
Tam, gdzie kluczowe jest PERFEKCYJNE DOPASOWANIE

profesjonalne systemy izolacji

NEW-THERM® TRAPEZ
Poliuretanowe (PUR) płyty spadkowe oraz kontrspadkowe do ocieplania od 
zewnątrz dachów płaskich, stropodachów oraz balkonów i tarasów. Płyty  
o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, stabilności wymiarów i wysokiej od-
porności na wilgoć. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,024 – 0,026  W/(m∙K).



CECHY PŁYT NEW-THERM®  TRAPEZ
•  Bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła  

λ = 0,024-0,026 W/(m·K).

•  Minimalna grubość 1 cm.
•  Trwałość i stabilność parametrów płyt.

•  Wysoka wytrzymałość na ściskanie.

•  Odporność na wilgoć i wodę.

•  Niski ciężar własny płyt.

•  Brak okładziny pozwalający na swobodne  

szlifowanie i obróbkę płyty.

•  Odporność na pleśń i grzyby.

ZASTOSOWANIE
• Płyta NEW-THERM® TRAPEZ jest przeznaczona 

do wykonywania izolacji dachów płaskich oraz 

stropów i tarasów jak również do ocieplania 

płyt balkonowych domów i budynków miesz-

kalnych, budynków użyteczności publicznej 

oraz obiektów handlowo-usługowych. 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
•  SZYBKOŚĆ MONTAŻU płyt NEW-THERM® TRAPEZ.

•  DOPASOWANIE DO KAŻDEGO DACHU, dzięki indywidualnemu dopasowaniu izolacji do konkretnego projektu  

i dachu.

•  ODPROWADZENIE WODY deszczowej z połaci dachu.

•  OBNIŻENIE STRAT ENERGII, wykorzystywanej do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń.

•  BRAK NADMIERNEGO OBCIĄŻENIA dachów, balkonów i stropów ze względu na niski ciężar własny płyt izola-

cyjnych NEW-THERM® TRAPEZ.

•  ZDROWY MIKROKLIMAT ocieplanych pomieszczeń, który zapewniają odporne na pleśń, grzyby i działanie 

mikroorganizmów płyty NEW-THERM® TRAPEZ.



PODSTAWOWE CECHY PŁYT Jednostka Wartość

REAKCJA NA OGIEŃ Euroklasa E

POWIERZCHNIA KRYCIA PŁYTY mm 1000 x 600, 2000x1200

DOSTĘPNOŚĆ SPADKÓW %  1-25%

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ PŁYT mm 1000 x 600  /  200*
2000 x 1200  /  200*

DOKŁADNOŚĆ WYMIAROWA I KSZTAŁTU mm T2

CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY kg/m3 35 ±5

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA W/(m*K) λD = 0,024 – 0,026

WYTRZYMAŁOSĆ MECHANICZNA kPa CS (10/Y) 150

KRÓTKOTRWAŁA ABSORPCJA WODY 
- CZĘŚCIOWE ZANURZENIE kg/m2 WS(P) 0,4

DŁUGOTRWAŁA ABSORPCJA WODY 
- CAŁKOWITE ZANURZENIE % WL(T) 2,5

DŁUGOTRWAŁA ABSORPCJA WODY 
- CZĘŚCIOWE ZANURZENIE % WL(P) 0,5

ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE PŁYT NEW-THERM® TRAPEZ

* inne grubości dostępne na zamówienie.



PRODUCENT: PCC THERM Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4 

OPAKOWANIE 
• Standardowo płyty są pakowane  

w paczki o wysokości ok. 50 cm

          WAŻNE
• Przed przystąpieniem do  montażu płyt 

za pośrednictwem klejów, z  powierzch-

ni płyt należy usunąć pył poliuretano-

wy. Można to zrobić z użyciem miękkiej 

szczotki. Dopuszcza się także montaż 

za pośrednictwem łączników mecha-

nicznych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zadzwoń (+48 885 965 002) lub napisz do nas (ask.therm@pcc.eu).
Aby poznać pozostałe produkty marki NEW-THERM® wejdź na naszą stronę www.new-therm.pl


