Naturalna wełna drzewna
Płyty izolacyjne do ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej
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Materiały izolacyjne Fibrolith
Rosnąca świadomość ekologiczna inwestorów prowadzi również do wzrostu popytu na materiały
naturalne wśród architektów, wykonawców i dystrybutorów materiałów budowlanych. To wspaniała
szansa dla naszych lekkich płyt budowlanych z wełny drzewnej i doskonała alternatywa dla klientów.

Przedsiębiorstwo

Asortyment produktów

Firma Fibrolith Dämmstoffe GmbH należy do działającej
globalnie grupy SOPREMA. Przy użyciu innowacyjnych
i ekologicznych urządzeń produkcyjnych firma Fibrolith
z siedzibą w górach Eifel (Kempenich, Niemcy) każdego
roku produkuje setki tysięcy sprawdzonych, lekkich płyt
wielowarstwowych z wełny drzewnej znajdujących zastosowanie w izolacji cieplnej, akustycznej oraz ochronie
przeciwpożarowej.

 Płyty z wełny drzewnej ze spoiwem mineralnym

(WW-C wood wool cement boards)
 Termoizolacyjne płyty wielowarstwowe z rdzeniem
z wełny mineralnej lub EPS (WW-C/2 C/3)
 Płyty podtynkowe (WW-C, WW-C/3)
 Płyty akustyczne (WW-C)
 Płyty wentylacyjne do budynków inwentarskich
(WW-C)
 Akcesoria do mocowania
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Naturalna wełna drzewna jest nie tylko dewizą marki Fibrolith, lecz oznacza również surowce naturalne płyt izolacyjnych z wełny drzewnej wiązanej spoiwem mineralnym.

Działamy lokalnie

Fibro

Przy wyborze stosowanych surowców ze względów ekologicznych preferujemy lokalnych dostawców i partnerów z regionu
Vulkan-Eifel.

Maskotka Fibro objaśnia zalety i właściwości
płyt izolacyjnych z naturalnej wełny drzewnej
przeznaczonych do ochrony cieplnej, akustycznej
i przeciwpożarowej na stronie www.fibrolith.de/pl.

0761
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Wszechstronne zastosowanie
Dzięki swoim właściwościom dźwiękochłonnym, wytrzymałości, bezpieczeństwu pożarowemu i
strukturze materiałowej lekkie płyty budowlane z wełny drzewnej Fibrolith sprawdzają się idealnie
jako akustyczne i odporne na uderzenia piłką okładziny ścienne i sufitowe, a także jako nośniki
tynku oraz izolacje wewnętrzne i zewnętrzne.
Ponadto płyty stwarzają również interesujące możliwości przy wykańczaniu wnętrz. Kreatywni
projektanci wykorzystują połączenie doskonałej akustyki, charakterystycznego wyglądu i
naturalnego materiału jako atrakcyjne elementy aranżacji ścian, sufitów, ścianek działowych,
podciągów, podpór lub dźwigarów.

Sufit w garażu podziemnym
mocowany na beton
mocowany na kołki lub śruby
sufit montażowy

Sufit w piwnicy

 mocowany na beton
 mocowany na kołki lub śruby

Sufit akustyczny

 mocowany na śruby lub w
systemie szynowym
 wyspy sufitowe
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Ściany / fasada

 nośnik tynku, izolacja

wewnętrzna i zewnętrzna

Obiekty przemysłowe

 dźwiękochłonne okładziny
ścian i sufitów
 okładziny funkcjonalne

Domy gotowe

 nośnik tynku, izolacja
wewnętrzna i zewnętrzna

Obiekty sportowe i
rekreacyjne

 akustyczne / odporne na

uderzenia piłką okładziny
ścienne i sufitowe

Obiekty komunikacyjne

 dźwiękochłonne okładziny
ścian i sufitów

Obiekty rolnicze

 otwarty dyfuzyjnie porowaty 		
sufit jako wentylacja budynku
inwentarskiego
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Akustyka pomieszczeń o
walorach dekoracyjnych
Głównym aspektem przyjemnego samopoczucia w pomieszczeniu jest akustyka. Jeśli nie jest
odpowiednia, wymawiane słowa odbijają się echem i szybko można poczuć się niekomfortowo.
Przyczyną tego nieprzyjemnego efektu są z reguły twarde i gładkie powierzchnie, które nie
pochłaniają dźwięku w wystarczającym stopniu. Ze względu na dźwiękochłonną strukturę wełny
drzewnej płyty akustyczne Fibro-Kustik stanową idealne rozwiązanie w zakresie poprawy akustyki
pomieszczeń.

Fibro-Kustik
Jako wyspy sufitowe, ścianki działowe, elementy ścienne, czy też
całopowierzchniowe okładziny ścienne i sufitowe – płyty Fibro-Kustik
montowane na sufitach lub ścianach budynków mieszkalnych, handlowych,
przemysłowych oraz użyteczności publicznej poprawiają akustykę wnętrza
i tworzą naturalną, przytulną atmosferę. Dzięki porowatej strukturze z
licznymi pustymi przestrzeniami uzyskują one bardzo dobre wartości pochłaniania dźwięków. Charakterystyczna tekstura powierzchni płyt z wełny drzewnej oferuje kreatywnym projektantom liczne możliwości aranżacji wnętrz.

Montaż
Płyty akustyczne można mocować na konstrukcji z listew drewnianych za
pomocą wkrętów samowiercących z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Odpowiednio do koloru płyt – z białymi lub jasnobeżowymi łbami wkrętów.
Dodatkowo płyty Fibro-Kustik można montować w dostępnych w handlu
systemach szynowych.
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Broszury:
Zdrowe powietrze
w pomieszczeniach
www.fibrolith.de/pl

Wszystkie płyty akustyczne
z wełny drzewnej
dostarczane są również z
fotokatalitycznym
oczyszczaniem powietrza.

W skrócie
 Płyta akustyczna według DIN EN 13168 WW DI dm /
WI dm, WLG 090
 Wełna drzewna łączona spoiwem mineralnym
 Dobre właściwości dźwiękochłonne
 Potwierdzona odporność na uderzenia piłką – sufit
i ściana – MPA Stuttgart
 Materiał nieszkodliwy z punktu widzenia biologii
budowlanej
 Wysoki stopień przepuszczalności pary wodnej

 Trwała i odporna powierzchnia
 Materiał trudnopalny B s1, d0, nieżarzący według

DIN EN 13501
 Z drobną wełną (szerokość włókien ok. 2 mm) lub
superdrobną wełną (szerokość włókien ok. 1 mm)
 Z prostymi lub fazowanymi krawędziami
(5 mm lub 11 mm)
 Nieograniczone możliwości doboru kolorów
(wg RAL lub numerów kolorów NCS)
 Grubość płyt od 15 mm do 50 mm
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Izolacja garaży podziemnych
i piwnic
W celu ochrony nadbudowanych i zazwyczaj ogrzewanych pomieszczeń zlokalizowanych nad
stropami garaży podziemnych i piwnic przed utratą ciepła, konieczne jest ich zaizolowanie od
spodu. W przypadku garaży podziemnych i wielopoziomowych parkingów ważne jest również
ograniczenie hałasu powodowanego przez wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy. Oprócz izolacji
termicznej i akustycznej należy też uwzględnić szczególnie wysokie wymagania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Ze względu na stosunkowo niskie sufity zastosowany materiał izolacyjny
powinien być także stabilny i trwały.

Fibro-THERM-S
Płyta wielowarstwowa Fibro-THERM-S z wytrzymałą powierzchnią z wełny
drzewnej i rdzeniem z niepalnej wełny mineralnej spełnia te szczególne
wymagania odnośnie ekonomicznej izolacji sufitów garaży podziemnych i
piwnic. Płyty izolacyjne Fibro-THERM-S pozwalają ograniczyć zużycie
energii w pomieszczeniach znajdujących się nad stropami garaży
podziemnych i piwnic oraz zapobiegają powstawaniu mostków cieplnych.
Gwarantują dobrą przepuszczalność pary wodnej, poprawiają akustykę
wnętrza i oferują niezawodną ochronę przeciwpożarową.

Montaż
Płyty wielowarstwowe można zabetonować bezpośrednio jako „szalunek
tracony” lub zamocować na istniejących konstrukcjach. W zależności od
zastosowania i wymagań specjalne systemy montażowe umożliwiają szybkie
i czyste okładanie stropów. W przypadku sufitu montażowego Fibro płyty
mogą być również montowane jako wkładane lub wsuwane.
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W skrócie
 Płyty izolacyjne do sufitów piwnic/garaży podziemnych
2- lub 3-warstwowe
 Płyta wielowarstwowa WW-C/3 MW lub WW-C2/ MW,
łączona spoiwem mineralnym
 Z rdzeniem z wełny mineralnej WLG 040 lub WLG 035
 Podwyższona biorozpuszczalność, materiał
nieszkodliwy dla zdrowia
 Materiał trudnopalny B s1, d0 nieżarzący lub niepalny
A2 s1, d0 nieżarzący według DIN EN 13501
 Klasa odporności ogniowej F 90-AB do F 180-AB

 Możliwość zastosowania w dużych garażach o

powierzchni użytkowej > 1000 m² zgodnie z niem.
rozporządzeniem w sprawie garaży
 Do przybetonowania lub zamocowania na istniejących
konstrukcjach
 Z drobną wełną (szerokość włókien ok. 2 mm) lub
superdrobną wełną (szerokość włókien ok. 1 mm)
 Z wrębem schodkowym, prostymi lub fazowanymi
krawędziami
 Nieograniczone możliwości doboru kolorów
(wg RAL lub numerów kolorów NCS)
 Grubość płyt od 50 mm do 300 mm

Zdjęcie: Büdenbender Hausbau
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Zastosowania w domach
prefabrykowanych
Doskonałe wartości izolacyjne oraz ekologiczna i otwarta
dyfuzyjnie konstrukcja ścian zapewniająca zdrowy i
przyjemny klimat w pomieszczeniach to kryteria
decydujące o zakupie w przypadku wielu nabywców
domów prefabrykowanych.

Płyta wielowarstwowa Fibrolith Fibro THERM-S spełnia
te wysokie wymagania, dlatego stanowi idealną płytę
izolacyjną do „oddychających” domów prefabrykowanych
produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju – idealnie sprawdza się jako izolacja wewnętrzna
lub zewnętrzna, czy też jako nośnik tynku.

Wentylacja budynków
inwentarskich
Płyty wentylacyjne Fibrolith do budynków inwentarskich
są stosowane jako otwarte dyfuzyjnie okładziny sufitowe
w chlewach i oborach w celu zapewnienia optymalnej
wentylacji. Dźwiękochłonna struktura zapewnia przyjemną akustykę w budynkach inwentarskich. Naturalny
materiał wykonany z wełny drzewnej wiązanej cementem
nie budzi zastrzeżeń pod względem biologicznym.

 Płyta wentylacyjna do budynków inwentarskich, wg
DIN EN 13168 WW WI dm / DI dm, WLG 090

 Wełna drzewna łączona spoiwem mineralnym

 Otwarta dyfuzyjnie, do optymalnej wentylacji obiektów
rolniczych

 Wysoki stopień przepuszczalności pary wodnej – badanie
przepuszczalności powietrza – MPVA Neuwied

 Trwała i odporna powierzchnia
 Materiał nieszkodliwy z punktu widzenia biologii

budowlanej
 Dobre właściwości dźwiękochłonne
 Materiał trudnopalny B s1, d0, nieżarzący według
DIN EN 13501
 Z drobną wełną (szerokość włókien ok. 2 mm)
 Z prostymi lub fazowanymi krawędziami (11 mm)

Zdjęcie: Haka Lüftungstechnik

Aby sprostać tym wymaganiom klientów, coraz więcej
producentów domów prefabrykowanych stosuje
materiały izolacyjne produkowane z naturalnych
surowców, a nie na bazie oleju mineralnego.
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Płyta lekka Fibro

 Płyta izolacyjna do sufitów piwnic lub wielofunkcyjna

 Lekka płyta budowlana z wełny drzewnej WW według

 Płyta wielowarstwowa WW-C/3 EPS WI dm / DI dm /

 Wełna drzewna łączona spoiwem mineralnym
 Do przybetonowania lub zamocowania na istniejących

płyta izolacyjna z prostymi krawędziami
WH dg, łączona spoiwem mineralnym

 Z rdzeniem EPS WLG 040, WLG 035 lub WLG 032
 Z drobną wełną (szerokość włókien ok. 2 mm) lub

superdrobną wełną (szerokość włókien ok. 1 mm)
 Z prostymi brzegami lub z wrębem schodkowym
(na obwodzie)
 nieograniczone możliwości doboru kolorów
(wg RAL lub numerów kolorów NCS)
 Grubość płyt od 25 mm do 125 mm

DIN EN 13168 WW WI dm / DI dm, WLG 090

konstrukcjach
 Materiał trudnopalny B s1, d0, nieżarzący według
DIN EN 13501
 Idealny nośnik tynku
 Materiał nieszkodliwy z punktu widzenia biologii
budowlanej
 Niepolecana na płaszczyznach widocznych
 Grubość płyt od 15 mm do 50 mm

Akcesoria

Kotwy ze stali nierdzewnej
Fibro

Kotwy do wrębów Fibro

Kołki izolacyjne ocynkowane
Fibro

Kołki izolacyjne Fibro A2

Zaślepki Fibro

Wkręty do betonu DDS

Wkręty akustyczne Fibro

Wkręty do betonu TIS

Oferta
produktów
Profil zakończeniowy Fibro L

Profil zakończeniowy Fibro F
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Aktualna wersja
pod adresem
www.fibrolith.de/pl
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Więcej informacji oraz dane osób
kontaktowych, do których można się
zwrócić w przypadku indywidualnych
pytań i życzeń dostępne na stronie
www.fibrolith.de/pl

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83
56746 Kempenich, Niemcy
Tel.
Faks
E-mail

+49 (0) 26 55 / 95 92-0
+49 (0) 26 55 / 95 92-18
info@fibrolith.de

