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Ognioodporna, tania i bezpiecz-
na p yta MgO Fire to twarda, lek-
ka i wytrzyma a p yta budowlana 

cz ca najlepsze cechy p yt stosowanych 
w budownictwie. Jest to materia  kompo-
zytowy z rdzeniem z cementu magnezowe-
go i perlitu, wzmocniony obustronnie siat-
k  z w ókna szklanego. Jest to najbardziej 
ekologiczna p yta budowlana, gdy  w pro-
cesie jej produkcji zu ywana jest minimal-
na ilo  energii. P yta sk ada si  tylko z su-
rowców naturalnych nie stanowi cych 
zagro enia dla rodowiska naturalnego 
i cz owieka. P yta MgO Fire jest ca kowicie 
odporna na korozj  biologiczn , p yty nie 
ple niej  nawet po d ugotrwa ym zamocze-
niu w wodzie. 

P yty MgO Fire mo na stosowa  w po-
mieszczeniach wilgotnych typu azienka, 
piwnica, jako ok adziny cian wewn trz-
nych tak e w budynkach u yteczno ci pu-
blicznej oraz jako ok adziny zewn trzne 
pod tynki cienkowarstwowe i np. ok adzi-
ny dekoracyjne.

FASADA  PANEL  to nowoczesne p yty 
cementowe produkowane w innowacyjnej 
technologii, dzi ki której uzyskuj  doskona-
e parametry wytrzyma o ciowe przy mini-

malnej grubo ci. W procesie produkcji stoso-
wane s  tylko naturalne produkty takie jak 
cement portlandzki (PN EN 197-1), piasek 

kwarcowy, w ókno celulozowe i specjalne 
dodatki poprawiaj ce parametry technicz-
ne. P yty to produkt powstaj cy w proce-
sie autoklawizacji cementu, wzmocnione-
go w óknami i krzemianem wapnia, który 
w 100% jest wolny od azbestu, w ókien 
sztucznych i formaldehydu.

FASADA PANEL przeznaczone s  do sto-
sowania jako ok adziny w systemach ele-
wacji wentylowanych, zarówno do przy-
klejania, jak i monta y za pomoc rub do 
konstrukcji aluminiowej lub drewnianej. 
Pod wp ywem wody nie wypacza si , nie 
puchnie, nie gnije, nie powoduje rozwo-
ju grzybów i drobnoustrojów i jest odpor-

na na dzia ania promieni s onecznych (UV). 
FASADA PANEL to p yta, która nie traci 
swoich w a ciwo ci nawet po wielu latach 
u ytkowania. Jej ywotno  ogranicza jedy-
nie trwa o  konstrukcji wsporczej i zastoso-
wane materia y klej ce lub cz ce.  

Nowoczesne p yty budowlane

Fasada System s.c. 
91-341 ód , ul. Brukowa 23

tel. 42 616 90 99,  601 206 090
www.plytymgo.com

e-mail: biuro@fasadasystem.pl

Firma Fasada System ód
istniej ca od roku 2000 jest 
bezpo rednim importerem 
nowoczesnych p yt 
budowlanych magnezowo-
-w óknistych MgO Fire 
i cementowo-w óknistych 
Fasada Panel.
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