Proste rozwiàzania problemów ocieplenia.
Stropy gara˝y podziemnych i piwnic.

Ciep∏o tam, gdzie jest potrzebne

W przypadku budynków z gara˝ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty
energii przez ich niepotrzebne ogrzewanie. Z powodu obowiàzujàcych ostrych wymagaƒ ochrony
cieplnej budynków dotyczàcych te˝ stropów nad nie
ogrzewanymi gara˝ami podziemnymi lub piwnicami,
najrozsàdniej jest ociepliç w∏aÊnie te powierzchnie
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stropów, aby ochroniç pomieszczenia znajdujàce
si´ powy˝ej przed ucieczkà ciep∏a w dó∏. Z systemami ocieplenia stropów gara˝y podziemnych i piwnic
firmy Heraklith mo˝na ∏atwo rozwiàzaç te problemy.
W zale˝noÊci od wymagaƒ ocieplenie mo˝na mocowaç ju˝ w czasie betonowania stropu lub te˝ po jego
wykonaniu.

Obróbka i monta˝
Wytyczne obróbki.
P∏yty sk∏adowaç w pozycji poziomej i chroniç przed
wilgocià. Materia∏ zawilgocony wysuszyç przed
u˝yciem. Przecinaç ostrà pi∏à do drewna, r´cznà lub
mechanicznà.

Malowanie
P∏yty mogà byç u˝ytkowane w kolorze naturalnym
bez malowania lub malowane na dowolny kolor.
Powierzchnia malowanych p∏yt powinna byç sucha i czysta. Malowanie przeprowadziç metodà
natryskowà bez gruntowania. U˝ywa si´ powszechnie stosowanych farb do wn´trz.
Przy doborze farby nale˝y uwzgl´dniç warunki mikroklimatu wn´trza, gdzie materia∏ jest zastosowany,
w razie potrzeby zastosowaç dodatki anty-pleÊniowe
do farb. Do p∏yt Tektalan zaleca si´ stosowaç farby
paro-przepuszczalne (np. silikatowe).
P∏yty mocowane ko∏kami mogà byç malowane zarówno przed jak i po monta˝u na stropie.
Do zabetonowania stosowaç wy∏àcznie p∏yty w kolorze naturalnym, malowanie wykonaç jako prac´
wykoƒczeniowà.
Na ˝yczenie mo˝liwa jest dostawa p∏yt pomalowanych fabrycznie.
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Do zabetonowania nadajà si´ zasadniczo tylko p∏yty
z naprzemiennym zamkiem na zak∏adk´ na ca∏ym
obwodzie.
P∏yty u∏o˝yç ÊciÊle dolegajàce do siebie z zachowaniem przewiàzania pomi´dzy sàsiadujàcymi rz´dami,
na nie oliwionym deskowaniu stropu, jako szalunek
tracony zabetonowany w stropie. W przypadku
p∏yt Tektalan-SD u∏o˝yç p∏yty zwrócone grubszà
warstwà wierzchnià we∏ny drzewnej w stron´ betonu, a cieƒszà na szalunku. W miejscu po∏àczenia ze
Êcianà usunàç z kraw´dzi p∏yty zamek na zak∏adk´.
Dla zwi´kszenia przyczepnoÊci do betonu niezb´dne
jest u˝ycie odpowiednich kotew (patrz tabela wariantów wykonania). Przy u˝yciu kotew odginanych Heraklith nale˝y przed betonowaniem odgiàç
wystajàce ponad p∏yt´ cz´Êci do pozycji pionowej.
Przy uk∏adaniu zbrojenia stosowaç podk∏adki dystansowe rozk∏adajàce obcià˝enie na wi´kszà powierzchni´ -np. liniowe (nie punktowe).

Obróbka i monta˝
P∏yty do ko∏kowania.
Do mocowanie na istniejàcym stropie mo˝na stosowaç
p∏yty o kraw´dziach prostych, z zamkiem na zak∏adk´
lub pióro i wpust (tylko Heratekta-M-3). Mo˝na mocowaç p∏yty w kolorze naturalnym lub malowane. Monta˝
p∏yt rozpoczàç od naro˝nika pomieszczenia, przy styku ze Êcianà odciàç zamek z kraw´dzi p∏yt. Dopasowaç rozmieszczenie p∏yt do przebiegu dochodzàcych

Monta˝ - ko∏ki stalowe lub tworzywa sztucznego
z trzpieniem stalowym.
P∏yty z zamkiem na zak∏adk´ (ASF).

Êcian. W zale˝noÊci od wariantu wykonania, mocowanie odbywa si´ z przewiàzaniem pomi´dzy rz´dami lub
spoinami krzy˝ujàcymi si´. Otwory w stropie wierci si´
poprzez p∏yt´ na odpowiednià g∏´bokoÊç . Najpierw
umieszcza si´ ko∏ki w Êrodku p∏yt, dopiero po zamocowaniu wi´kszej iloÊci p∏yt uzupe∏nia ko∏ki w ich stykach
(zgodnie z wariantami wykonania).

Monta˝ - ko∏ki stalowe lub tworzywa sztucznego
z trzpieniem stalowym.
P∏yty o kraw´dziach prostych lub z zamkiem na
zak∏adk´ (ASF).

Monta˝ -ko∏ki stalowe lub tworzywa sztucznego
z trzpieniem stalowym.
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Materia∏y uzupe∏niajàce
Ko∏ek Heraklith-IDM
Niepalny ko∏ek ze stali ocynkowanej do mocowania mechanicznego p∏yt Tektalan-E-21 lub Heratekta-M-3, gdy nie sà one tynkowane. Zu˝ycie zale˝ne
od schematu mocowania.
Ârednica wiercenia otworu Ø 8 mm.
Stosowany w pomieszczeniach o normalnej wilgotnoÊci
wzgl´dnej powietrza (np. suche piwnice)
D∏ugoÊç ko∏ka

Dla p∏yty o gruboÊci

G∏´bokoÊç wiercenia

Zakotwienie w pod∏o˝u

(mm)

(mm)

od powierzchni p∏yty (mm)

betonowym (mm)

80

35

85

45

110

35/50/60

115

50

140

75/100

145

40

170

100/125

175

4

200

125/150

205

50

Podane d∏ugoÊci odnoszà si´ do pod∏o˝a bez tynku. Przy istniejàcym tynku nale˝y uwzgl´dniç jego gruboÊç dla
doboru d∏ugoÊci ko∏ka i g∏´bokoÊci wiercenia

Talerzyk Heraklith-IDM-T
Talerzyk ze stali ocynkowanej do ko∏ków Heraklith-IDM.
Do stosowania przy ko∏kowaniu w stykach p∏yt. Ârednica zewn´trzna Ø 80 mm.

Ko∏ek Heraklith-IDM
Opis jak ko∏ek Heraklith-IDM, lecz wykonany ze stali nierdzewnej.
Stosowany w pomieszczeniach o wysokiej korozyjnoÊci
Êrodowiska (np. gara˝e podziemne).

Talerzyk Heraklith-IDM-TR
Opis jak talerzyk Heraklith-IDM-T, lecz wykonany
ze stali nierdzewnej. Do ko∏ków Heraklith-IDM-R.
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Materia∏y uzupe∏niajàce
Kotwa odginana Heraklith
Element niepalny dla zwi´kszenia przyczepnoÊci p∏yt
Tektalan-SD lub Heratekta-M-3, stosowany przy zabetonowaniu p∏yt, gdy nie sà one tynkowane. Kotwy sà
niewidoczne od strony sufitu. Zu˝ycie ok. 3 sztuki/m2.

WielkoÊç

D∏ugoÊç (mm)

Dla p∏yt o gruboÊci (mm)

uniwersalna

25,0

50

Kotwa zestali nierdzewnej Heraklith
Element niepalny dla zwi´kszenia przyczepnoÊci p∏yt
Tektalan-SD lub Heratekta-M-3, stosowany przy zabetonowaniu p∏yt. P∏yty mogà byç tynkowane. Kotwy sà
widoczne od strony sufitu.Zu˝ycie minimalne 6 sztuk/
m2, Êrednie ok.8-10 sztuk/m2.

D∏ugoÊç (mm)

Dla p∏yt o gruboÊci (mm)

95

25, 35, 50

115

60, 75

150

100

165

125

215

150,175

Kotwa z tworzywa sztucznego Heraklith
Dla zwi´kszenia przyczepnoÊci p∏yt Tektalan-SD lub
Heratekta-M-3, stosowany przy zabetonowaniu p∏yt.
P∏yty mogà byç tynkowane. Kotwy sà widoczne
od strony sufitu. Zu˝ycie minimalne 6 sztuk/m2, Êrednie
ok. 8-10 sztuk/m2.

D∏ugoÊç (mm)
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Dla p∏yt o gruboÊci (mm)

75

25

100

35, 50

125

60, 75

150

100

175

125

P∏yty termoizolacyjne
Heratekta-M-3
Aprobata Techniczna: AT-15-4166/2000
Atest Higieniczny: HK/B/0796/01/99
Opis produktu
Wielowarstwowa p∏yta budowlana termoizolacyjna
z rdzeniem ze styropianu i obustronnymi warstwami
wierzchnimi Heraklith z we∏ny drzewnej wiàzanej magnezytem, w kolorze naturalnym.

Zastosowania
Izolacja cieplna stropów, Êcian, s∏upów i eliminacja
mostków cieplnych.
Do mocowania mechanicznego, zabetonowania
(na sufitach i Êcianach) lub przyklejania (tylko na
Êcianach we wn´trzach -na pod∏o˝u o noÊnej powierzchni).
Przy mocowaniu mechanicznym mo˝na u˝ywaç p∏yt
o kraw´dziach prostych, z zamkiem na zak∏adk´
(ASF) lub pióro i wpust (N+F). Do zabetonowania
u˝ywaç p∏yt z zamkiem 15 mm na zak∏adk´ po obwodzie (ASF).
W przypadku zabetonowania konieczne jest dodatkowe zwi´kszenie przyczepnoÊci przez zastosowanie odpowiednich kotew.
Przy zastosowaniach nale˝y uwzgl´dniç warunki
techniczne bezpieczeƒstwa po˝arowego.
Format 1000 x 600 mm (powierzchnia po u∏o˝eniu
przy kraw´dziach z zamkiem 985 x 585 mm)
2000 x 600 mm (powierzchnia po u∏o˝eniu
przy kraw´dziach z zamkiem 1985 x 585 mm)

GruboÊç (mm)

ci´˝ar (kg/m2)

opór cieplny R (m2 K/W)

opór dyfuzyjny (μ)

35 (5/25/5)

7,5

0,68

50

50 (5/40/5)

8,0

1,04

50

60 (5/50/5)

8,2

1,31

50

75 (5/65/5)

8,5

1,65

50

100 (5/90/5)

9,0

2,26

50

125 (5/115/5)

9,5

2,87

50

GruboÊci: 150, 175 i 200 mm na ˝yczenie.
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P∏yty termoizolacyjne
Tektalan-SD
Aprobata Techniczna: AT/2000-11-0051
Atest Higieniczny: HK/B/0796/01/99
Opis produktu
Wielowarstwowa p∏yta budowlana termoizolacyjna z
rdzeniem z niepalnej we∏ny skalnej Heralan o w∏óknach
prostopad∏ych do powierzchni i obustronnymi warstwami wierzchnimi Heraklith z we∏ny drzewnej wiàzanej
magnezytem, w kolorze naturalnym. Dêwi´koch∏onna,

GruboÊç (mm)
50 (5/35/10)
60 (5/45/10)
75 (5/60/10
100 (5/85/10)
125 (5/110/10)

ci´˝ar (kg/m2)
14,0
16,0
16,5
19,0
22,0

jako ochrona akustyczna, ochrona cieplna, ochrona
przeciwogniowa (wyrób niezapalny), przepuszczalna
dla pary wodnej.
Zastosowania
Izolacja cieplna i poch∏anianie dêwi´ku wsz´dzie, gdzie
p∏yta zostaje zabetonowana. Do ocieplenia stropów i
Êcian piwnic, gara˝y podziemnych, przejaz dów, parkingów pod budynkami i elementów wsporni kowych
zabezpieczonych przed wilgocià. Stosowaç z zamkiem na zak∏adk´ (ASF) 15 mm po obwodzie w celu
zapobie˝enia przesàczaniu si´ be tonu. Dla zwi´kszenia
przyczepnoÊci do betonu sto sowaç odpowiednie kotwy. Wyniki badaƒ dowodzà, ˝e nie jest mo˝liwe rozprze
strzenianie ognia przez warstwy wierzchnie Heraklith.
Format 2000 x 600 mm
(powierzchnia po u∏o˝eniu 1985 x 585 mm)
opór cieplny R (m2K/W)
0,97
1,21
1,56
2,16
2,75

opór dyfuzyjny (μ)
5
5
5
4
4

GruboÊci: 150, 175 i 200 mm na ˝yczenie.

Tektalan-E-21
Aprobata Techniczna: AT/2000-11-0051
Atest Higieniczny: HK/B/0796/01/99
Opis produktu
Wielowarstwowa p∏yta budowlana termoizolacyjna
z rdzeniem z niepalnej we∏ny skalnej Heralan o w∏óknach
prostopad∏ych do powierzchni i obustronnymi warstwami wierzchnimi Heraklith z we∏ny drzewnej wiàzanej

GruboÊç (mm)
50 (5/40/5)
60 (5/50/5)
75 (5/65/5
100 (5/90/5)
125 (5/115/5)

ci´˝ar (kg/m2)
11,5
12,7
14,4
17,3
20,1

GruboÊci: 150, 175 i 200 mm na ˝yczenie.
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magnezytem, w kolorze naturalnym. Dêwi´koch∏onna,
jako ochrona akustyczna, ochrona cieplna, ochrona
przeciwogniowa (wyrób niezapalny), przepuszczalna
dla pary wodnej.
Zastosowania
Izolacja cieplna stropów, Êcian i innych elementów
budowlanych. Poch∏anianie dêwi´ku (przy zastosowaniach bez tynkowania). Do mocowania mechanicznego (na sufitach i Êcianach) lub przyklejania (tylko
na Êcianach we wn´trzach -na pod∏o˝u o noÊnej powierzchni). Przy mocowaniu mechanicznym mo˝na
u˝ywaç p∏yt o kraw´dziach prostych lub z zamkiem na
zak∏adk´ (ASF).
Format 1000 x 600 mm (powierzchnia po u∏o˝eniu przy
kraw´dziach z zamkiem 985 x 585 mm)
opór cieplny R (m2K/W)
1,07
1,32
1,69
2,32
2,94

opór dyfuzyjny (μ)
5
5
4
3
3

---

Heratekta-M-3NF
kraw´dzie na pióro i wpust
1000x600mm

Stosowane ko∏ki:
• ze stali nierdzewnej (z talerzykami w stykach p∏yt),
• stalowe ocynkowane (z talerzykami w stykach p∏yt),
• z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym wkr´canym,
• z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym wbijanym.

* - u˝ywane przy stosowaniu ko∏ków stalowych

---

Heratekta-M-3ASF
kraw´dzie z zamkiem na zak∏adk´
1000x600 mm

• kotwy odginane (niewidoczne)
- 3 szt./m2
• kotwy ze stali szlachetnej/tworzywa sztucznego (widoczne) - 6
szt./m2

Heratekta-M-3ASF
kraw´dzie z zamkiem na zak∏adk´‚
2000x600mm

---

---

Tektalan-E-21ASF
kraw´dzie z zamkiem na zak∏adk´
1000x600mm

Heratekta-M-3
kraw´dzie proste
1000x600 mm

---

Tektalan-E-21
kraw´dzie proste
1000x600 mm

• kotwy odginane (niewidoczne) - 3szt./m
• kotwy ze stali szlachetnej/tworzywa sztucznego (widoczne)
- 6szt./m2

Tektalan-SD
kraw´dzie z zamkiem na zak∏adk´‚
2000x600mm
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zabetonowanie przy zalewaniu stropu

p∏yta/wykoƒczenie format

---

ko∏ki - 2 szt./m2

ko∏ki - 3,5szt./m2

ko∏ki - 3,5 szt./m2 (talerzyki-2 szt./m2)*

ko∏ki - 3,5 szt./m2

ko∏ki - 3,5 szt./m2
(talerzyki - 2 szt./m2)*

---

mocowanie mechaniczne do gotowego stropu

Mocowanie p∏yt termoizolacyjnych firmy Heraklith do stropów piwnic/gara˝ypodziemnych

Zastosowanie
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Ciep∏o tam, gdzie jest potrzebne
Ocieplenie stropów p∏ytami firmy Heraklith spe∏nia
wymagania dla tego typu elementów budowlanych, a ponadto daje wiele korzyÊci przy wykonaniu
i u˝ytkowaniu budynków.
¸atwa obróbka mechaniczna, przy pomocy typowych pi∏ do drewna.
Materia∏ lekki i wytrzyma∏y w transporcie i uk∏adaniu,
przy normalnej obróbce nie ma strat przez uszkodzenie.
OdpornoÊç na pleÊnie i szkodniki - warstwy Heraklith nie stanowià po˝ywki dla organizmów i nie
ulegajà korozji biologicznej.
Gotowa powierzchnia, bez koniecznoÊci tynkowania,
o jasnej, naturalnej barwie lub do pomalowania na dowolny kolor.
Ochrona cieplna od strony zimnej, co chroni konstrukcj´ stropu przed przemarzaniem, mostkami
cieplnymi i napr´˝eniami od zmiennych temperatur.
Dêwi´koch∏onnoÊç warstwy Heraklith, dajàca
obni˝enie poziomu ha∏asu w samym pomieszczeniu
gara˝u podziemnego czy piwnicy.
Wytrzyma∏oÊç mechaniczna warstwy wierzchniej,
w du˝ym stopniu zabezpieczajàca przed uszkodzeniami np. w skutek wandalizmu.
¸atwoÊç zastosowania we wszystkich wariantach.
OdpornoÊç na Êrodowisko korozyjne gara˝y podziemnych przy odpowiednim doborze elementów
mocowania.
SzybkoÊç u˝ycia, skracajàca czas potrzebny na
budow´

Kolejne zalety przy p∏ytach Tektalan
OdpornoÊç ogniowa materia∏u niezapalnego,
opóêniajàcego przedostawanie si´ wysokiej temperatury do elementów konstrukcyjnych stropu.
IzolacyjnoÊç akustyczna, chroniàca wy˝szà kondygnacje przed ha∏asem.
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Wymierna korzyÊç przy metodzie zabetonowania
Oszcz´dnoÊç szalunków i wyd∏u˝enie czasu ich
u˝ytkowania. Nie potrzeba ich oliwiç , ani wykonywaç w sposób ca∏kowicie szczelny, niewielkie szczeliny sà zakryte przed p∏yty izolacyjne. Po rozszalowaniu deskowanie jest czyste, bez Êladów betonu,
które trzeba by usuwaç .

Ko∏kowanie równie˝ na zalety
Suchy monta˝, bez trudnych i kosztownych prac z
klejem i zaprawami ponad g∏owà.
Monta˝ w temperaturach poni˝ej 0°C, gdy˝ p∏yty
mocuje si´ samymi ko∏kami, dajàcymi od razu pewne mocowanie

Oprócz izolacyjnoÊci cieplnej niektóre systemy
dajà te˝ polepszenie izolacyjnoÊci akustycznej
i odpornoÊci ogniowej.

Wszystkie systemy ochrony cieplnej Heraklith
u∏atwiajà prace budowlane i dzi´ki oszcz´dnoÊciom
energii pomagajà wywiàzaç si´ z odpowiedzialnego
zadania ochrony Êrodowiska naturalnego.

Powierzchnia p∏yt Heraklith polepsza akustyk´
wn´trz, mo˝e byç te˝ malowana na dowolny kolor.
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Adresy
Knauf Insulation
ul. 17 stycznia 56
02-146 Warszawa
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIE¡
Tel.: +48 22 369 59 20
Faks: +48 22 369 59 22
order.pl@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.pl

Dystrybutor:

