Drewno odpowiada naszej koncepcji.
Heraklith w budownictwie drewnianym.

Drewno nadaje właÊciwy kierunek

Wysoka ÊwiadomoÊç dotyczàca Êrodowiska naturalnego wp∏ywa na wymagania z zakresu nowoczesnego budownictwa. Wzrastajàce we wszystkich innych
dziedzinach ˝ycia znaczenie stosowania produktów
naturalnych rodzi te˝ w budownictwie pytania o ekologicznoÊç rozwiàzaƒ technicznych: budownictwo
jest coraz silniej w∏àczane do zagadnieƒ naturalnego
obiegu surowców. WyjaÊnia to renesans stosowania
drewna i materia∏ów drewnopochodnych.
To powtórne odkrycie naturalnych materia∏ów i systemów budowlanych daje ﬁrmie Heraklith ÊwiadomoÊç ciàg∏ej przydatnoÊci sprawdzonych od ponad 80
lat lekkich p∏yt budowlanych, wytwarzanych z naturalnej we∏ny drzewnej i spoiwa magnezytowego.
Dzisiaj odzwierciedla si´ to w nowoczesnej kontynuacji dawnej tradycji szkieletu drewnianego. Obecnie
powstajàce domy sà energooszcz´dne, a ich wysoka
izolacyjnoÊç cieplna obni˝a zu˝ycie energii cieplnej,
polepsza komfort i mikroklimat wn´trz, swobodne
pozostajà równie˝ architektoniczne mo˝liwoÊci
kszta∏towania fasady.
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Stanowi to gwarancj´ powodzenia w przysz∏oÊci
dla budownictwa drewnianego i lekkich p∏yt budowlanych z we∏ny drzewnej Heraklith.
P∏yty Heraklith stosowane w budownictwie szkieletowym zosta∏y sprawdzone we wszystkich strefach
klimatycznych, gdzie przez dziesi´ciolecia w pe∏ni
spe∏niajà swojà funkcj´. Jako poszycie zewn´trzne
sà stabilne i elastyczne, stanowià idealne pod∏o˝e
do tynkowania. PrzepuszczalnoÊç dla pary wodnej
umo˝liwia odparowanie wilgoci przez powierzchni´
p∏yty.
Sà uniwersalnym materia∏em budowlanym o w∏aÊciwoÊciach termo-i dêwi´koizolacyjnych. Produkowane ze zdrowej we∏ny drzewnej i mineralnego spoiwa magnezytowego, bez ˝adnych
szkodliwych domieszek chemicznych, nie stanowi
zagro˝enia dla zdrowia zarówno w czasie budowy
jak i u˝ytkowania budynków.

Tynkowanie
System cienkowarstwowy
Naniesienie warstwy wyrównujàcej i zbrojnej:
Warstwa wyrównujàca.
NanieÊç warstw´ wyrównujàcà gruboÊci minimum
2 mm (zu˝ycie ok. 5 kg/m2). Pozostawiç na co najmniej
3 dni.

Materia∏y uzupe∏niajàce.
Do optymalnego wykonania wszelkich detali s∏u˝à
wyroby uzupe∏niajàce oferowane w szerokim
asortymencie do prac tynkarskich.

Zbrojenie ukoÊne.
Koniecznie nale˝y umieÊciç dodatkowe zbrojenie
ukoÊne (z paska siatki wielkoÊci co najmniej
20 x 40 cm) w naro˝ach otworów okiennych
i drzwiowych. Zapobiega to powstawaniu rys.

Warstwa zbrojàca.
NanieÊç mas´ szpachlowà o gruboÊci minimum 2-3 mm
metodà r´cznà lub maszynowà. W Êwie˝ej masie zatopiç
siatk´ tynkarskà z w∏ókna szklanego i wyrównaç g∏adkà
stronà packi stalowej. Sàsiednie pasy siatki z w∏ókna
szklanego muszà zachodziç na siebie z zak∏adem
przynajmniej 10 cm a jej powierzchnia ma byç ca∏kowicie
zatopiona w masie szpachlowej. GruboÊç tej warstwy
to 2-3 mm, co odpowiada zatopieniu siatki co najmniej
0,5 mm z ka˝dej strony. W razie potrzeby mo˝na nanieÊç
wi´cej masy. Warstw´ zbrojàcà pozostawiç na co
najmniej 7 dni.

Tynk dekoracyjny:
Gruntowanie.
Sposób gruntowania zale˝ny jest od rodzaju tynku
dekoracyjnego. Preparat gruntujàcy nanosi si´ p´dzlem lub wa∏kiem na stwardnia∏à warstw´ zbrojàcà.

Naro˝niki i po∏àczenia.
Na wszystkich naro˝nikach umieÊciç proﬁle naro˝nikowe.
Przy oknach i drzwiach zastosowaç listwy przyokienne
i taÊmy uszczelniajàce. Ich u˝ycie umo˝liwia fachowe i
funkcjonalne wykonanie po∏àczeƒ.

Tynki dekoracyjne.
Na warstw´ zbrojàcà mo˝na nanosiç tynki
dekoracyjne mineralne, silikatowe lub silikonowo˝ywiczne w sposób zgodny z zaleceniami
producenta. Uziarnienie tynków minimum 2 mm.
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Mocowanie
Heraklith-BM na p∏ytach niekonstrukcyjnego poszycia zewn´trznego.
Format 2000 x 500 mm

P∏yty niekonstrukcyjnego poszycia zewn´trznego nie stanowi∏ noÊnego pod∏o˝a do mocowania p∏yt Heraklith-BM.
P∏yty Heraklith-BM mocuje si´ poprzez nie do prostopad∏ych s∏upków drewnianych. Styki p∏yt klei si´ klejem do
p∏yt Heraklith-BM, w sposób zapewniajàcy sklejenie wszystkich kraw´dzi styków. Ta technika klejenia umo˝liwia,
˝e styki czo∏owe p∏yt mogà byç wykonane jako “zawieszone” pomi´dzy dwoma s∏upkami drewnianymi.
Mocowanie p∏yt Heraklith-BM nast´puje wed∏ug ilustracji za pomocà minimum 3 ∏àczników na ka˝dy s∏upek.
max. dopuszczalne rozstawy osiowe s∏upków drewnianych
gruboÊç p∏yty [mm]
35
50
max. dopuszczalny rozstaw osiowy [cm] e
66
100
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Mocowanie
Heraklith-BM na p∏ytach konstrukcyjnego poszycia zewn´trznego.
Format 2000 x 500 mm (Heraklith-BM 35, 50 mm)
Format 1200 x 500 mm (Heraklith-BM 25 mm)

Przy istniejàcym konstrukcyjnym poszyciu zewn´trznym z p∏yt drewnopochodnych, p∏yty Heraklith-BM mo˝na
mocowaç bezpoÊrednio do nich. Styki p∏yt klei si´ klejem do p∏yt Heraklith-BM, w sposób zapewniajàcy sklejenie
wszystkich kraw´dzi styków. Mocowanie p∏yt Heraklith-BM nast´puje wed∏ug ilustracji za pomocà minimum
3 ∏àczników na szerokoÊç p∏yty.
max. dopuszczalne rozstawy osiowe ∏àczników
gruboÊç p∏yty [mm]
25
max. dopuszczalny rozstaw osiowy [cm] e
50

35
66

50
100
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Mocowanie
Heraklith-BM bezpoÊrednio do s∏upków konstrukcji
Format 2000 x 500 mm

Przy bezpoÊrednim mocowaniu p∏yt wymagane jest, ˝e s∏upki konstrukcji wykonane sà z drewna pe∏nego
o wilgotnoÊci poni˝ej 15% ±3 %.
P∏yty Heraklith-BM mocuje si´ ÊciÊle dolegajàce do siebie, z przewiàzaniem pomi´dzy sàsiadujàcymi rz´dami,
poziomo, w poprzek do s∏upków drewnianych. Styki p∏yt klei si´ klejem do p∏yt Heraklith-BM, w sposób zapewniajàcy
sklejenie wszystkich kraw´dzi styków. Ta technika klejenia umo˝liwia, ˝e styki czo∏owe p∏yt mogà byç wykonane jako ”zawieszone” pomi´dzy dwoma s∏upkami drewnianymi. Mocowanie p∏yt Heraklith-BM nast´puje wed∏ug
ilustracji za pomocà minimum 3 ∏àczników na ka˝dy s∏upek.
max. dopuszczalne rozstawy osiowe s∏upków drewnianych
gruboÊç p∏yty [mm]
35
50
max. dopuszczalny rozstaw osiowy [cm] e
66
100

4

Produkty
Zastosowania
P∏yta do tynkowania jako niekonstrukcyjne poszycie
konstrukcji drewnianej i do wykonywania Êcianek
dzia∏owych. Poszycie zewn´trzne z p∏yt sklejonych
kraw´dziami jest pod∏o˝em dla lekkiego, ekonomicznego systemu tynkowania

Jako poszycie
Heraklith-BM
Opis produktu
Lekka p∏yta budowlana z we∏ny drzewnej wiàzana
magnezytem o wysokiej dok∏adnoÊci wymiarowej,
nadajàca si´ do metody sklejania styków, szczególnie przydatna w budownictwie drewnianym i zabudowie wn´trz.
Izolacyjna cieplnie, akumulujàca ciep∏o (ochrona
cieplna latem).
Izolacyjna akustycznie, przepuszczalna dla pary wodnej, niezapalna.
Elastyczna, nie odkszta∏ca si´ trwale, nie∏amliwa,
oboj´tna w stosunku do wszelkich materia∏ów budowlanych, o idealnej przyczepnoÊci dla tynków.
Dane techniczne
Aprobata Techniczna: AT-15-4166/2000
Atest Higieniczny: HK/B/0796/01/99
w∏aÊciwoÊci
oznaczenie
klasyﬁkacja ogniowa
–
gruboÊç
d
format
–
ci´˝ar
–
zawartoÊç palety
–
wspó∏czynnik przew. ciep∏a
λ
opór cieplny
R
opór dyfuzyjny
μ
wytrzyma∏oÊç na Êcieranie
–
napr´˝enie Êciskajàce
przy 10% odkszta∏ceniu
–
wzgl´dnym
ciep∏o w∏aÊciwe
CP

opis / dane
wybór niezaplanowany
25
35
50
1200x500
2000x500
2000x500
10,5
13,3
18,0
40
29
20
0,09
0,28
0,39
0,56
5
5
4
≥ 1,2
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 0,2

≥ 0,2
2

≥ 0,15

jednostka
[–]
[mm]
[mm]
[kg/m2]
[m2/palet´]
[W/mK]
[m2K/W]
[–]
[MPa]

metoda badaƒ
PN-B-02874:1996
AT-15-4166/2000
AT-15-4166/2000
AT-15-4166/2000
AT-15-4166/2000
PN-ISO 8302: 1999

[MPa]

PN-EN 826: 1998

PN-EN 310: 1994

[kJ/kgK]

Do klejenia
Klej Heraklith-BM
Zastosowanie: do pewnego i mocnego klejenia
pod∏u˝nych i czo∏owych styków p∏yt Heraklith-BM
jako poszycie konstrukcji drewnianej.
Zu˝ycie: oko∏o 1 kg/10 m2

Mocowanie
Do mocowania p∏yt Heraklith-BM zaleca si´ wkr´ty
ocynkowane z naci´ciem krzy˝owym i z podk∏adkà
Ø 20 mm. Wkr´t powinien byç zakotwiony w konstrukcji drewnianej na d∏ugoÊç co najmniej 30 mm.

3

Tynkowanie
System cienkowarstwowy
Współczynnik odbicia Êwiatła
WartoÊci wspó∏czynnika odbicia Êwiat∏a kolorów tynków nie powinny byç ni˝sze od podanych:
• dla tynków silikatowych lub silikonowo-˝ywicznych
wartoÊç minimalna 30
• dla tynków mineralnych wartoÊç minimalna 50
Uwaga:
Tynkowane p∏yty Heraklith-BM muszà byç suche i
czyste.

Sprawdzenie pod∏o˝a przed tynkowaniem
P∏yty muszà byç zamocowane poziomo z przewiàzaniem
dla tynków silikatowych lub silikonowo-˝ywicznych
niem pomi´dzy sàsiadujàcymi rz´dami. Uskoki na
stykach p∏yt nie mogà przekraczaç wartoÊci tolerancji
p∏yt 2 mm (± 1,0 mm), ani powodowaç du˝ych ró˝nic
gruboÊci tynku.
Uwaga:
Przy du˝ych uskokach pomi´dzy p∏ytami nale˝y zastosowaç system tynkowania grubowarstwowy.

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:

