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Zalety  THERMANO 
w izolacji dachów p askich

Niezrównana efektywno  
energetyczna
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Efektem niezrównanej efektywno ci energetycz-
nej materia u p yt THERMANO jest:

•  mo liwa redukcja grubo ci warstwy izolacji – 
du e znaczenie przy docieplaniu istniej cych 
dachów ograniczonych attykami, rynnami

•  zmniejszenie grubo ci izolacji oraz ma y ci ar 
p yt (niska g sto  materia u 30 kg/m3) – mniej-
sza waga ca ego przekrycia to redukcja kosztu 
stalowej konstrukcji no nej nawet o 20%!

Przyk ad: 
Ci ar ocieplenia dachu o powierzchni 5000 m2 
spe niaj cego wymagania izolacyjno ci cieplnej 
U=0,20 W/m2K z zastosowaniem we ny mine-
ralnej o g sto ci 150 kg/m3 i grubo ci 200 mm 
wynosi a  150 ton.* Natomiast przy zastosowa-
niu p yt THERMANO z pianki PIR o spe niaj cej 
wymogi grubo ci 120 mm – tylko 18 ton!** Tak 
du e obci enie termoizolacj  dachu ocieplone-
go we n  nabiera dodatkowego znaczenia zim , 
przy zwi kszonym obci eniu dachu niegiem.

* dla we ny mineralnej o wspó czynniku przewodzenia ciep a =0,037 W/mK i grubo ci 200 mm wspó czynnik przenikania U=0,19 W/m2K
** dla p yty THERMANO o wspó czynniku przewodzenia ciep a =0,022 W/mK i grubo ci 120 mm wspó czynnik przenikania U=0,18 W/m2K

Energooszcz dny dach: 120 mm grubo ci

kWh

Wspó czynnik izolacyjno ci przegrody dachu U=0,20 W/m2K
wed ug wymogów Ministerstwa Budownictwa obowi zuj cych od 1 stycznia 2014 r.
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Ci ar materia u termoizolacyjnego w przypadku 
we ny mineralnej dla wymaganych parametrów 
przenikania ciep a dla dachu p askiego jest 
o miokrotnie wi kszy ni  materia u PIR 
Thermano spe niaj cego te same wymogi 
izolacyjno ci cieplnej!

Jest to spowodowane zarówno du o lepszymi 
w a ciwo ciami termoizolacyjnymi PIR 
Thermano, co wp ywa na ilo  materia u 
potrzebnego do izolacji (cie szy materia  

PIR posiada te same w a ciwo ci izolacyjne 
co we na) jak i du  ró nic  w g sto ci obu 
materia ów (30 kg/m3 PIR Thermano w stosunku 
do 150 kg/m3 we ny mineralnej).

Znacznie mniejszy ci ar PIR Thermano w sto-
sunku do materia ów konkurencyjnych z we ny 
mineralnej sprawia, e ca a konstrukcja budynku 
ma mniejsze wymagania co do no no ci, a tym 
samym mo liwa jest znaczna redukcja kosztów 
konstrukcji – nawet do 20%!

Wymagania techniczne dla przegrody typu dach p aski

* Wymagane wspó czynniki izolacyjno ci na lata 2014, 2017, 2021 wed ug Rozporz dzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 .07 .2013 r.

Porównaj termoizolatory

Obci enia konstrukcji

Wymagania techniczne dla przegrody 
typu dach p aski dla budynków 

o temperaturze wewn trznej >16ºC 

PIR Thermano
( =0,022 W/mK; g sto  = 30 kg/m3)

We na mineralna
( =0,037 W/mK; g sto  = 150 kg/m3)

Dla budownictwa ogólnego, 
produkcyjnego, magazynowe-

go i gospodarczego

Wyma-
gane 
Umax

Gru-
bo  
[mm]

U 
[W/m2

R
[m2K/W]

Waga 
kg/m2

Gru-
bo  
[mm]

U 
[W/m2 ]

R
[m2K/W]

Waga 
kg/m2

od 1 stycznia 2014* 0,20 120 0,18 5,45 3,6 200 0,19 5,41 30,0

od 1 stycznia 2017* 0,18 140 0,15 6,35 4,2 220 0,17 5,95 33,0

od 1 stycznia 2021* 0,15 160 0,13 7,25 4,8 280 0,13 7,57 42,0
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proECO

 CO2

Przyk ad:
Dla budynku z dachem p askim (do 3,5% 
spadku) umiejscowionego w stre e obci enia 
niegiem 3 (1,44 kN/m2), przy konstrukcji dachu 

sk adaj cej si  z:

 jenjyckurtsnok jewozepart yhcalB  
TR50.260.1038 o grubo ci 0,75 mm – obci e-
nie obliczeniowe wynosi 0,077 kN/m2

 – ogewohcad aicyrkop i ijcaloziorap ywtsraW  
0,022 kN/m2

oburg o ijcaloziomreT  ci spe niaj cej warunek 
obowi zuj cego wspó czynnika przenikania 
ciep a dla przegrody (PIR THERMANO o grubo-
ci 120 mm = 0,043 kN/m2, we na mineralna 

o grubo ci 200 mm = 0,36 kN/m2)

ró nice w obci eniu mog  si gn  nawet 15% 
na korzy  THERMANO.

Wysoka odporno
na nacisk – 150 kPa 
(15  ton/m2)
Ponad dwukrotnie wy sza ni  w przypadku do-
tychczas stosowanych materia ów izolacyjnych 
w óknistych odporno  na nacisk oznacza:

Brak ryzyka uszkodze  – umo liwia poruszanie 
si  po dachu bez ryzyka uszkodze , np. w celu 
konserwacji czy od nie ania.

Ekologia
Thermano PIR jest proekologiczny i bezpieczny 
dla rodowiska naturalnego, mo e by  poddawa-
ny recyklingowi i powtórnie wykorzystany.

PIR jest wymieniony jako materia  przyjazny ro-
dowisku i rozwi zanie ekologiczne w projekcie 
certy kacji budownictwa komercyjnego „Zielone 
Budownictwo” (projekt LEED – Leadership in 
Energy and Environmental Design).

Bezpieczny dla rodowiska naturalnego wed ug 
Instytutu IBBF Bio-Bauforschung.
CFC/HCFC1 – wolny od zwi zków niszcz cych 
pow ok  ozonow  (ODP2).
Mo liwo  recyklingu – jest to najbardziej efek-
tywny materia  budowlany – w rozumieniu IVPU3.
Nie zawiera w ókien, które mog yby wywo ywa  
podra nienie gard a, oczu lub skóry.

1) CFC/HCFC – Chloro uorocarbons/Hydrochloro uorocarbons 
2) ODP – Ozone Depletion Potential 
3) IVPU – Industrieverband Polyurethan Hartschaum e.V.

atwy monta
atwo  obróbki

onlibytapmok   z ró nymi membranami wo-
doszczelnymi i innymi materia ami wyko cze-
niowymi

atnom daw .wzt ainatswop okyzyr eiksin  owych

 

 mniejsza lub równa 2%  
onropdo   na grzyby, ple nie, drobnoustroje, 

gryzonie
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Nowoczesna termoizolacja dachu p askiego 
na blasze trapezowej

Nowoczesna termoizolacja dachu p askiego 
na stropie betonowym

1. Hydroizolacja, 2. P yta termoizolacyjna THERMANO, 
3. Paroizolacja, 4. Blacha trapezowa – pod o e no ne

1. Hydroizolacja, 2. P yta termoizolacyjna THERMANO, 3. Paroizolacja, 
4. Warstwy spadkowe, 5. Pod o e elbetowe – pod o e no ne

Zastosowanie2

1. 2. 3. 4.1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.1. 2. 3. 4. 5.
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3 THERMANO 
Informacje techniczne

(PIR) 
(nie zawiera CFC oraz HCFC)
LEED BREEAM.

.

 
–
- 
 λD=0,022 [W/m·K] 
- 30kg/m2 
- 150 kPa 

-  
-  TR70 
- μ = 50-100 
-  
- 

 
- 1200 mm 
- 
 1185 mm
 1200 mm
- 2400 mm 
- 
 2385 mm 
 2400 mm
- 

- 40, 50, 60, 80, 100,
 120, 140, 160, 180, 200 mm 
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Termoizolacja dachu p askiego na blasze konstrukcyjnej trapezowej

Odporno  ogniowa

7

THERMANO w systemach dachowych pokrytych 

RE30/REI20. 

o 

.

 

STOP



Ocieplenie dachu p askiego4
P yty THERMANO – dzi ki swojej 
wyj tkowej efektywno ci energe-
tycznej i niskiemu ci arowi oraz a-
two ci aplikacji – doskonale nadaj  
si  do termoizolacji dachów p a-
skich wykonanych z blachy trapezo-
wej lub betonu. Spe niaj  wymogi 
izolacyjno ci termicznej dachu 
przy relatywnie mniejszej grubo ci 
w stosunku do innych materia ów.

 =
 0

,0
22

 W
/m

K

Grubo  izolacji 
p yt THERMANO 

[mm]

Wspó czynnik 
przenikania ciep a U 

[W/m2

Opór cieplny RD 

[m2

40 0,54 1,85
50 0,43 2,35
60 0,36 2,80
80 0,27 3,75

100 0,21 4,70
120 0,18 5,60
140 0,15 6,55
160 0,13 7,50
180 0,12 8,45
200 0,11 9,40

Wytyczne wykonawcze

1. Przygotowanie pod o a

P yty uk ada si  na pod o u no nym pokrytym 
warstw  paroizolacji. Pod o e powinno by  
równe oraz suche, a wszelkie zanieczyszczenia 
pozostawione w trakcie prac budowlanych (np. 
wkr ty, gwo dzie, opi ki metali) powinny by  
usuni te przed przyst pieniem do monta u.

2. Przycinanie p yt

W zale no ci od kszta tu i stopnia skompliko-
wania dachu, p yty THERMANO mo na 
docina  powszechnie dost pnymi narz dziami, 
takimi jak wyrzynarki, pi y do drewna lub metalu, 
ostre no e itp.
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P yty THERMANO uk adamy na warstwie paro-
izolacji, np. folii PE lub papie paroizolacyjnej. 
Na pod o u z blach trapezowych uk adamy je 
d u szym bokiem prostopadle do fa d blachy – 
u atwi to monta  ko ków do fa d trapezu. 

P yty THERMANO mo na uk ada  
jednowarstwowo lub dwuwarstwowo. 
W obu przypadkach nale y zachowa  
schemat mijankowy , w celu unikni cia 
pokrywania si  styków p yt w obu warstwach. 

1185

2385

3. Uk adanie p yt 

Schemat uk adu „mijankowego” dla jednej warstwy p yt termo-

izolacyjnych THERMANO wraz z umiejscowieniem czników
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4. Mocowanie p yt

Mocowanie p yt wykonuje si  przy pomocy kompletu: cznik teleskopowy + odpowiedni wkr t. Mi-
nimalna ilo  czników, którymi mocowane s  p yty termoizolacyjne do pod o a, to 2 sztuki na 1 m2. 

czniki mocujemy wed ug schematu. Niedozwolone jest mocowanie jednym cznikiem wi cej ni  
jednej p yty.

cznik teleskopowy i wkr t
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5. Hydroizolacja



Detale monta owe termoizolacji 
THERMANO na dachu p askim5

Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe

Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe

1. P yty THERMANO na dachu p askim, na pod o u betonowym – uk ad jednowarstwowy

2. P yty THERMANO na dachu p askim, na pod o u betonowym – uk ad dwuwarstwowy
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Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Blacha trapezowa - podłoże nośne

Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Blacha trapezowa - podłoże nośne

3. P yty THERMANO na dachu p askim, na pod o u z blachy trapezowej – uk ad jednowarstwowy

4. P yty THERMANO na dachu p askim, na pod o u z blachy trapezowej – uk ad dwuwarstwowy
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5. Detal odwodnienia dachu

6. Detal dylatacji dachu

Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe Uszczelnienie zgodne z projektem

producenta wpustu dachowego

Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe

7. Detal odwodnienia dachu – odprowadzenie wody do rynny
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Łącznik w tulei teleskopowej

Elastyczny wypełniacz ekspansywny

Materiał trwale elastyczny

Zgrzew uszczelniający

Pas ochraniający
z hydroizolacji elastycznej

Pas nadrynnowy z powłoką umożliwiającą
połączenie z hydroizolacją

Taśma uszczelniająca np, butylowa

Łącznik

Odciąg z płaskownika

Hak rynny

Rynna

Obróbka indywidualna
o grubości min. 0,88 mm

Odciąg z płaskownika

Odciąg z płaskownika

Hak rynny

Rynna

Płyta THERMANO

A-A

Płyta THERMANO

Płyta THERMANO

11
85

Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe
Tynk



 jeikosyw ainelpeico lateD  .9
attyki lub s siaduj cej ciany

 aicrapo lateD  .01 wietlika 
dachowego

ikytta jeiksin ainelpeico lateD  .8
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Hydroizolacja
Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe
Tynk

Klin spadkowy
Hydroizolacja

Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa
Podłoże żelbetowe
Tynk

Opierzenie

Klin

Nit zrywalny

Kątownik narożny attyki Wkręt do drewna

Blacha okapowa
attyki

Kątownik narożny attyki

Zakotwienie łat

Łaty drewniane co ~400-600 mm
pomiędzy łatami wypełnienie termoizolacją

Klin spadkowy

Materiał elastyczny

Listwa Startowa / Cokołowa

Konstrukcja świetlika dachowego Łącznik

Łącznik

Podstawa z blachy

Hydroizolacja

Płyta termoizolacyjna THERMANO
Paroizolacja
Warstwa spadkowa

Podłoże żelbetowe



 B
ES

T CHOICE

DORADZTWO TECHNICZNE THERMANO

Pozostajemy 

Doradzimy odpowiedni produkt do wymaga  obiektu

Przeka emy Pa stwu komplet materia ów informacyjnych 
i próbki produktów

 w porównaniu 
do innych materia ów termoizolacyjnych

KONTAKT5
15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!



www.thermano.eu

 www.balex.eu

BALEX METAL Sp. z o.o.

CENTRALA FIRMY
ul. Wejherowska 12c
84-239 Bolszewo, Polska

kontakt@balex.eu
www.balex.eu

kontakt@thermano.eu 
www.thermano.eu

Infolinia: 801 000 807
T +48 58 778 44 44
F +48 58 778 44 48

DORADZTWO TECHNICZNE THERMANO

BUDOWNICTWO PRZEMY OWE I ROLNICZE:

podlaskie T 883 350 813

kujawsko-pomorskie T 660 740 903

ma opolskie T 608 490 475

warmi sko-mazurskie T 660 740 907

podkarpackie T 660 740 909

kujawsko-pomorskie T 883 350 916

pomorskie T 696 412 722

wi tokrzyskie T 602 684 130

lubelskie T 600 380 674

mazowieckie T 600 200 343

ódzkie T 604 509 014

pomorskie T 602 394 105

wielkopolskie, lubuskie T 665 108 150

dolny l sk T 883 350 811

dolny l sk T 668 126 122

zachodniopomorskie T 883 350 919

mazowieckie T 660 740 908

l skie   T 660 740 904

wielkopolskie T 660 740 902

Region Wschodni   Jac azuka           T 664 741 302  j.lazuka@balex.eu

Grzegorz Rak          T 605 554 267  g.rak@balex.eu

Region Zachodni             T 665 103 731  s.masko@balex.eu

Marek Tomaszewicz          T 608 348 434  m.tomaszewicz@balex.eu

Index 2014-02-14 01 PL
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