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Zadaniem budynku jest zamkni cie prze-
strzeni, os oni cie jej przed szkodliwym 
wp ywem czynników klimatycznych, 
ogniem, zapewnienie bezpiecze stwa we 
wn trzu i w otoczeniu oraz stworzenie wa-
runków do racjonalnej i ekonomicznej eks-
ploatacji.

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne powinny by  za-
projektowane i wykonane w taki sposób, aby 
ilo  energii cieplnej, potrzebnej do u ytko-
wania budynku zgodnie z jego przeznacze-
niem, mo na by o utrzyma  na racjonalnie 
niskim poziomie.

ISTOTA IZOLACJI CIEPLNEJ 
Istotne znaczenie w stratach ciep a jakie za-
chodz  w budynku, maj  dach i ciany ze-

wn trzne. Straty ciep a przez przenikanie 
dla dachu oscyluj  wokó  20%. To jak du e
s  te straty nie jest zale ne jedynie od gru-
bo ci przegrody, ale i materia ów z których 
zosta a wykonana.

W a ciwie wykonana izolacja termiczna 
daje komfort u ytkowania obiektu budow-
lanego oraz korzy ci ekonomiczne, w se-
zonie zimowym znacz co redukuje koszty 
zwi zane z ogrzaniem pomieszcze  u yt-
kowych. 

ISOROC Polska produkuje pe ny asorty-
ment wyrobów z we ny mineralnej, maj -
cych szerokie zastosowanie w przeró nych 
elementach konstrukcyjnych budownic-
twa, zapewniaj cych popraw  efektywno ci 
energetycznej, akustycznej i bezpiecze stwo 
po arowe obiektów budowlanych.

Produkty, dzi ki swojej wysokiej izola-
cyjno ci cieplnej, dobrej izolacyjno ci aku-
stycznej i wysokiej ognioodporno ci, przy-
czyniaj  si  nieodzownie do oszcz dzania 
energii i stwarzania przyjemnego klimatu 
w pomieszczeniach, zapewniaj  jednocze-
nie bezpiecze stwo po arowe oraz podno-

sz  komfort ycia. Bie ce kontrole w spe-
cjalistycznym Zak adowym Laboratorium 
Kontroli Jako ci, wdro enie systemu 
Zak adowej Kontroli Produkcji, znak CE dla 
wszystkich produktów oraz certyfikacja sys-
temu jako ci zgodnie z wymaganiami nor-
my ISO 9001:2008 gwarantuj  sta , wyso-
k  jako .

Materia y termoizolacyjne powinny ce-
chowa  si :
• wysok  izolacyjno ci  ciepln , czyli jak 
najwi kszym oporem cieplnym RD warstwy 
izolacji termicznej, zale nym od grubo ci 
i od wspó czynnika przewodzenia ciep a (λ),
• szczelno ci  izolacji termicznej, czyli bra-
kiem mostków termicznych. Materia  izola-
cyjny powinien wype nia  dok adnie izolo-
wan  przestrze , a odcinki izolacji powinny 
ci le do siebie przylega ,

• skuteczn  ochron  przed wilgoci ,
• wiatroszczelno ci , zapobiegaj c infiltra-
cji powietrza zewn trznego i wywiewaniu 
ciep ego powietrza z materia u termoizola-
cyjnego, skutecznie odprowadzaj c na ze-
wn trz par  wodn ,
• niepalno ci , tworz c barier  przeciwo-
gniow  i zapobiegaj c rozprzestrzenianiu 
po aru,
• dobrymi w a ciwo ciami akustycznymi,
• atwo ci  monta u.

Firma ISOROC Polska S.A. nieustannie 
wzbogaca swoj  ofert  o nowe produkty, 
rozwijaj c si  dynamicznie nie tylko na ryn-
ku polskim, ale równie  na wymagaj cych 
rynkach krajów europejskich. Ci g e dosko-
nalenie parametrów technicznych wszyst-
kich produktów sprawia, e jako  produk-
tów ISOROC stale ro nie.
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ISOROC Polska – otuleni naturalnym ciep em

Ognioochronne izolacje
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