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termPIR
Budownictwo energooszczędne wykorzystuje inteligentne technologie,
umożliwiające uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i stworzenie
budynku charakteryzującego się małym zużyciem energii oraz niskimi
kosztami eksploatacji. Panele termPIR zapewniają efektywniejszą
termoizolację w porównaniu do innych materiałów budowlanych
takich jak wełna mineralna lub styropian. Pozwalają
na oszczędne, długotrwałe i bezpieczne użytkowanie domu
lub mieszkania.

ʎ= 0,023 W/mK
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ściany szczelinowe (wentylowane)
piwnice i ściany fundamentowe
ściany trójwarstwowe

 

  


nakrokwiowe z deskowaniem
podkrokwiowe i międzykrokwiowe
podkrokwiowe



  

dachy płaskie balastowe
dachy płaskie zielone
dachy płaskie klejone
ocieplenie tarasów

na konstrukcji drewnianej
na konstrukcji stalowej

     
podłogi na gruncie
podłogi nad piwnicami
podłogi pod strychami
między kondygnacjami mieszkalnymi
w systemach ogrzewania podłogowego
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Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)

Rodzaj rdzenia

2

Gęstość pozorna rdzenia

ρ = 30-2+⁶ kg/m

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

λD = 0,023 W/mK






Okładzina płyt

PK - papier KRAFT
AL - papier KRAFT pokryty aluminium
WS - welon szklany
BT - okładzina bitumiczna
AGRO AL aluminium 50 mikronów

Standardowe wymiary płyt [mm]

600 x 1200 / 1200 x 2400

Wymiary płyt na zamówienie [mm]

1000 x1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000

Rodzaje frezów

FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy*, TAG - frez póro-wpust*
dostępne grubości płyt w odstępach co 10 mm na zamówienie

Grubość płyt [mm]
2

Opór cieplny R [m K/W]
2

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m K]
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σ = 120 kPa

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Klasyﬁkacja ze względu na reakcję na ogień (sama płyta)

0,09

E - samogasnący - dla AGRO AL, AL,WS
F - dla pozostałych
≤ 2,0 %V

Nasiąkliwość objętościowa

* powierzchnia krycia płyt z frezem jest o 15 mm mniejsza

P termPIR AL

P termPIR WS

Termoizolacyjne płyty poliizocyjanuratowe (PIR) - przeznaczone pod
izolacje dachów płaskich, murów szczelinowych i posadzek

Termoizolacyjne płyty poliizocyjanuratowe (PIR) - przeznaczone
pod izolacje dachów skośnych, ścian wewnętrznych i zewnętrznych
oraz Systemu Fasadowego CARPATIA produkcji Gór-Stal

P termPIR BT

P termPIR AGRO AL

Termoizolacyjne płyty poliizocyjanuratowe (PIR) jako izolacje do
renowacji dachów płaskich, budynków mieszkalnych. Możliwość
stosowania bezpośrednio na płytę różnego rodzaju papy

Termoizolacyjne płyty poliizocyjanuratowe (PIR) - przeznaczone pod
izolacje obiektów rolniczych i przemysłowych. Wysoka odporność na
mycie ciśnieniowe i amoniak

Fabryka Płyt Warstwowych GORLICKA
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail: gorlice@gor-stal.pl

Fabryka Płyt Izolacyjnych termPIR
ul. Adolfa Mitery 9, 32-700 Bochnia
tel./fax: +48 14 698 20 60
e-mail: bochnia@gor-stal.pl

www.gor-stal.pl

