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Zalecenia

Zalecenia wykonawcze

Płyty STEICOuniversal / STEICOspecial to nienasiąkliwe, hydrofobizowane porowate 
płyty pilśniowe do stosowania jako łączone na pióro i wpust elementy poszycia 
(stosownie do wytycznych ZVDH niemieckiego Centralnego Zrzeszenia Rzemiosła 
Dekarskiego), w przegrodach dachowych i ściennych z wentylowaną pustką 
powietrzną. Wyroby te oznaczone są oznakowaniem CE według wskazań normy 
PN-EN 13171.

Płyty STEICOuniversal 
/ special mają wszystkie 
krawędzie wyprofilowane 
w sposób zapewniający 
wiatroszczelność i uła-
twiający odprowadzenie 
wody. Dodatkowe zakle-

janie szczelin fabrycznie wyprofilowanych styków 
płyt nie jest z reguły wymagane w przypadku stoso-
wania płyt w ścianach oraz w dachach o nachyleniu 
połaci min. 18°.

STEICOuniversal jest płytą hydrofobizowaną na całej 
grubości. Z tego względu nie trzeba dodatkowo za-
bezpieczać nieobrobionych krawędzi przycinanych płyt.

Należy zwracać uwagę na zapewnienie nieutrudnio-
nego odprowadzania wilgoci po zewnętrznej po-
wierzchni elementu budowlanego (wentylacji pustki 
powietrznej).

Izolacyjne płyty pilśniowe STEICO należy chronić 
przed trwale zalegającą wilgocią. Zawilgocone 
wyroby muszą być wysuszone przed wykonywaniem 
kolejnych robót. Należy przy tym dbać o dostateczne 
przewietrzanie. 

W rezultacie procesu produkcyjnego na powierzchni 
wszystkich porowatych płyt pilśniowych występują 
cienkie, niewidoczne warstwy kryształów z cukru 
drzewnego, ligniny, jak również startych włókien 
drzewnych, które mogą zostać rozpuszczone przez 
spływającą wodę i prowadzić tym samym do zanie-
czyszczania przylegających elementów budowlanych 
(deskowania, okien, tynków itd.). Należy wprowadzić 
kontrolowane odprowadzanie pojawiającej się wody, 
także na etapie budowy. 

Płyty układa się zadrukowaną stroną do wewnątrz. 
Płyty STEICOuniversal są hydrofobizowane w masie  
i mogą być w razie potrzeby (np. w celu minimalizacji 
ścinek) układane również zadrukowaną stroną na ze-
wnątrz. Natomiast w przypadku STEICOspecial należy 
zawsze zwracać uwagę na to, by strona zadrukowana 
zwrócona była do wewnątrz!
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Zalecenia

Zalecenia wykonawcze

Płyty STEICOuniversal  
/ special mogą być używa-
ne do czterech tygodni 
jako tymczasowa ochrona 
przed czynnikami atmos-
ferycznymi, wzgl. jako 
tymczasowe przekrycie. 

Zgodnie z wytycznymi ZVDH płyty STEICOuniversal  
/ special wykorzystuje się jako łączone na pióro  
i wpust elementy poszycia.

Minimalne nachylenie da-
chu wynosi 18°. Normatyw-
nego nachylenia pokrycia 
dachowego nie wolno 
obniżać o więcej niż 6°. 
Oklejanie fabrycznie 
wyprofilowanych styków 

płyt nie jest z reguły wymagane. W zależności od ro-
dzaju i liczby dodatkowych wymagań (wysokość nad 
poziomem morza, warunki klimatyczne itd.) oklejanie 
może okazać się jednak konieczne. Zamiast zakleja-
nia taśmami klejącymi, styki płyt mogą być sklejane 
za pomocą masy uszczelniającej. 

Przed rozpoczęciem klejenia płyty muszą być oczysz-
czone z pyłu i suche.

W przypadku stosowania jako przekrycie tymczasowe 
albo też przy małych występach okapów zaleca się 
wersję z rynnami nisko wiszącymi zgodnie z rozwią-
zaniami detali wg ZVDH.

Płyty STEICOuniversal  
/ special to paroprzepusz-
czalne izolacyjne płyty 
pilśniowe. Tworzenie się 
kondensatu na płytach od 
strony wnętrza na etapie 
budowy zaburza (utrud-

nia) przepływ pary wodnej.

Wilgoć budowlaną, mającą swe źródło np. w świeżym 
jastrychu, tynku lub farbie, należy całkowicie usunąć 
poprzez wietrzenie. 

Przed rozpoczęciem robót mogących prowadzić do 
zwiększenia poziomu wilgoci budowlanej należy 
zakończyć wykonywanie izolacji parochronnych, jak 
również powietrznoszczelnych. W przypadku nieizo-
lowanych termicznie przestrzeni poddaszy zaleca się, 
według wytycznych ZVDH, wentylację kalenicową.

Płyty STEICOuniversal  
/ special są w sąsiedz-
twie podpór odporne na 
nadepnięcie. Stosownie 
do wytycznych ZVDH, 
podkłady podpokryciowe 
z porowatych płyt pilśnio-

wych uznawane są jednak w zasadzie za elementy 
budowlane nienadające się do chodzenia po nich. 
W celu zapewnienia dostatecznej zdatności dachu 
do chodzenia po nim zaleca się równoczesne ukła-
danie łacenia. Należy przestrzegać prawnie obowią-
zujących przepisów dot. zapobiegania wypadkom 
(zabezpieczenia przed upadkiem!). W Austrii płyty 
STEICOuniversal / special od grubości 35 mm przy roz-
stawie osiowym krokwi maks. 80 cm spełniają zgod-
nie z przepisami Austriackiego Instytutu Normalizacji 
ONR ���19 -� wymagania dla podkładów podpokry-
ciowych zdatnych do chodzenia po nich.

Przed ułożeniem płyt STEICOuniversal / special
7 należy na konstrukcji nośnej dachu wykonać 
deskowanie szczytów oraz okapów. Jeżeli prze-
widywany jest prosty styk deskowania szczytu 

i okapu z płaszczyznami z płyt STEICOuniversal  
/ special, to należy zwrócić uwagę na staranne połą-
czenie odprowadzającego wodę pokrycia deskowania 
i szczelne przekrycie szczeliny za pomocą odpowied-
niego zestawu klejącego.

Sklejanie styków płyt STEICOuniversal oraz  
STEICOspecial za pomocą masy uszczelniającej:

Sklejanie jest kategorycznie wymagane, gdy:
• nachylenie dachu ≥ 1�° i < 18°, przy jednoczesnym 

przestrzeganiu normatywnego nachylenia pokrycia; 
• podwyższone są wymagania klimatyczne (wyso-

kość położenia, wiatr, tworzenie się lodu, ulewa);
• przewidywane jest dłuższe wykorzystywanie płyt 

poszycia w charakterze prowizorycznego pokrycia.

W przypadku ciągłego (bez szczelin) sklejania sty-
ków, izolacyjne płyty pilśniowe STEICOuniversal oraz 
STEICOspecial uznawane są stosownie do przepisów 
niemieckiego rzemiosła dekarskiego za sklejany pod-
kład podpokryciowy.
Wałek kleju należy z reguły nanosić u nasady pióra 
w sposób równomierny i bez przerw. Po dosunięciu 
płyt masa uszczelniająca musi wydostawać się ze 
szczeliny. Wyciśnięta masa klejąca musi być gładko 
rozprowadzona na powierzchni płyt.

30         max.

DN≥RDN - 6°:              !

+ =               !

!

7

3

4

5

6

8



� Zalecenia wykonawcze

Układanie pierwszego rzędu płyt rozpoczyna się od 
dołu z lewej strony. Pióro płyty skierowane do góry, 
a nadruk na płycie do wewnątrz. Kolejny rząd roz-
poczyna się od odciętego fragmentu ostatniej płyty 
poprzedniego rzędu. Przesunięcie wzajemne styków 
w kolejnych rzędach płyt musi wynosić co najmniej 
60 cm. Styki płyt należy sytuować w miarę możliwości 
w połowie rozstawu elementów podporowych. Styki 
pionowe następujących po sobie rzędów nie powinny 
znajdować się w tym samym polu między podporami. 

Mocowanie montażowe realizuje się za pomocą 
odpowiednich papiaków, trwałe zabezpieczenie 
połączenia następuje poprzez mocowanie kontrłat. 
Rodzaj, ilość oraz długość łączników należy ustalić 
według wymogów statycznych. Dalsze informacje, 
zob. zalecenia dot. mocowania, str. 6-7.

Przycinanie płyt doko-
nuje się w zależności od 
ich grubości za pomocą 
stosownego noża albo 
piły. W przypadku styków 
z innymi elementami bu-
dowlanymi należy zwracać 

uwagę na staranne wykonanie równolegle prowa-
dzonych cięć w małych odstępach.

W przypadku stosowania sypkich materiałów
termoizolacyjnych zaleca się w razie potrzeby
zwiększenie grubości płyt, po to by uniknąć

wybrzuszeń.

Proste styki, jak również 
styki z innymi elementami, 
przejścia przez połacie itd. 
należy podeprzeć i do-
kładnie okleić za pomocą 
odpowiedniego zesta-
wu klejącego a w razie 

konieczności zabezpieczyć od góry za pomocą łaty. 
Zaleca się, aby szerokość strefy oklejania wynosiła  
po każdej stronie styku ok. 30 mm. 

1

2

3a

3b

4

a ≥ 60 cm

a

Wall

1
2

3a
3b

4

a ≥ 60 cm

a

Roof

18-24 mm         35-120 mm

Otwory w połaciach dachowych (np. okna po-
łaciowe) należy chronić zapewniając właściwe 
odprowadzenie wody. W szczególności przy 

wykorzystywaniu elementu odwodnienia w charak-
terze tymczasowej ochrony przed czynnikami atmos-
ferycznymi należy zważać już na etapie budowy na 
odprowadzanie napływającej wody w sposób kontro-
lowany i niepowodujący zastojów lub cofek.

W przypadku okna połaciowego, w najbliższej spo-
inie (poziomej) bezpośrednio nad przyszłym oknem, 
już podczas układania płyt  zaciska się pasmo izolacji 
podpokryciowej, z którym może póżniej być połączo-
ny kątownik do odprowadzania wody (znad okna). 

W przypadku późniejszego wbudowywania okna 
połaciowego zalecane są dwa rozwiązania:

W pierwszym z nich odprowa-
dzenie wody może następować 
za pomocą ukośnie ułożonych 
albo klinowo przyciętych frag-
mentów izolacyjnych płyt pil-
śniowych trwale przyklejonych 
do podkładu podpokryciowego.

W drugim rozwiązaniu nad oknem połaciowym może 
zostać wprowadzony metalowy kątownik. Mocowa-
nie następuje za pomocą odpowiedniego zestawu 
klejącego, przy czym płyty pilśniowe w tym przypad-
ku powinny być najpierw dokładnie zagruntowane. 
W celu uniknięcia zalegania wody rynienka z kątow-
nika powinna zostać zamocowana z lekkim spadkiem.

	 | ZALECENIA WyKONAWCZE DOTyCZąCy STEICOuniversal / STEICOspecial
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Zalecenia

Zalecenia wykonawcze

Rozstawy osiowe podpór podkładu podpokryciowego

Grubość [mm] Maks. dopuszczalny rozstaw osiowy [mm]
Zalecany rozstaw osiowy w przypadku 

termoizolacji sypkiej [mm]

STEICOuniversal �� 750 6�5

STEICOuniversal �� 800 750

STEICOuniversal 35 1000 950

STEICOuniversal 5� 1100 950

STEICOspecial 60 1�50 950

STEICOspecial 80 1�50 950

STEICOspecial 100 1�50 950

STEICOspecial 1�0 1�50 950

Rozstawy osiowe podpór płyt poszycia ścian

Grubość [mm] Zalecany rozstaw osiowy [mm]
Zalecany rozstaw osiowy w przypadku 

termoizolacji sypkiej [mm]

STEICOuniversal �� 850 600

STEICOuniversal �� 900 700

STEICOuniversal 35 1000 850

STEICOuniversal 5� 1100 850

STEICOspecial 60 1�50 850

STEICOspecial 80 1�50 850

STEICOspecial 100 1�50 850

STEICOspecial 1�0 1�50 850

	 | ROZSTAWy OSIOWE PODPÓR PŁyT POSZyCIA DACHÓW I ŚCIAN
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Mocowanie

Zalecenia wykonawcze

Poniższe tabele dotyczące mocowania zostały opraco-
wane przez niemiecki instytut badania drewna 
[Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klau-
ditz-Institut] (WKI, Brunszwik). Podawana jest w nich 
potrzebna ilość łączników na metr bieżący kontrłaty 
dla najbardziej niekorzystnego w danym wypad-
ku nachylenia dachu w zależności od obciążenia 
śniegiem i ciężaru własnego pokrycia dachowego 
oraz grubości porowatej płyty pilśniowej firmy 
STEICO. Najbardziej niekorzystne nachylenie dachu 
wynosi według założeń od �5° do 55°.

Dla wybieranych łączników spełnione są dodatkowe 
warunki graniczne zawarte w przepisach ZVDH 
odnośnie mocowania kontrłat bez obliczeniowego 
sprawdzania zabezpieczenia przed ssaniem wiatru. 

W przypadku odmiennych wymagań należy dokonać 
oddzielnego sprawdzenia. Inne rodzaje łączników 
mogą być użyte pod warunkiem dokonania obliczeń 
sprawdzających.

Jeżeli zostaną zastosowane kontrłaty o przekroju 
50/30 mm, to obciążone ssaniem wiatru łaty nośne 
należy mocować za pomocą odpowiednich gwoździ 
specjalnych (grubość 30 mm nie zapewnia minimalnej 
głębokości wbijania gwoździ - wynoszącej w przypad-
ku gwoździ zwykłych, o gładkim trzonie, 8 średnic).

W tabelach dla danej grubości płyty podane są mak-
symalne rozstawy krokwi. W przypadku wszystkich
innych rodzajów konstrukcji, niż wyszczególnione 
tutaj, konieczne jest przeprowadzenie przez projek-
tanta sprawdzenia obliczeniowego.

STEICOuniversal – grubości płyt od 18 do 24 mm / Mocowanie przy maks. rozstawie krokwi

STEICOuniversal
Grubość (mm)

Rozstaw osiowy krokwi a

(maks. e w mm)
Wymagana ilość

gwoździ
3,8 * 100

na mb kontrłaty
(szt. / mb)

Wymagana ilość
zszywek
2,0 * 90

na mb kontrłaty
(szt. / mb)

�� ≤ 750 mm

�� ≤ 800 mm

Przekrój kontrłaty
(b / h w mm): 50 / 30

obciążenie śniegiem kN / m2 obciążenie śniegiem kN / m2

0,75 1,0 1,5 2,5 0,75 1,0 1,5 2,5

pokrycie dachowe lekkie 0,35 kN / m2 3 3 3 � � 5 6 9

pokrycie dachowe średnie 0,60 kN / m2 3 3 � 5 6 7 8 10

pokrycie dachowe ciężkie 0,95 kN / m2 � � 5 6 8 9 10 13

STEICOuniversal – grubość płyt 35 mm / Mocowanie przy maks. rozstawie krokwi

STEICOuniversal
Grubość (mm)

Rozstaw osiowy krokwi b

(max. e in mm)
Wymagana ilość

gwoździ
40 * 140

na mb kontrłaty
(szt. / mb)

Wymagana ilość
gwoździ maszynowych

3,8 * 130
na mb kontrłaty

(szt. / mb)

Wymagana ilość
zszywek
2,0 * 120

na mb kontrłaty
(szt. / mb)35 ≤ 1000 mm

Przekrój kontrłaty c

(b / h w mm): 60 / 40
Obc. śniegiem kN / m2 Obc. śniegiem kN / m2 Obc. śniegiem kN / m2

0,75 1,0 1,5 2,5 0,75 1,0 1,5 2,5 0,75 1,0 1,5 2,5

pokrycie dachowe lekkie 0,35 kN / m2 3 3 3 3 3 � 5 6 7 8 10 13

pokrycie dachowe średnie 0,60 kN / m2 3 3 3 � � 5 6 7 9 10 1� 16

pokrycie dachowe ciężkie 0,95 kN / m2 3 3 � 5 6 6 7 9 13 1� 15 19

	 | MOCOWANIE STEICOuniversal PRZy UŻyCIU KONTRŁAT

a oprócz sypkiej izolacji cieplnej

Od czoła kontrłaty do pierwszego gwoździa należy zachować odległość co najmniej 1�0 mm, natomiast do pierwszej zszywki przynajm-

niej 70 mm. W przypadku użycia kontrłat o większych wymiarach przekroju należy odpowiednio dopasować długości łączników.

b oprócz sypkiej izolacji cieplnej
c kontrłaty o przekroju 50 / 30 mm mogą być stosowane ze zszywkami wielkości �,0 * 100.

Od czoła kontrłaty do pierwszego gwoździa należy zachować odległość co najmniej 1�0 mm, natomiast do pierwszej zszywki przynajm-

niej 70 mm. W przypadku użycia kontrłat o większych wymiarach przekroju należy odpowiednio dopasować długości łączników.
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Mocowanie

Zalecenia wykonawcze

STEICOuniversal – grubość 52 mm i STEICOspecial – grubość 60 mm – mocowanie przy rozstawie krokwi 1100 mm

STEICOuniversal
Grubość (mm) 52

 Maks. rozstaw krokwi a

(maks. e w mm) ≤ 1100 mm
Wymagana ilość

gwoździ 6,0 * 180
na mb kontrłaty

(szt. / mb)

Wymagana ilość
gwoździ maszynowych 4,6 * 160

na mb kontrłaty
(szt. / mb)

STEICOspecial
Grubość (mm) 60

 Maks. rozstaw krokwi a

(maks. e w mm) ≤ 1100 mm

Przekrój kontrłaty
(b/h w mm): 80 / 40 

Obciążenie śniegiem kN / m2 Obciążenie śniegiem kN / m2

0,75 1,0 1,5 2,5 0,75 1,0 1,5 2,5

pokrycie dachowe lekkie 0,35 kN / m2 3 3 3 � 3 � 5 6

pokrycie dachowe średnie 0,60 kN / m2 3 3 3 � � 5 6 7

pokrycie dachowe ciężkie 0,95 kN / m2 3 3 � 5 6 6 7 9

a oprócz sypkiej izolacji cieplnej

Od czoła kontrłaty do pierwszego gwoździa należy zachować odległość co najmniej 180 mm, natomiast do pierwszej zszywki przyna-

jmniej 70 mm. W przypadku użycia kontrłat o większych wymiarach przekroju należy odpowiednio dopasować długości łączników, aby 

zapewnić spełnienie warunków głębokości ich wnikania w podłoże. W przypadku zastosowania kontrłat o przekroju 60 / �0 mm muszą 

być one wstępnie nawiercone, o ile będą łączone gwoździami 6,0 * 180.

Poniższa tabela służy jako materiał pomocniczy przy
sporządzaniu założeń kosztorysowych i nie zastępu-
je obliczeń statycznych mocowania. Sprawdzające 
obliczenia statyczne zamocowania powinny być 
dokonane przez projektanta. W tabeli podawany jest 
rozstaw łączników dla 30° nachylenia dachu w zależ-
ności od obciążenia śniegiem oraz ciężaru własne-
go pokrycia dachowego, jak również grubości płyt 
STEICOspecial. Łączniki zabezpieczeń przed ssaniem 
wiatru należy obliczać oddzielnie.

	 | MOCOWANIE STEICOspecial PRZy UŻyCIU KONTRŁAT

Wybrane łączniki muszą być dopuszczone do stoso-
wania w danym zakresie (mocowanie warstwy izolacji 
cieplnej leżącej nad krokwiami). Poszczególni pro-
ducenci wkrętów wykonują stosowne wymiarowania 
wstępne połączeń. Zależnie od wybranego rodzaju 
wkrętów można do 30% zwiększać rozstawy łączni-
ków, w zależności od kształtu łba wkręta, średnicy 
wkręta oraz długości zakotwienia.

Maksymalny rozstaw osiowy krokwi dla STEICOspecial
wynosi 1�50 mm. 

STEICOspecial ‑ grubości płyt od 60 do 120 mm

STEICOspecial
Grubość (mm)

Min. wielkość wkrętów

Maks. rozstaw wkrętów (cm)
Sparrenachsmaß b

e ≤ 1000 mm

Maks. rozstaw wkrętów (cm)
Sparrenachsmaß

e ≤ 850 mm

60 8 * 180

80 8 * 200

100 8 * 220

120 8 * 240

Przekrój kontrłaty
(b/h w mm): 80 / 40 

Obciążenie śniegiem kN / m2 Obciążenie śniegiem kN / m2

0,75 1,0 0,75 1,0

Pokrycie dachowe średnie 0,60 kN / m2 60 50 70 60

b oprócz sypkiej izolacji cieplnej

Od czoła kontrłaty do pierwszego łącznika należy zachować odległość co najmniej 150 mm (�5 * d). O faktycznym rozstawie 

wkrętów decydują długości kontrłat. Wkręty są z reguły wkręcane pod kątem 67° względem osi krokwi. Należy się kierować 

dokładnymi wytycznymi zawartymi w aprobatach i analogicznych dokumentach poszczególnych producentów łączników.
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Typowe szczegóły dachów

D 2 Okap z łatą okapowąD 1 Okap z rynną nisko wiszącą

D 3 Okap izolowany termicznie D 4 Kalenica wentylowana

D 5 Kalenica z międzykrokwiową izol. termiczną D 6 Kosz dachowy

STEICOuniversal STEICOuniversal

STEICOuniversal STEICOuniversal

STEICOuniversal STEICOuniversal

Zalecenia wykonawcze
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Typowe szczegóły

D 8 Okap dachu płatwiowegoD 7 Okap dachu krokwiowego
 z kapnikiem

D 9 Przejście elementu
 przez połać

STEICOspecial STEICOspecial

STEICOuniversal / STEICOspecial

D 10 Szczyt dachowy

STEICOuniversal

D 11 Szczyt izolowany termicznie

STEICOuniversal

D 12 Szczyt izolowany termicznie

STEICOspecial

Zalecenia wykonawcze
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Typowe szczegóły ścian

W 1 Strefa cokołowa W 2 Naroże ścian zewnętrznych 
 z elementami STEICOjoist

W 3 Przekrój okna

STEICOspecial STEICOuniversal

STEICOspecial

Zalecenia wykonawcze
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Parametry techniczne

Zalecenia wykonawcze

produkcja i kontrola wg  PN EN 13171 i PN EN 13986

oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T4 – DS  (70,-) 2 – CS (10  \ Y)100 – TR30 – WS1,0 – AF100;

krawędzie profil pióro i wpust

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E

deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła lD [ W / ( m*K )] 0,049

deklarowany opór cieplny 
RD [( m2*K ) / W] 0,40 / 0,45 / 0,70 / 1,05

gęstość [kg / m3] ok. 270

współczynnik oporu dyfuzji 
pary wodnej m 5

wartość sd [m] 0,09 / 0,11 / 0,12 / 0,18 / 0,26

nasiąkliwość wodą przy  
krótkotrwałym zanurzeniu [kg / m2] ≤1,0

właściwa pojemność cieplna c [J / (kg*K)] 2100

naprężenie ściskające przy 10 %  
odkształceniu względnym s10 [N / mm2] 0,20

wytrzymałość na ściskanie [kPa] 250

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych ^ [kPa] ≥ 25

oporność przepływu 
powietrza [( kPa*s ) / m2] ≥100

surowce – naturalne włókno drzewne, siarczan glinu, szkło wodne, środki hydrofobizujące,
 klejenie warstwowe

surowce – bitumowane włókno drzewne, bitum, siarczan glinu, środki hydrofobizujące

kod odpadu (EAK) 030105/170201

PARAMETRY TECHNICZNE STEICOuniversal

produkcja i kontrola wg  PN EN 13171

oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T4 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – AF100

krawędzie podwójny profil pióro i wpust

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E

deklarowany współczynnik przewodzenia  
ciepła lD [ W / ( m * K )] 0,047

deklarowany opór cieplny 
RD [( m2 * K ) / W] 1,25 / 1,70 / 2,10 / 2,55 

gęstość [kg / m3] ok. 240

współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej m 5

wartość sd [m] 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 

właściwa pojemność cieplna c [J / (kg * K)] 2100

ściskanie przy 10 % odkształceniu  
względnym s10 [N / mm2] 0,10

wytrzymałość na ściskanie [ kPa ] 100

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle 
do powierzchni czołowych [kPa] ≥10

oporność przepływu 
powietrza [( kPa * s ) / m2] ≥100

surowce włókno drzewne, siarczan glinu, szkło wodne, środki hydrofobizujące, 
 klejenie warstwowe 

kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

PARAMETRY TECHNICZNE STEICOspecial



Zakład produkcyjny 
certyfikowany 

zgodnie z

ISO 9001:2000
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Dystrybutor:

PL

O STEICO

Grupa STEICO jest korporacją o ogólno-

światowym zasięgu. Dzięki fabrykom 

w Czarnkowie, Czarnej Wodzie (Polska) 

oraz Casteljaloux (Francja) dysponuje 

największym zapleczem produkcyjnym 

w Europie. Produkty STEICO z włókna 

drzewnego i włókna konopi wytwarza-

ne są na najnowocześniejszych liniach 

produkcyjnych.  

Grupa STEICO jako pierwszy producent 

płyt pilśniowych porowatych poddała 

certyfikacji FSC pełną paletę swoich 

produktów. Certyfikat FSC (Forest Ste-

wardship Council) świadczy o stosowaniu 

w procesie produkcji surowców i mate-

riałów pochodzących z lasów zarządza-

nych według światowych standardów. 

Cała paleta produktów STEICO posiada 

europejski certyfikat jakości natureplus®. 

Natureplus® wspiera ochronę środowiska 

i zdrowia. Świadczy o wysokim udziale 

surowców odnawialnych, niskim zużyciu 

energii w procesie produkcji oraz  

o niewielkiej emisji substancji chemicz-

nych podczas produkcji i eksploatacji.

odnawialny suro-

wiec z drewna  

bez szkodliwych 

dodatków

znaczna oszczęd-

ność energii zimą

doskonała ochro-

na cieplna latem

poprawa ochrony 

przed hałasem

korzystny mikro-

klimat z uwagi 

na otwarte pory 

i regulację wilgot-

ności

odporny na sta-

rzenie i trwały jak 

drewno

dobra ochrona 

przeciwpożarowa

izolacja zapew-

niająca zdrowe 

mieszkanie i zado-

wolenie

łatwa i przyjemna 

obróbka

stała, wewnętrzna 

i zewnętrzna kon-

trola jakości

STEICO AG
Werk Czarnków

Z-23.11-1452


