
in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

102 2019

IZ
O

LA
C

JE
 T

E
R

M
IC

Z
N

E
 I

 A
K

U
S

T
Y

C
Z

N
E /

  S
Y

S
TE

M
Y

 O
C

IE
P

LA
N

IA
 I

 T
E

R
M

O
R

E
N

O
W

A
C

JI
  

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

TERMO ORGANIKA

n ZALETY

Jeden system – gwarancja korzyści – stosu-

jąc system w całości można mieć gwarancję, że 

poszczególne elementy składowe będą prawi-

dłowo ze sobą współpracowały dając najlepszy 

efekt i najwyższe parametry wykonanego 

ocieplenia.

Paleta możliwości – system daje możliwość 

szerokiego wyboru rodzajów tynków, ich 

struktury oraz barwy.

Odporność – poszczególne produkty systemo-

we są produkowane w oparciu o nowoczesne 

technologie i surowce najwyższej jakości, dzię-

ki czemu wykonane ocieplenie jest odporne 

na warunki atmosferyczne, estetyczne i trwałe.

Oszczędność – kompletny system ociepleń 

Termo Organika generuje oszczędności zarów-

no w trakcie wykonywania ocieplenia, jak rów-

nież w czasie eksploatacji budynku.

Wsparcie techniczne – możliwość korzystania 

z kart technicznych, instrukcji i poradników, 

rysunków technicznych i KNR, dostępnych na

termoorganika.pl

n CHARAKTERYSTYKA

Elementy systemu: system Termo Organika 

jest kompletnym systemem ocieplania ścian 

zewnętrznych (ETICS), w skład którego wcho-

dzą kleje do styropianu, styropian, siatki, grun-

ty, tynki i farby.

Materiał izolacyjny: styropian Termo 

Organiki, charakteryzujący się niskimi (czyli 

korzystnymi) współczynnikami przewodności 

cieplnej. Kompletny System Ociepleń Termo 

Organika to zestaw materiałów, który pozwala 

na stworzenie optymalnej izolacji cieplnej 

budynku. To gwarancja oszczędności na ogrze-

waniu i szybkiego zwrotu pieniędzy zainwe-

stowanych w ocieplenie.

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: system jest dostępny w szerokiej 

sieci partnerów handlowych Termo Organika.

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna 

AT-15-7241/2015 (Instytut Techniki 

Budowlanej), Europejska Aprobata Techniczna 

ETA 15/0660, Rekomendacja Techniczna 

ITB RT-1167/2016, Certyfikat zgodności ZKP 

1487-CPR-042-06, Rekomendacje Techniczne 

i Jakości RTQ ITB nr 1260/2018.

n   Termo Organika Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

tel. 12 427 07 40, faks 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: etics@termoorganika.pl
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Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK PLUS fasada. Zastosowanie: do 

wykonywania izolacji cieplnych ścian zewnętrznych, w tym do wykonywa-

nia ociepleń fasad. Produkt charakteryzuje się specjalnym wyglądem ze-

wnętrznym „w kropki”, który jest znakiem towarowym firmy Termo Organi-

ka. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowa-

nymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Deklarowany współ-
czynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK]: ≤0,042.

Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada. Płyty srebrzystoszare, 

produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kom-

pozycją grafitu, który znacząco poprawia właściwości izolacyjne płyt, po-

zwala osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej budynku (lub takie same przy 

mniejszych grubościach płyt). Zastosowanie: do wykonywania izolacji 

cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λD [W/mK]: ≤0,031. 

Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS dach-podłoga. Płyty w kolorze 

srebrno-szarym o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyproduko-

wane na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który po-

prawia właściwości izolacyjne płyt. Zastosowanie: do izolacji cieplnych 

podłóg na gruncie, stropów. Współczynnik przewodzenia cierpła λD

[W/mK]: ≤0,031.

Płyty styropianowe TERMONIUM fundament. Zawierają dodatki grafi-

tu i są wyprodukowane z surowca hydrofobowego – o obniżonej nasiąkli-

wości. Parametry płyt TERMONIUM fundament spełniają wymagania nowo-

czesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie 

wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, 

w połączeniu ze zmianą temperatury. Zastosowanie: izolacja ścian funda-

mentowych poniżej poziomu gruntu. λD [W/mK]: ≤0,031.

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC – podłoga. Zastosowanie: do 

wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym 

(min. 5 cm wylewką cementową) w podłogach pływających w celu ochrony 

przed hałasem (tłumienie dźwięków uderzeniowych). Płyty powinny być 

stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego 

i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobu-

dowanych, jak i modernizowanych.

Klej uniwersalny biały TO-KU. Zastosowanie: jest częścią systemu ocie-

pleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineral-

nych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, ke-

ramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cemen-

towych, cementowo-wapiennych itp. oraz do zatapiania siatki zbrojącej. Może 

być stosowany do termomodernizacji budynków nowych jak i poddawanych 

renowacji. Zalecany do przyklejania styropianów grafitowych.

Tynk mozaikowy TO-TD. Jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. 

Stosowany również do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach 

mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-

-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. malowanych farbami, 

płytach g-k, płytach drewnopodobnych, itp. Dzięki dużej odporności na 

warunki atmosferyczne i odporności mechanicznej szczególnie jest polecany 

do wykonywania dolnych partii elewacji (cokołów).

Tynk silikonowy GOLD TO-TSG. Gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy 

na bazie żywic silikonowych, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków. 

Tynk TO-TSG jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®, ale może być 

stosowany na większości podłoży mineralnych i na innych podłożach. Do-

stępny w ponad 250 kolorach z palety Colors of Termo Organika lub w do-

wolnym kolorze według wzorca Klienta. Odporny na działanie warunków 

atmosferycznych, korozję biologiczną i zabrudzenia. 

Farba silikonowa GOLD TO-FSG. Zastosowanie: do malowania cienko-

warstwowych tynków silikonowych, polikrzemianowych, akrylowych i mi-

neralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineral-

nych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., 

a także innych podłoży, np. malowanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt 

drewnopodobnych, itp. Farbę TO-FSG można zmyć z elewacji wodą pod 

niedużym ciśnieniem za pomocą myjki ciśnieniowej. Możliwość barwienia.
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