian jest porowatym tworzywem sztucznym otrzymywanym poprzez spienienie granulek polistyrenu. Składa się on z połączonych 
ze sobą, obłych, wypełnionych pianką polistyrenową, zamkniętych komórek. Porowatą strukturę styropianu uzupełniają niewielkie 
pustki powietrzne znajdujące się pomiędzy spienionymi granulkami. Styropian jako materiał syntetyczny odporny jest na działanie 
wody i wilgoci, ponadto posiada duży opór dyfuzyjny - minimalizujący jego zdolność przepuszczania pary wodnej. Gęstość styropianu 
związana jest bezpośrednio z jego parametrami wytrzymałościowymi oraz izolacyjnością termiczną. Rdzeń w płytach warstwowych 
Izopanel wykonany jest z optymalnie dobranego surowca, jakim jest odpowiedni styropian o gęstości ≥ 15 kg/m3.

KORZYŚCI
Rdzeniem płyt warstwowych IZOPANEL EPS są płyty ze spienionego polistyrenu EPS. Styropian to tworzywo o bardzo dobrych 
właściwościach izolacyjno-termicznych odzwierciedlonych we współczynniku przewodnictwa ciepła

Płyty z rdzeniem styropianowym posiadają właściwości ogniowe, które plasują je w klasie produktów nierozprzestrzeniających ognia

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamków otrzymano styki płyt zapewniające całkowitą szczelność na infiltrację powietrza i pary 
wodnej oraz na zacinający deszcz.

Płyty ścienne występują w jednym rodzaju:
•  IzoWall 
Płyta ścienna standardowa. Grubość od 40 do 250 mm. Można ją stosować, jako materiał na ściany w układzie pionowym lub poziomym. 
Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji poprzez płytę na wylot.

Płyty dachowe występują w jednym rodzaju:
• IzoRoof
Do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada powierzchnię zewnętrzną w kształcie trapezu. Grubość 
od 60 do 250 mm. Na życzenie płyty IzoRoof mogą być przygotowane z zakładką umożliwiającą ich złożenie na długości. Zakładka 
występuje w wersji lewej i prawej. 

λ = 0,040 W/m*K

NRO
nierozprzestrzeniające ognia

płyty z rdzeniem EPS
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g  [mm] λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] masa [kg/m2]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm
50

0,040

0,74 8,4 9,3
60 0,62 8,6 9,4
75 0,51 8,8 9,7
80 0,46 8,9 9,7

100 0,38 9,2 10,0
120 0,31 9,5 10,3
125 0,31 9,6 10,4
140 0,27 9,8 10,6
150 0,26 9,9 10,8
160 0,24 10,1 10,9
175 0,22 10,3 11,2
180 0,21 10,4 11,3
200 0,20 10,7 11,5
250 0,16 11,4 12,3

grubość [mm] reakcja na ogień rozprzestrz. ognia

50 - 100 -
NRO

100 -250 -

wodoszczelność przepuszczalność powietrza przy różnicy ciśnień 50Pa

Klasa A < 1.5 m3/(h*m2)

IzoWall EPS
Płyta ścienna

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni 
  Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin
  Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący szczelność
  Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż
  Rdzeń styropianowy

Izolacyjność 
cieplna

Szczelność

Właściwości 
ogniowe

Płyty warstwowe IzoWall EPS przeznaczone są do zastosowania na ściany zewnętrzne, stropy podwieszane i ścianki wewnętrzne. 
Mogą być montowane w układzie pionowym oraz poziomo. Mocowanie do konstrukcji wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów 
samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

Nośność

g [mm]
Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym, dla po-

szczególnych wartości obciążenia obliczeniowego [kN/m2 ], przy limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

50 2,4 m 3 m 3,6 m 3 m 2,4 m
60 2,7 m 3,3 m 4,1 m 3,3 m 2,7 m
75 2,9 m 3,8 m 4,7 m 3,8 m 2,9 m

100 3,8 m 4,8 m 5,9 m 4,8 m 3,8 m
125 4,2 m 5,4 m 6,6 m 5,4 m 4,2 m
150 4,5 m 5,9 m 7,4 m 5,9 m 4,5 m

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego 
jedyną podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

Płyty są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-5340/2014**

** AT-15-5340/2014 dotyczy płyt warstwowych o grubościach: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 [mm] 

1150

L/R/M/BP

L/R/M/BP



2 0   |   I Z O P A N E L   |   k a t a l o g  f i r m o w y

g  [mm] λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] masa [kg/m2]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60

0,040

0,60 8,8 9,7
75 0,49 9,0 9,9
80 0,47 9,1 10,0

100 0,38 9,4 10,3
120 0,32 9,7 10,6
125 0,30 9,7 10,7
140 0,28 10,0 10,9
150 0,26 10,2 11,0
160 0,24 10,3 11,2
175 0,22 10,5 11,4
200 0,19 10,9 11,8
250 0,16 11,7 12,5

wodoszczelność przepuszczalność powietrza przy różnicy ciśnień 50Pa

Klasa A < 1.5 m3/(h*m2)

  Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni 
  Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej
  Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody
  Rdzeń styropianowy
  Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka

Izolacyjność 
cieplna

Szczelność

Właściwości 
ogniowe

Płyty warstwowe IzoRoof EPS przeznaczone są do zastosowania jako dachy w różnego rodzaju obiektach. Mocowanie do konstrukcji 
wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na 
podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”. 

Nośność

g [mm]
Maksymalne rozpiętości belki 1-przęsłowej [m] jako płyty z okładzinami 0,5/0,4mm w kolorze jasnym,  

dla poszczególnych wartości obciążenia obliczeniowego [kN/m2 ], przy limitującym SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 2,9 m 3,8 m 3,8 m 2,9 m 2,1 m
75 3,3 m 4,2 m 4,2 m 3,3 m 2,3 m

100 3,5 m 4,5 m 4,5 m 3,5 m 2,4 m
125 3,9 m 5 m 5 m 3,9 m 2,7 m
150 4,2 m 5,4 m 5,4 m 4,2 m 3 m
200 4,8 m 6,3 m 6,3 m 4,8 m 3,5 m
250 5,4 m 6,7 m 6,7 m 5,4 m 3,9 m

Przedstawiona tabela jest zaledwie uproszczonym wyciągiem z Tabel Wytrzymałościowych - odrębnego opracowania, będącego 
jedyną podstawą do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

IzoRoof EPS
Płyta dachowa

1080

grubość [mm] reakcja na ogień odporność na działanie 
ognia zew. odporność na ogień

60 - 250 - BROOF(t1) -

TR
L/R/M/BP

* AT-15-5340/2014 dotyczy płyt warstwowych o grubościach: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 [mm] 

Płyty są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-5340/2014*
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BUDYNEK 
BIUROWO-MAGAZYNOWY

Wykorzystane technologie:
IzoRoof PIR
IzoCold PIR
IzoWall PIR 

BUDYNEK ADMINISTRACJI
Wykorzystane technologie:
IzCold PUR

BUDYNEK ADMINISTRACJI 
Wykorzystane technologie:

IzoWall PUR

HALA MAGAZYNOWA
Wykorzystane technologie:
IzoWall PUR 
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nasze realizacje

HALA SPORTOWA
Wykorzystane technologie:

IzoWall PUR

BUDYNEK BIUROWY
Wykorzystane technologie:
IzoWall PUR 

HALA MAGAZYNOWA
Wykorzystane technologie:

IzoRoof EPS 

BUDYNEK BIUROWY
Wykorzystane technologie:
IzoWall PUR 



W celu pobrania instrukcji, zeskanuj kod QR >

Sprawdź instrukcje na naszej stronie: www.izopanel.pl



09/2018
W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz możliwymi zmianami technologicznymi, Izopanel zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzania. Katalog nie jest ofertą 
w rozu-mieniu par. 66 i nast. KC. Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz Aprobaty Techniczne (dostępne na naszej stronie internetowej) są (w przeciwieństwie do niniejszego opracowania 
mającego charakter poglądowy) dokumentami, które jako jedyne pełnoprawnie definiują i określają deklarowane poziomy wartości Właściwości Użytkowych przedstawianych produktów. Stan 
na 09/2018 ; Najaktualniejsza wersja katalogu zawsze w języku polskim, dostępna na naszej stronie internetowej. Nasze tabele wytrzymałościowe nie zwalniają projektantów konstrukcji 
z obowiązku wykonania obliczeń statycznych dających się sprawdzić, w myśl polskiego prawa budowlanego.

Siedziba:
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 36 

tel. +48 58 340 17 17
fax +48 58 340 17 18

e-mail: info@izopanel.pl 

Region:
pomorski – tel. 693 330 093

zachodniopomorski – tel. 663 330 622
warmińsko-mazurski  – tel. 693 701 481
kujawsko-pomorski  – tel. 693 701 483

łódzki, świętokrzyski – tel. 609 607 654, 609 607 658
podlaski – tel. 601 262 325, 693 701 481

dolnośląski – tel. 605 737 575
śląski, opolski, małopolski – tel. 609 607 673

podkarpacki – tel. 665 450 404
wielkopolski – tel. 663 330 622

mazowiecki – tel. 609 607 654, 609 607 658, 601 262 325, 693 701 481
lubelski – tel. 601 262 325, 665 450 404
lubuski – tel. 605 737 575, 607 449 107

Współpraca z biurami projektowymi:
tel. 609 572 578, 609 231 144

Eksport:
tel. +48 607 670 151, +48 609  870 008

www.izopanel.pl


