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1. Opis wyrobu:

Płyty styropianowe termoizolacyjne EPS 80 038 SPADKI są produkowane z polistyrenu spienianego,
zgodnie z normą EN 13163:2012+A1:2015  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

Produkujemy płyty: jednospadowe oraz wielospadkowe.
 Płyty  spadkowe produkowane są  zgodnie z  projektem  zrealizowanym na  podstawie otrzymanej od

klienta dokumentacji.

2. Zastosowanie:
Płyty styropianowe EPS 80 038 SPADKI  są przeznaczone do Izolacji cieplnej w budownictwie o

głównym przeznaczeniu jako :

• izolacja cieplna i odwodnienie nowych i istniejących dachów płaskich
• izolacja cieplna i odwodnienie tarasów, balkonów i dachów zielonych (  odprowadzenie  wody 

opadowej do wpustów lub rynien)
• profilowanie powierzchni pod  pokrycie dachowe 

3. Parametry Techniczne:

Kod oznaczenia: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

Włas.ciwos.c. Klasa/Poziom Tolerancja/Wymagania

Grubos.c. T2 ± 2 mm 

Długos.c. L3 ± 0,6 % lub  ± 3 mm 

Szerokos.c. W3 ± 0,6 % lub  ± 3 mm 

Prostokątnos.c. Sb5 ± 5 mm

Płaskos.c. P10 10 mm

Wytrzymałos.c. na zginanie BS125 ≥ 125 kPa

Napręz5enie s.ciskające przy 10 % odkształceniu CS(10)80 ≥ 80 kPa 

Stabilnos.c. wymiarowa w warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%

Stabilnos.c. wymiarowa w okres. lonych warunkach temperatury i 
wilgotnos.ci 

DS(70,-)2 ± 2%

Deklarowany wspo. łczynnik przewodzenia ciepła W/(m·K) - 0,038 W/(m·K)

Klasa reakcji na ogien.  E -
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4. Stosowanie/Przechowywanie/Transport:

Zaleca się, aby wyro. b nie wchodził w kontakt z z5adnymi materiałami w budynku, kto. re reagują
z EPS powodując ich rozpuszczanie lub pęcznienie ( z klejami zawierającymi rozpuszczalniki,

s.rodkami ochrony drewna). 
Płyty nalez5y transportowac. i przechowywac. w sposo. b zabezpieczający je przed uszkodzeniami

i oddziaływaniem warunko. w atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne
nasłonecznienie oraz opady deszczu (wymagane osuszenie płyt przed wbudowaniem). 

Produkt nie zawiera szkodliwych substancji w rozumieniu rozporządzenia REACH. 
Brak zagroz5en.  przy prawidłowym uz5yciu produktu i postępowaniu według zasad

bezpieczen. stwa i higieny. 
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