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NEW-THERM® TPD PUR  

Termoizolacyjne płyty poliuretanowe (PUR) dla budownictwa 

 

CECHY PŁYT 

 

 Trwałość i stabilność parametrów 

 Niski współczynnik przewodzenia ciepła 𝝀 = 0,024-0,026 W/(m*K)                                

 Odporność na wilgoć i wodę  

 Lekkość i łatwość montażu 

 Materiał bezpieczny dla człowieka i przyjazny dla środowiska 
 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Sztywna płyta poliuretanowa TPD PUR   stosowana w systemach termoizolacji ścian zewnętrznych domów i budynków 
mieszkalnych, obiektów handlowo-usługowych oraz pomieszczeń gospodarczych. 
 

DANE TECHNICZNE PŁYTY PUR 

Reakcja na ogień [Euroklasa]                                                                                              E 

Rozmiar płyty  [mm]    (inne formaty na zamówienie)  1000 x 600 mm 

Dokładność wymiarów i kształtów [mm] T2 

Wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) 150 

Stabilność wymiarów przy 70°C i 90% wilg. względnej w 48 godz.  DS(70,90) 4 

Krótkotrwała nasiąkliwość [kg/m2] WS(P) 0,5 

Długotrwała nasiąkliwość- pełne zanurzenie [%] WL(T) 3 

Długotrwała nasiąkliwość- częściowe zanurzenie [%] WL(P) 0,5 

Dyfuzja pary wodnej [μ] MU( 20-60) 

Masa objętościowa [kg/m3 ] 32-35 

Przewodność cieplna  [W/mK] 

         dN < 80mm              λD = 0,026  

        80 ≤ dN < 120mm     λD = 0,025  

         dN ≥ 120mm            λD = 0,024 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne, czyste, bez plam i wykwitów, wolne od kurzu i resztek oleju 

szalunkowego . W razie potrzeby podłoże oczyścić mechanicznie, zmyć wodą, usunąć luźne, niezwiązane z podłożem 
warstwy. Niewielkie nierówności (do 2 cm), defekty, ubytki wyrównujemy za pomocą murarskiej zaprawy wyrównującej. 
Większe nierówności (ponad 2 cm) można zlikwidować poprzez różnicowanie grubości płyt PUR. Nie dopuszcza się 
wyrównywania podłoża poprzez podklejanie cienkowarstwowych płyt PUR lub płyt z innego materiału izolacyjnego. 
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W przypadku termomodernizacji ścian już otynkowanych, przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy podłoże 
opukać młotkiem w celu sprawdzenia przyczepności tynku. Głuchy dźwięk świadczy o odspojeniu tynku od podłoża i 
wówczas należy go skuć. Zaleca się bezwzględne usunięcie tynku wokół ościeży drzwiowych i okiennych. 
Podłoże pokryte powłokami malarskimi należy sprawdzić pod kątem przyczepności poprzez nacięcie nożem, przyklejenie 
taśmy i oderwanie jej. Jeśli w wyniku tej próby na taśmie pozostanie powłoka malarska, świadczy to o jej zbyt słabej 
przyczepności. W celu zwiększenia przyczepności, likwidacji zapylenia i nadmiernej nasiąkliwości, powierzchnie 
należy zawsze zagruntować właściwym preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją stosowania 
i zaleceniami dostawcy systemu dociepleń. 
 
MONTAŻ LISTWY COKOŁOWEJ:  Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć wysokość cokołu 

i zaznaczyć ją na ścianie. Listwa cokołowa ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych 
warstw płyt izolacyjnych. Stanowi równocześnie wzmocnienie dolnej krawędzi ocieplenia. 
 
Listwę cokołową montuje się wokół całego budynku. Powinna ona być dopasowana do grubości płyty izolacyjnej i 
montowana za pomocą montażowych łączników mechanicznych rozmieszczonych w ilości minimum 3 łączniki na metr 
bieżący listwy. Na narożach budynku listwę cokołową należy dociąć pod odpowiednim kątem i zamocować mechanicznie. 
W przypadku łączenia dwóch listew należy pamiętać o zamocowaniu mechanicznym ich krawędzi. Wszelkie nierówności 
ścian pod listwami należy wyrównywać podkładkami dystansowymi. Pas cokołowy wokół ścian domu powinien mieć 

wysokość 30‑100 cm ponad poziomem otaczającego terenu. 

 
PRZYGOTOWANIE PŁYT PUR:  powierzchnię klejenia płyty odpylić z użyciem szczotki lub pędzla. 

 
KLEJENIE PŁYT PUR: Płyty poliuretanowe należy przyklejać do ściany zaprawą klejącą do poliuretanu lubewidzianą do tego 

celu w KOT (Krajowych Ocenach Technicznych) , przygotowaną zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcje, karty 
techniczne). Zaprawę klejącą nakładamy na płytę metodą: 
 

1) obwodowo‑punktową, według której zaprawę klejową należy nałożyć pasmowo na obrzeżach płyt o szerokości 5‑
10 cm z zachowaniem przerw  w paśmie kleju na odpowietrzenie, a na pozostałej powierzchni płyty punktowo, 
kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć minimum  50% powierzchni płyty. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych powierzchni. Klej nanosi się 
za pomocą pacy zębatej o zębach kwadratowych 8 lub 10 mm. 

 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Niedopuszczalne jest wypełnianie 
szczelin pomiędzy płytami izolacyjnymi zaprawą klejącą, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostków termicznych. 
Przestrzenie między płytami o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić nisko rozprężną pianą poliuretanową o 
parametrach termicznych możliwie bliskich parametrom płyty. 
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Płyty izolacyjne należy układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”,  z przesunięciem o pół długości płyty od dołu do 
góry zaczynając od rogu ściany. Należy pamiętać  o przewiązaniu płyt w narożach ściany budynku. 
 

 
 
Po odpyleniu płyty i nałożeniu na nią masy klejącej, należy ją przykleić równomiernie od dołu dociskając, np. pacą o dużej 
powierzchni. Równość powierzchni na bieżąco kontroluje się poziomicą.  
 
Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt. Oderwaną płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero 
wówczas przystąpić do ponownego klejenia. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób 
uszkodzonych mechanicznie. Płyty wystające w narożach można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju. Wszelkie 
nierówności i uskoki na powierzchni płyt należy przeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny z użyciem kostki z płyty 
poliuretanowej – płytę odpylić. 
 
Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy izolacji termicznej przez dłuższy okres czasu. Prowadzi to do 
osłabienia struktury poliuretanu. Płyty należy przyklejać  przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, podczas 
bezdeszczowej  pogody. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia należy stosować siatki 
ochronne oraz osłony przed bezpośrednią ekspozycją płyt na światło słoneczne. 
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ŁĄCZNIKI MECHANICZNE: Mocowanie mechaniczne płyt wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej lub wykonawczej. Najczęściej zalecane jest stosowanie 4 łączników na 1 m² w części środkowej ściany oraz ze 
względu na większe siły  ssania wiatru 6 łączników na 1 m² ściany w strefach narożnych oraz wokół otworów okiennych i 
drzwiowych.  Zawsze jednak  należy stosować się do wytycznych zawartych w dokumentacji wykonawczej . Łączniki muszą 
przebijać płytę izolacyjną w miejscu gdzie płyta ma kontakt ze ścianą konstrukcyjną za pośrednictwem zaprawy klejowej. 
 
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. Dobór łączników zależny jest 
od rodzaju podłoża , zastosowanego materiału termoizolacyjnego oraz rodzaju warstwy licowej (tynk / płytka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do mocowania płyt poliuretanowych stosować można łączniki z trzpieniem z tworzywa lub z trzpieniem stalowym zgodne z 
KOT, ETA lub wytycznymi producenta płyt. Długość łączników należy dobrać tak, aby nie wystawały ponad płaszczyznę 
płyty izolacyjnej. W przypadku montażu łączników z zagłębieniem w warstwie termoizolacyjnej należy stosować zaślepki 
poliuretanowe NEW-THERM CAPS. 
 
 
 
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie . Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników 
tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o 
przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. PCC Therm Sp.z o.o. zastrzega sobie 
możliwość wprowadzania zmian w treści dokumentu w dowolnym czasie i zakresie. 

 


