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ZASTOSOWANIE
P yta POWERROOF – stosowana jest jako 
izolacja dachów sko nych nad konstrukcj
no n , wyko czenie powierzchni na pióro-
-wpust pozwala uzyska  jednolit  warstw
izolacji zapobiegaj c  powstawaniu most-
ków termicznych.
P yta EUROFLOOR – najcie sza termoizo-
lacja posadzki stosowana w budownictwie 
mieszkaniowym i przemys owym.

ZALETY
POWERROOF – stanowi idealn  warstw
termoizolacyjn  dachu sko nego gwarantu-
j c najlepszy stosunek ceny do jako ci: jed-
nolita warstwa termoizolacji bez mostków 
termicznych, ca kowita odporno  na skra-
planie pary wodnej, atwy i szybki monta
równie  w przypadku nierównych odle-
g o ci mi dzy krokwiami, szczelno  prze-
ciwwiatrowa, ochrona konstrukcji dachu 
przed zmienno ci  klimatu zewn trznego, 
w przypadku renowacji mo liwo  zacho-
wania oryginalnego wyko czenia sufitu 
wewn trznego wyko czenia dachu, paro-
izolacja, izolacja i deskowanie montowane 
s  równocze nie.

EUROFLOOR
Najlepsze parametry cieplne dzi ki naj-
ni szej warto ci wspó czynnika lambda.
RECTICEL oferuje p yty o grubo ci ju  od 
20 do 100 mm, które dzi ki bardzo niskiemu 
wspó czynnikowi lambda 0,022 W/(mK), 
gwarantuj  najlepszy, mo liwy do osi gni -
cia na rynku efekt izolacyjny.

Ekstremalnie wysoka odporno
na nacisk. EUROFLOOR wyst puj cy 
w dwóch wersjach dopuszcza obci enie do 
30 ton/m2, bez utraty swoich w a ciwo ci.

atwo  obróbki. EUROFLOOR dzi -
ki swoim rozmiarom (1200 x 2500 mm) 
jest atwy w monta u, sztywny i poddaje 

si  prostej obróbce przy u yciu pi y lub 
w przypadku cie szych p yt ostrego no a. 
Umieszczony na ok adzinie wzór siatki 
u atwia rozcinanie i dopasowywanie roz-
ci tych elementów na izolowanej posadz-
ce. Po zamontowaniu wzór siatki u atwia 
dodatkowo monta  instalacji ogrzewania 
pod ogowego bez potrzeby zakupu i roz-
k adania przeznaczonych do tego celu 
folii.

Idealne rozwi zanie pod ogrzewaniem 
pod ogowym. Dzi ki g adkiej powierzchni 
uk adanie instalacji ogrzewania pod o-
gowego jest proste. Warstwa cienkiego 
aluminium zawarta w ok adzinie p yty 
EUROFLOOR odbija dodatkowo do wn trza 
pomieszczenia energi  oddawan  z insta-
lacji. 

CHARAKTERYSTYKA
POWERROOF – jest termoizolacyjn  p yt
z rdzeniem z pianki poliizocjanurowej 
– TAUfoam by Recficel o specjalnej struk-
turze komórkowej – obustronnie pokryta 
karbowan  foli  aluminiow  o gr. 50 ,
na której wierzchni  stron  mo na na o y
wodoodporn  foli  RECTIVENT.
Wspó czynnik przewodzenia ciep a λd

[W/(mK)]: 0,022 (wg EN 12667)
G sto  obj to ciowa [kg/m3]: ± 30
W a ciwo ci mechaniczne:
 wytrzyma o  na ciskanie CS (10/Y) 

150 wg EN 826: przy min. 150 kPa – 10% 
odkszta cenia
 wytrzyma o  na równomierne obci -
enie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40 kPa 

w 70°C w ci gu 168 h ~ 5%
Ok adzina: aluminium o grubo ci oko o
50
Absorbcja wody: < 2% (WL(T)2 wg EN 
12087)
Opór na przenikanie pary wodnej :
50–100

Wymiary [mm]: d ugo : 2500, szeroko :
1200, grubo : 60–180
Wszystkie p yty wyko czone s  dooko a
w zamek typu pióro-wpust

EUROFLOOR
Wspó czynnik przewodzenia ciep a λd

[W/(mK)]: 0,022
G sto  obj to ciowa rdzenia [kg/m3]: 
ok. 30
Wymiary p yt [mm]: d ugo : 2500, szero-
ko : 1200, grubo : 20–100
Wyko czenie powierzchni: proste kraw -
dzie
Klasyfikacja ogniowa: Euroklasa F zgodnie 
z EN 13501-1

INFORMACJE DODATKOWE
Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja 
W a ciwo ci U ytkowych. 

Prawdziwa izolacja nakrokwiowa – Powerroof

Recticel Izolacje  
Biuro handlowe

Niepruszewo, ul. Cisowa 4
64-320 Buk

tel./faks 61 815 10 08
www.recticelizolacje.pl

e-mail: sekretariat.pl@recticel.com
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