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  A.  Projekt branży budowlanej 

I.    Część opisowa 

1.  Podstawa opracowania. 

2.  Cel i zakres opracowania. 

3.  Dane ogólne. 

4.  Opis projektowanych rozwiązań. 

4.1. Termomodernizacja dachu. 

4.2. Remont kominów ponad dachem. 

4.3. Termomodernizacja stropu nad piwnicą. 

4.4. Wymiana stolarki okiennej. 

5.  Wykonanie robót. 

5.1. Warunki fizyczne wykonania i odbioru robót. 

5.2. Nadzór techniczny nad robotami. 

5.3. Wykonanie i odbiór robót.   

5.4. Zalecenia specjalne.  

 II.  Część graficzna 

Rysunek nr 1  -  rzut dachu - stan projektowany                                                      

Rysunek nr 2  -  przekrój poprzeczny przez  stropodach drewniany                         

Rysunek nr 3  - rzut piwnic - ocieplenie stropu nad piwnicami                             

Rysunek nr 4   - zestawienie stolarki okiennej                                                    

 

III.  Załączniki 

1.  kopia pozwolenia na budowę 

2.  kopia pozwolenia konserwatora zabytków 

3.  uprawnienia projektanta 
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I.   Część opisowa 

1. Podstawa opracowania: 

 Umowa  z inwestorem nr WRO-WA.2720.203.2016  z dnia  14-10-2016 roku.   

 Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inż. Marcina Skibę. 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

 Ocena stanu technicznego wraz z inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną  dla celów 

niniejszego opracowania. 

2.  Zakres  i  cel  opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem ocieplenie stropu nad piwnicami, ocieplenie 

dachu, remont kominów ponad dachem oraz częściową wymianę stolarki okiennej. 

Wykonanie remontu w powyższym zakresie ma na celu poprawienie stanu technicznego                             

i wartości użytkowej budynku.  

Wykonanie projektowanych prac termomodernizacyjnych ma na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej budynku i będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                    

i Środowisko 2014-2020 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

Publicznej. 

3.  Dane ogólne. 

 Obiekt: Budynek użyteczności publicznej - budynek biurowy. 

 Powierzchnia użytkowa:  978,80 m2 

 Adres:   58-300 Wałbrzych; ul. Mickiewicza 14 

 Temat: "Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu  Oddział                             

w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza  14" w ramach projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków Urzędu Statystycznego  we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia 

efektywności energetycznej budynków"  w zakresie: 

• Remont dachu i kominów (oficyna i przybudówka),  

• ocieplenie stropu nad piwnicą (dom piwowara i oficyna),  

• częściowa wymiana stolarki okiennej  (pałac piwowara),  

 Inwestor: Urząd Statystyczny we Wrocławiu,  50-950 Wrocław, ul. Oławska 31 

 Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 

Budynek  wpisany jest  do rejestru zabytków pod nazwą "Pałac piwowara" decyzją z dnia                           

28-08-1995 roku pod numerem A/4646/1442/Wł.   

 Zagadnienia związane z ochroną środowiska. 

• Projektowany remont nie  wpłynie  na pogorszenie stanu środowiska. 

• Projektowane materiały do wbudowania należą do grupy materiałów ekologicznych                         

i naturalnych. 

• W trakcie prac remontowych należy dbać o to, aby do gruntu nie wprowadzać jakichkolwiek 

odpadów,  substancji szkodliwych  i zanieczyszczeń. 

 Obszar oddziaływania inwestycji. 
Obszar oddziaływania inwestycji w obrębie działki  nr 579/8 obręb 27 Śródmieście (rys nr 1). 
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4. Opis projektowanych rozwiązań. 
Obiekt, w którym mieści się Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, składa 

się   z budynku głównego - "Pałacu piwowara", oficyny i przybudówki.   

W całości obiekt usytuowany jest na działce gruntu nr 579/8 w dzielnicy Śródmieście                                

w Wałbrzychu. Ściana frontowa budynku głównego usytuowana jest przy chodniku wzdłuż ulicy 

Adama Mickiewicza.     
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Projektowany zakres robót budowlanych. 

 Termomodernizacja dachu (łączniki, oficyna i przybudówki). 

 Remont kominów ponad dachem (oficyna i przybudówki). 

 Termomodernizacja stropu nad piwnicą (pałac piwowara i oficyna). 

 Wymiana stolarki okiennej (pałac piwowara). 

 

4.1. Termomodernizacja dachu, pokrycie dachu.  
 

4.1.1. Termoizolacja 

Projektuje się docieplenie stropodachu: 

 wełną mineralną od spodu konstrukcji (łącznik)  (wełna mineralna o gr. 24 cm. 

 styropapą gr. 24 cm  na  podłożu drewnianym (na deskowaniu pełnym - przybudówki                      

i dach nad aneksem kuchennym)  oraz  styropapą gr. 24 cm i gr. 15 cm. na płytach                     

z blachy trapezowej (oficyna). 

 
Docieplenie stropodachu styropapą 

Styropapa jest to termoizolacyjna płyta warstwowa składająca się z rdzenia styropianowego 

EPS 100 oklejonego podkładową papą asfaltową na welonie szklanym. 

Mogą być one stosowane na stropodachach pełnych wszystkich typów o pochyleniu połaci 

dachowych od 3 do 20% (na podłożu betonowym, blasze trapezowej, starym, oczyszczonym 

pokryciu bitumicznym).  

Płyty można kleić lepikiem na gorąco, klejami adhezyjnymi lub bitumicznymi trwale 

plastycznymi. W przypadku zastosowania technik klejowych,  podłoże musi być zawsze 

zagruntowane, natomiast strefa brzegowa i narożna musi być dodatkowo wzmocniona łącznikami 

mechanicznymi (jak w  poniższej tabeli).  

Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który 

zmniejsza przyczepność kleju. 

Przy użyciu lepiku na gorąco zaleca się stosowanie płyty dwustronnie laminowanej.                        

W przypadku stosowania płyt jednostronnie laminowanych,  należy pamiętać, aby lepik był 

przestudzony do temperatury poniżej 80ºC.  Zużycie lepiku na gorąco na dachu po uwzględnieniu 

stref obciążenia wiatrem wynosi średnio 0,8-1,5 kg/m².  

W przypadku zastosowania kleju bitumicznego, ważne jest,  by nie zawierał on substancji 

szkodliwych dla styropianu (rozpuszczalników organicznych) mogących uwalniać się w niskich 

temperaturach. Zużycie tego rodzaju kleju waha się w granicach 0,3-0,5 kg/m². 

Łączniki są to kołki teleskopowe o nośności 0,6 kN każdy. Posiadają one różnego rodzaju 

zakotwienia dostosowane do rodzaju podłoża dachowego (beton, blacha).   

Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m,  na dachach płaskich 

wyznacza się 3 strefy obciążenia wiatrem: strefa wewnętrzna, brzegowa (krawędziowa) oraz strefa 

naroży. Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny szerokości 1/8 krótszego boku dachu, nie węższy 

jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m.  

W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem – strefę 

naroży.  Pozostała część dachu to strefa wewnętrzna. 
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ZASADY MONTAŻU PŁYT W STREFACH OBCIĄŻENIA WIATREM 
Sposób mocowania Strefa wewnętrzna [m²] Strefa brzegowa [m²] Strefa naroży [m²] 
Lepik na gorąco 10% powierzchni płyty 20% powierzchni  płyt                    

i 3 łączniki mechaniczne 
40% powierzchni  płyt                
i 5 łączników mechaniczne 

Klej bitumiczny lub 
adhezyjny 

2 pasy szer. 40-50mm 3 pasy szer. 40-50mm 
i 3 łączniki mechaniczne 

4 pasy szer. 40-50mm 
i 4 łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne           
o nośności 0,6 kN 

3 szt./m² 6 szt./m² 9 szt./m² 

 

• Łącznik - ocieplenie wełną mineralną od spodu konstrukcji  
Zgodnie z założeniami audytu energetycznego, z uwagi na dość dobry stan techniczny 

istniejącego pokrycia dachu, projektuje się ocieplenie wełną mineralną gr. 24 cm od spodu 

konstrukcji. Termoizolację przykryć stropem podwieszonym z podwójnej płyty  GKF gr. 12,5mm, 

wykonanym na ruszcie metalowym. Należy zastosować płyty GKF wodo-ognioodporne. 

• Oficyna - ocieplenie styropapą na istniejącym podłożu z blachy trapezowej. 
Projektuje się ocieplenie dachu styropapą na istniejącym pokryciu z blachy trapezowej.  Na 

części lewej projektuje się styropapę jednostronnie laminowaną gr. 24 cm, na części prawej 

przyjęto ocieplenie styropapą  jednostronnie laminowaną gr. 15cm.  Pokrycie wykonać z papy 

termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia. 

 

 
 

 

• Przybudówki i dach nad aneksem kuchennym - ocieplenie styropapą na podłożu 
drewnianym - deskowaniu pełnym. 

Na przybudówkach projektuje się rozebranie istniejącego pokrycia z płyt falistych oraz                          

z papy na lepiku i  wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie                   

gr. 24 cm.  Można zastosować płyty o gr. 12 cm, przy czym należy je układać mijanbkowo. 

 
4.1.2. Pokrycie dachu  

Rozbiórka istniejącego pokrycia. 
Istniejące pokrycie dachowe (poza oficyną), obróbki  blacharskie,  rynny i rury spustowe 

należy rozebrać z zachowaniem przepisów BHP.  

Jednowarstwowy system hydroizolacji, 
mocowany mechanicznie na podłożu                    
z blachy trapezowej. 

1. Pokrycie dwuwarstwowe papą 
termozgrzewalną podkładową                                  
i wierzchniego krycia 

2. Termoizolacja z płyt styropianowych dach -
podłoga,  płyty laminowane jednostronnie 
papą  

3. Paroizolacja (papa zgrzewalna podkładowa 
lub folia polietylenowa paraizolacyjna)  

4. Podłoże - blacha trapezowa 
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Odpad (papę) należy dostarczyć  do punktu utylizacji.   

Po rozebraniu pokrycia, należy dokonać szczegółowego przeglądu wszystkich zakrytych 

elementów drewnianych stropodachu.  

W razie stwierdzenia uszkodzeń, elementy uszkodzone należy wymienić na nowe o takich 

samy przekrojach jak demontowane. 
 

Projektuje się pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia polimerowo-asfaltową 
na włókninie poliestrowej - modyfikowana SBS 250/3500 g/m2, zgrzewana palnikiem na gaz.  

Pokrycie z papy ułożyć na wcześniej ułożonej na deskowaniu lub płytach z blachy trapezowej 

Styropapie.  Projektuje się ułożenie płyt styropianowych EPS 035 o wymiarach 1000x1000 mm, 

laminowane jednostronnie papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P64/1200 przy 

użyciu kleju poliuretanowego. Należy pamiętać, aby podłoże  pod  styropapę  było równe, co ma 

decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody,  przyczepność papy do podłoża oraz estetykę 

wykonanego pokrycia,  oczyszczone   z kurzu   i zanieczyszczeń.   

Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu oraz 

wykonać wszystkie prace poprzedzające, takie jak: montaż świetlików, wywietrzników,  masztów 

oraz innych elementów ponaddachowych.  Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej 

warstwy papy - mocowanej do podłoża mechanicznie. 

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając 

szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do 

siebie dobrze dociśnięte. Płyty zamocować do podłoża  za pomocą specjalnych łączników 

mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.  

W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, biorąc pod uwagę  wysokość  

budynku, powierzchnię dachu oraz strefy dachu,  należy zastosować największą liczbę łączników 

(9 szt. dybli) na 1m² w strefach narożnych, w strefie krawędziowej odpowiednio 5 dybli, w strefie 

środkowej 3-5 dybli. 

Na przymocowanych płytach styropapy ułożyć papę termozgrzewalną o parametrach j.w.  

Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie był skierowany 
bezpośrednio na styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego                      
w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie. 
 

6.1.3.  Obróbki blacharskie,  rynny,  rury spustowe. 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej,  rynny  i rury spustowe założyć z blachy 

powlekanej w kolorze rynien istniejących (brązowe).  Rynny o średnicy 150 mm; rury spustowe                 

o średnicy   120 mm.      

6.1.4.  Remont elementów drewnianych stropodachu. 
W widocznych miejscach stropodachu oficyny i łącznika, nie stwierdzono większych 

uszkodzeń desek deskowania dachu.  Stwierdzono znaczne uszkodzenia konstrukcji stropodachu 

na przybudówce.  

Zakłada się częściową wymianę deskowania tego dachu jak również wymianę kilku krokwi 

Dokładną ilość desek deskowania dachu do wymiany oraz ilość krokwi,  należy ustalić                             

z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji prac.   
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W przypadku stwierdzenia w trakcie prac, że elementy drewniane, do których obecnie nie ma 

dostępu, są uszkodzone bądź zaatakowane owadami lub grzybami, należy je wymienić                                

z zachowaniem tych samych wymiarów przekroju i długości.  

Wszystkie nowe elementy drewniane muszą być wykonane z drewna nasyconego. Przed 

przystąpieniem do ewentualnego demontażu elementów konstrukcyjnych dachu, należy właściwie 

zabezpieczyć pozostałą konstrukcję z zachowaniem przepisów BHP oraz w taki sposób, aby nie 

uległ zmianie układ statyczny i nośność poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej.  

Wszystkie pozostawione elementy drewniane konstrukcji dachu należy przed ułożeniem pokrycia 

zaimpregnować środkiem grzybobójczo i owadobójczym  – np. FOBOS M-2 l; FOBOS M-2F itp. 

 

Uwagi 

 Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć elewację przed uszkodzeniami w trakcie remontu 

dachu. 

6.2. Remont kominów ponad dachem. 
Istniejące  kominy nr k1, k2, k3, k4, k5 -  rozebrać ręcznie aż do tzw. „zdrowej” cegły. Nowe  

kominy wybudować ponad dachem z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo wapiennej.  

Na kominach wykonać tynki cementowo wapienne gładkie, pomalować farbą na tynki 

zewnętrzne w kolorze istniejących detali architektonicznych (gzymsy, opaski).  

Na przemurowanych kominach  wykonać zbrojone czapy betonowe.  

Gruz z rozbieranych kominów na bieżąco usuwać z terenu budowy.  

Prawidłowość wykonanych robót powinna być potwierdzona protokołem sporządzonym przez 

uprawnionego kominiarza. 

6.3.  Termomodernizacja stropu nad piwnicą. 

Projektuje się ocieplenie stropów nad piwnicami z wełny mineralnej gr. 12 cm. W części 

pomieszczen z instalacjami prowadzonymi po stropie, termoizolację przykryć stropem 

podwieszonym z podwójnej płyty  GKF gr. 12,5mm, wykonanym na ruszcie metalowym (należy 

zastosować płyty GKF wodo-ognioodporne). 

W pozostałych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach o wysokości 1,35 m, płyty  

termoizolacyjne należy mocować bezpośrednio do stropu, osiatkować i otynkować tynkiem 

cementowo wapiennym ręcznie lub przy użyciu zapraw tynkarskich sposobem maszynowym.  

Do ocieplenia piwnic poleca się twarde płyty z wełny skalnej o podwyższonych 

właściwościach hydrofobowych, których włókna nie chłoną wilgoci z powietrza.  

Płyty mogą mieć utwardzoną warstwę wierzchnią, lub być wykończone jednostronnie siatką              

z drutu albo też folią aluminiową. Sprężysta warstwa spodnia dokładnie przylega do podłoża, 

więc nie powstaną mostki termiczne, a warstwa wierzchnia jest twarda, dzięki czemu stanowi 

dobre podłoże do układania tynku. 

6.4.  Wymiana stolarki okiennej. 
Projektuje się wymianę pozostałych okien skrzynkowych na okna zespolone drewniane.  

Rysunek okien, listwy ozdobne należy wykonać wg stanu pierwotnego  -  jak   w oknach 

istniejących. Jedno  okno (w sali kominkowej), należy wykonać z zastosowaniem  istniejącego  

witraża.   
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Przed zamówieniem  okien u producenta,  należy uzyskać akceptację  rysunku  okien                         

u konserwatora zabytków. 

7.  Wykonanie robót. 

7.1. Warunki fizyczne wykonania robót.   

Roboty remontowe tynkarskie, murarskie  i malarskie  można wykonywać jedynie przy 

bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niż + 5oC  i w miejscach nie narażonych 

na bezpośrednie nasłonecznienie,  latem temperatura nie większa niż   25oC.   

7.2. Nadzór techniczny nad robotami.  

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny być wykonane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym.  

Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez firmę  posiadającą 

doświadczenie do prowadzenia tego typu robót.  Niezależnie od stałego nadzoru technicznego 

prowadzonego przez wykonawcę robót,  powinien być prowadzony również nadzór inwestorski.  

7.3. Wykonanie i odbiór robót.   

 Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  oraz zgodnie z przepisami 

branżowymi, BHP  i p.poż.  

 Materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie,  

muszą mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonania robót – wykonawca ma obowiązek 

naprawić. 

 7.4.  Zalecenia specjalne.  

 Roboty prowadzić  pod nadzorem osób uprawnionych.    

 Poszczególne etapy robót podlegają  odbiorowi technicznemu. 

 Pracownicy muszą posiadać aktualne badania. 

 Przed zamówieniem materiałów do wbudowania, należy sprawdzić obmiary z natury.   

 W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno mieszać  poszczególnych 

składników z różnych systemów.    

 

Uwaga  Wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem  należy wykonać przez 
osoby (firmę)  posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciągłym nadzorem osoby 
posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.  
Prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Materiały budowlane  zastosowane  do remontu powinny posiadać świadectwa  potwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

8. Informacja do planu B.I.O.Z. na placu budowy. 
• Wykonać daszki zabezpieczające nad wejściem do budynku 
• Wykonać zastawy zabezpieczające z desek i siatki na połaciach dachowych w miejscach 

wykonywania robót.  
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• Wykonać ogrodzenie terenu budowy oraz rozmieścić w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze                 
o prowadzonych robotach na wysokości. 

• Podczas robót na wysokości, pracownicy powinni  posiadać kaski ochronne oraz zabezpieczenia                 
w postaci pasów i lin BHP – szelki dekarskie. 

• W czasie wykonywania robót ciesielskich, dekarskich, blacharskich  murarskich, betoniarskich                  
i tynkarskich, pracownicy powinni posiadać środki ochrony osobistej   (ubrania robocze, okrycia 
głowy, okulary ochronne, rękawice i kremy do rąk), powinni zastać przeszkoleni  pod względem 
BHP i zachowania się w czasie prac w  obiekcie zamieszkałym  oraz posiadać aktualne badania 
lekarskie o zdolności do pracy. 

• Rusztowania w miejscach wykonywania robót murarskich i dekarsko-blacharskich, należy 
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu przepisów BHP. 

• Wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników                                  
z obsługą sprzętu do podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania 
betonu,  a także z obsługą giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe,   
wiertarki, pilarki, itp. 

• Należy zwrócić uwagę wszystkim pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych                 

z wykonaniem  w tym  montażem rusztowań, deskowań i zbrojenia żelbetowych elementów,                   

że prace te odbywają się w budynku czynnym, nie wysiedlonym na czas remontu, w związku                      

z czym pracownicy zobowiązani są do zachowania warunków  bezpieczeństwa i powinni zachować 

szczególną ostrożność przy wykonywaniu powyższych czynności, a miejsce pracy powinno być 

odpowiednio oznakowane   i bezwzględnie  zabezpieczone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził:  ..................................................... 



 

 

AUSTROTHERM EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM 
 
Dane techniczne płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) Austrotherm EPS  
DACH/PODŁOGA PREMIUM zostały opracowane zgodnie z obowiązującą dla tego 
typu wyrobów normą PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.  
 

1. Producent: Austrotherm Sp. z o.o. 
 

2. Kod oznaczenia wyrobu:  
 
EPSEN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2- TR100 
 

3. Specyfikacja techniczna: 
 
 [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6% 
 
 [PN-EN 823] Grubość: 20÷200 [mm]/ ± 2 [mm] 
 
 [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm] 

 
 [PN-EN 825] Płaskość: ± 10/1000 [mm] 
 
 [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 125 kPa 

 
 [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 80 kPa 
 
 [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach 

laboratoryjnych (230C, 50% wilgotności względnej) : ± 0,5% 
 
 [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury 

 i wilgotności (48h, 700C) : ≤ 2%  
 

[PN-EN 13163] Odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% 
przy równomiernym obciążeniu użytkowym nie przekraczającym 24 kPa.  

 
[PN-EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 
czołowych: ≥ 100 kPa 

 
 [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E  
 

 [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,031 W/mK 
 
 
 



 

 

 
  [PN-EN 12667] Opór cieplny :  

 
Grubość płyty [mm]: RD [m2K/W] 

20 0,60 
30 0,95 
40 1,25 
50 1,60 
60 1,90 
70 2,25 
80 2,55 
90 2,90 
100 3,20 
120 3,85 
130 4,15 
140 4,50 
150 4,80 
160 5,15 
180 5,80 
200 6,45 

 
 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:  
Płyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM 
mogą być stosowane w budownictwie jako izolacja cieplna, w zestawach wyrobów 
do wykonywania ociepleń np. dachów, podłóg i ścian, w których potwierdzono 
przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie 
w pkt. 2. Płyty styropianowe nie powinny być stosowane w miejscach, gdzie będą 
długotrwale poddane oddziaływaniu temperatury wyższej niż 85ºC. 
 

5. Obróbka i bezpieczeństwo pracy: 
Do obróbki płyt wykorzystuje się proste, ogólnodostępne narzędzia takie jak ręczne 
piły czy noże. Kontakt z płytami nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon 
śluzowych oraz nie wywołuje innych szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca 
z płytami nie wymaga żadnych specjalnych  środków ochrony osobistej typu rękawice, 
maski przeciwpyłowe, ubrania lub okulary ochronne.  
 

6. Transport i przechowywanie:  
Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu ułatwiającym ich 
transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Płyty z polistyrenu 
ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych 
dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi 
materiałami łatwopalnymi. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych.  
 



 

 

 
7. Konfekcjonowanie:  

 
Krawędzie proste: 
 

 
 

8. Postanowienia ogólne: 
Właściwości płyt Austrotherm EPS są sprawdzane i oceniane przez  
Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne, zgodnie z zapisami  
PN-EN 13163 :2009 oraz PN-EN 13172 :2009. 
 
Płyty Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, wprowadzone są do obrotu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie  3 systemu oceny zgodności, 
dlatego w oparciu o badania prowadzone przez ZKP  oraz wstępne badania typu (ITT) 
przeprowadzone w akredytowanym laboratorium,  wystawiono dla tego wyrobu 
deklarację zgodności o nr: 031/PP/O i 031/PP/S. 
 
 
 

 
 

Szerokość [mm] 500 

Długość [mm] 1000 

Grubość [mm] 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200 

Płyty w paczce [szt.] 30 20 15 12 10 8 7 6 5 4 4 3 3 3 

Pow. krycia [m2] 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 

Obj. paczki [m3] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,28 0,28 0,3 0,3 0,28 0,3 0,24 0,27 0,30 
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