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W nowoczesnym budownictwie z zastosowan

wentylacj  mechaniczn  z odzyskiem ciep a

problem izolacji od wewn trz polega nie na 

tym „czy ociepla  od rodka” ale „czym 

ociepla ”, by zyska  maksymalny efekt. 

Materia em godnym polecenia jest w tym 

przypadku Eurothane G.

Eurothane G, to twarde p yty poliuretanowe, 

jednostronnie pokryte p yt  G-K. Mi dzy war-

stw  poliuretanu i gipsu znajduje si  dodatko-

wo warstwa paroizolacji. Stosuj c Eurothane 

G unikamy mudnego i kosztownego monta-

u poszczególnych warstw. Eurothane G

standardowo wyst puje w wymiarach 

2600 x 1200 mm i grubo ciach od 20 do 

120 mm. Wspó czynnik przewodzenia ciep a

Eurothane G to 0,023 W/mK – to bezkonkuren-

cyjny parametr w porównaniu z innymi ma-

teria ami. Tam gdzie zmiana wygl du elewa-

cji jest niemo liwa, zastosowanie Eurothane G

mo e by  jedynym rozwi zaniem. 

Izolacja cian i poddasza p yt  Eurothane G 

Eurothane G zastosowane mo e zosta  jako 

termoizolacja od wewn trz: cian, sufitów, 

poddaszy lub cianek dzia owych. W tej apli-

kacji Eurothane G montowane jest najcz -

ciej na drewnianym pod o u lub klejone 

bezpo rednio do ciany klejem gipsowym. 

P yty Eurothane G zamontowane mog  rów-

nie  zosta  po wewn trznej stronie sko ne-

go dachu. 

Wyka czanie powierzchni p yt Eurothane G

Do wyko czenia zewn trznego p yty u yte 

mog  zosta  w a ciwie wszystkie materia y

wyko czeniowe oprócz materia ów zawiera-

j cych w swoim sk adzie wapno. P yty przy-

stosowane s  do tapetowania, malowania, 

oraz pokrywania p ytkami ceramicznymi.
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Gdy ocieplenie ciany lub dachu 
mo liwe jest tylko od rodka
Ocieplanie budynków od strony wewn trznej zawsze 

budzi o kontrowersje. W okre lonych sytuacjach jest 

to jednak jedyne mo liwe i rozs dne rozwi zanie.


