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Zwiększamy moce produkcyjne!

STEICOflex: teraz
znów dostępny
w krótkim czasie!

®

Magazynuje do
85 kg CO2 na m3
Ekologiczne termoizolacje są coraz popularniejsze. Dlatego STEICO znacznie zwiększyło
swoje moce produkcyjne. Dzięki większej dostępności sprężystych mat termoizolacyjnych
STEICOflex 036 wiele projektów będzie możliwych do zrealizowania jeszcze w tym roku.
Rozpocznij projekt już dziś!
Dzięki zwiększonym zdolnościom produkcyjnym mat STEICOflex możesz
zrealizować wiele projektów jeszcze przed nadejściem zimy: np. termomodernizacja dachów i ścian zewnętrznych od wewnątrz czy ocieplenie ścian
działowych.

Doskonała ochrona przed
zimnem
Najlepsza ochrona przed
letnimi upałami
Trwała ochrona konstrukcji
budynku dzięki dużej
otwartości dyfuzyjnej
Regulacja zdrowego mikroklimatu wewnątrz budynku
Deklaracje środowiskowe i
możliwość recyklingu
Magazynowanie CO2
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Termomodernizacja dachu nawet przy niskich krokwiach
Dzięki STEICOflex termomodernizacja dachu od wewnątrz
jest szybka i prosta. STEICOflex 036 posiada współczynnik
lambda λD 0,036. W praktyce oznacza to, że nasze maty
posiadają najlepsze właściwości izolacyjne wśród wszystkich naturalnych materiałów termoizolacyjnych. Przy wartości nominalnej λD 0,036, STEICOflex 036 ma najlepsze parametry izolacyjne, jakie można osiągnąć przy użyciu
materiałów naturalnego pochodzenia. Krokwie w każdym
budynku mają różną wysokość, dlatego maty STEICOflex
036 są dostępne w różnych grubościach: od 40 do
240 mm. Dzięki poręcznemu formatowi 1.220 * 575 mm

puste przestrzenie między krokwiami zostają szczelnie i
szybko wypełnione sprężystymi włóknami drzewnymi. Jeżeli
krokwie są za niskie, aby uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła U (max. 0,15 W / m2 * K),
można przymocować do krokwi dodatkowy stelaż. Stelaż
przybija się równolegle lub prostopadle do krokwi. W efekcie powstaje dodatkowa przestrzeń, którą można wypełnić
sprężystymi matami STEICOflex. Taki stelaż jest zamykany
membraną paroizolacyjną a następnie płytami wykończeniowymi, np. płytami gipsowo-kartonowymi.

Rozwiązania STEICO umożliwiają także szybką i łatwą modernizację termiczną ścian zewnętrznych. Do ścian – od wewnątrz – montuje się stelaż ze słupków drewnianych, np. z energooszczędnych słupków STEICOwall. Puste przestrzenie
między słupkami wypełnia się następnie matami STEICOflex. W tak przygotowanej ściance można w łatwy sposób rozprowadzić instalacje elektryczne. Całą warstwę termoizolacji należy zabezpieczyć membraną paroizolacyjną a następnie pokryć płytami wykończeniowymi, np. płytami gipsowo-kartonowymi.
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Docieplamy dom przed zimą
Sprawnie i skutecznie: termoizolacja z mat STEICOflex 036
Dodatkowa warstwa termoizolacji pozwoli ograniczyć straty ciepła. Aby jednak prace
dociepleniowe przyniosły zmierzony efekt w postaci poprawy komfortu cieplnego
i niższych opłat za ogrzewanie, najlepiej zastosować materiał o wysokiej efektywności
energetycznej. Optymalnym rozwiązaniem będą maty z włókien drzewnych
STEICOflex 036, które są również łatwe w montażu, regulują zdrowy mikroklimat we
wnętrzach i zabezpieczą budynek przed wilgocią. Jakie jeszcze korzyści ma ten naturalny
materiał termoizolacyjny?

Podrecznik projektowania
i budowania w systemie
STEICO

Termomodernizacja to jedyny sposób, aby w starych, niedogrzanych budynkach podnieść
komfort cieplny, dlatego przed nadejściem kolejnej zimy pomyślmy o dociepleniu domu.
Jeżeli elementy narażone na wychłodzenie – ściany, strop czy dach nie zostały odpowiednio
zaizolowane, warto wykonać dodatkową warstwę termoizolacji, co skutecznie zapobiegnie
stratom ciepła i pozwoli obniżyć koszty ponoszone na podgrzanie powietrza w okresie
grzewczym.
Prace remontowe przyniosą wymierne korzyści jeżeli dodatkową warstwę ocieplenia
wykorzystamy efektywnie. Paradoksalnie – grubsza warstwa termoizolacji nie zawsze lepiej
zabezpieczy budynek przed stratami ciepła. Od grubości warstwy izolacji cieplnej ważniejsze
są parametry przewodności cieplnej materiału, z jakiego zostanie wykonana. Maty z włókien
drzewnych STEICOflex 036 mają przewodność cieplną λD=0,036 [W/(m*K)]. To najniższy
współczynnik przewodzenia ciepła pośród dostępnych naturalnych materiałów

Wideoteka
STEICO
Termomodernizacja
włóknami drzewnymi
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Termomodernizacja ścian zewnętrznych od wewnątrz
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Więcej korzyści ze STEICOflex

Włókno drzewne nadaje
się idealnie także do
suchej zabudowy

Doskonale absorbuje
i izoluje dźwięk
Nie powoduje
podrażnień skóry
Magazynuje do
85 kg CO2 na m3

Dopasowane szerokości:

- 575 mm
- 625 mm

Właśnie dlatego nasze maty są
cenione także jako termoizolacja w
systemach suchej zabudowy. Poza
formatem dopasowanym do budownictwa szkieletowego (575 mm), maty
STEICOflex są dostępne w szerokości
pasującej idealnie pod rozstaw słupków w suchej zabudowie (625 mm).
Surowcem wykorzystywanym w
produkcji jest świeże drewno iglaste
pochodzące z odpowiedzialnie
zarządzanych lasów, które jest certyfikowane zgodnie z surowymi przepisami FSC® oraz PEFC.

Doskonała ochrona przed letnimi upałami
wysoką zdolność akumulacji ciepła, co oznacza, że w upalnych godzinach popołudniowych pochłaniają ciepło i zatrzymują je, aż do chłodniejszych godzin wieczornych. Wieczorem zbuforowane ciepło zostaje z powrotem oddane na
zewnątrz, nie powodując pogorszenia komfortu cieplnego
w domu.
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Dobra izolacja termiczna jest szczególnie ważna w przypadku dachu. Dzieje się tak dlatego, że ciepłe powietrze
unosi się do góry, gdzie niewystarczająca ilość izolacji cieplnej powoduje duże straty ciepła. Jest to jednak również
miejsce, w którym największym utrapieniem jest przegrzewanie się w lecie. Materiały termoizolacyjne STEICO mają

Przebieg temperatury przez dach przy różnych termoizolacjach
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Temperatura zewnętrzna
Temperatura wewnętrznej strony dachu z termoizolacją z włókien mineralnych
Temperatura wewnętrznej strony dachu z termoizolacją z włókien drzewnych
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 Download

Termoizolacja

Uszczelnienie

Konstrukcja

Zapoznaj się z aktualną ofertą
naszych produktów – pobierz
najnowsze broszury i zeszyty
konstrukcyjne:

Bezpieczeństwo

steico.com/pl/download

System budowlany STEICO

Wideo STEICO
Tutaj znajdziesz kompletną
wideotekę z filmami o naszych
produktach i procesach
technologicznych:
www.steico.com/pl/download/
wideo

Naturalny system termoizolacyjny
i konstrukcyjny do renowacji oraz
dla nowych budynków – dach,
strop, ściana i podłoga.

Osoby
kontaktowe
STEICO
Chętnie służymy pomocą.
steico.com/pl/kontakt-serwis

80 % swojego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Ale czy aby na
pewno zawsze wiemy czym się otaczamy? STEICO postawiło sobie za zadanie
stworzenie materiałów budowlanych, które godzą potrzeby ludzi i natury. W
taki sposób powstały nasze produkty z surowców odnawialnych i bez szkodliwych dodatków. Produkty te pomagają obniżyć zużycie energii oraz przyczyniają się w dużym stopniu do powstania trwałego i zdrowego klimatu w mieszkaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.
Zarówno materiały konstrukcyjne, jak i termoizolacyjne zostały wyróżnione
prestiżowymi symbolami jakości.
Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council ®) gwarantuje zachowanie gospodarki leśnej w
stanie zbliżonym do naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna. Także w
niezależnych badaniach, jak w tych prowadzonych przez wydawnictwo ÖKO-Test, produkty
STEICO otrzymują regularnie ocenę „bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantują zatem
bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.

STEICO zell

®

Holzfaser-Einblasdämmung

sehr gut
Ausgabe 08/2017

Fragen Sie nach
FSC®-zertifizierten
Produkten.

System
zarządzania
jakością
ISO 9001:2015
Zarządzanie
środowiskowe
ISO 14001:2015

Biuletyn
informacyjny
STEICO
Zapisz się do naszego newslettera
i otrzymuj informacje o najnowszych wydarzeniach i ofertach
specjalnych STEICO.
steico.com/pl/aktualnosci/
zapisz-sie-do-newslettera

Kariera
Czekamy na Twoje zgłoszenie
Aktualne oferty pracy w STEICO:
steico.com/pl/kariera

