
NEW-THERM® DUAL
System ocieplania ścian zewnętrznych na bazie wysokoizolacyjnych 
płyt PUR oraz nowoczesnej kolekcji płytek klinkierowych. 
Skuteczna i estetyczna izolacja Twojego Domu.

Tam, gdzie TWÓJ DOM

profesjonalne systemy izolacji



                   Dom, to nie sześcian. To nie cegły, nie podłoga czy dach. Dom –  to coś znacznie więcej... 

To miejsce, które chroni, dodaje sił i inspiruje. To Twoja oaza. Tutaj wracasz po codziennym starciu  

z życiem. Tu odpoczywasz, marzysz,  planujesz. Tu jesteś sobą. Dom nosisz w sercu. Ty tworzysz dom, 

a dom kształtuje Ciebie. Stwórz go takim, jak sobie wymarzyłeś.
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Przedstawiamy NEW-THERM® DUAL - najwyższej klasy system izolacji termicznej ścian na 
bazie wysokoizolacyjnych płyt poliuretanowych oraz płytek klinkierowych. Jest to pro-
dukt stworzony z myślą o osobach, które cenią wyjątkowy styl i elegancję w połączeniu  
z wysoką jakością i bezpieczeństwem stosowanych produktów oraz rozwiązań.

System NEW-THERM® DUAL pozwoli stworzyć trwałą, estetyczną i niepowtarzalną elewację Twojego domu. 

Proste w obróbce, poręczne i łatwe w montażu wysokoizolacyjne płyty poliuretanowe systemu DUAL gwarantują 

szybką i skuteczną izolację ścian budynku. Prowadnice po obu stronach płyty izolacyjnej dają możliwość mon-

tażu aż trzech formatów płytek klinkierowych. Ponadto znacznie ułatwiają one aplikację warstwy wykończenio-

wej, zasadniczo skracając czas wykonania tego typu prac. Jednocześnie lekkość płyt systemu NEW-THERM® DUAL  

w połączeniu z ich wysokimi parametrami izolacyjnymi pomaga uniknąć zbędnego obciążania ścian i fundamen-

tów. Aspekt ten jest szczególnie ważny przy planowaniu prac termomodernizacyjnych.

Najważniejszym  aspektem projektowania termoizolacji jest zapewnienie komfortu termicznego użytkownikom 

pomieszczeń. Powszechnie wiadomo, że 

temperatura ma ogromny wpływ zarówno 

na stan naszego zdrowia, jak i na skutecz-

ność uczenia się lub jakość wykonywanej 

przez nas pracy. 

Wybierając system ocieplenia warto 

zwrócić uwagę na to, w jakim  stopniu 

ułatwia on utrzymywanie odpowiednich 

temperatur w pomieszczeniach zarówno 

w czasie upałów, jak i w okresie jesienno-

-zimowym. 

Zastosowanie systemu NEW-THERM® DUAL 

pozwala stworzyć wizualnie „lekką”, este-

tyczna i stylową elewację bez kompromi-

su i obniżania parametrów izolacyjności 

ścian. Lepszy współczynnik przewodzenia 

ciepła płyt NEW-THERM® PUR przekłada się 

na „smukłą sylwetkę” ścian. Oznacza to rów-

nież brak zbędnego powiększania głęboko-

ści wnęk okiennych i drzwiowych. Niesie to 

nie tylko wymierne korzyści finansowe, lecz, 

przede wszystkim, zapewnia lepszy dopływ 

naturalnego światła słonecznego. Dba-

jąc o odpowiednie naturalne doświetlenie  
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NEW-THERM® DUAL dla wszystkich, którzy tworzą DOM. 

pomieszczeń zapewniamy sobie i naszym bliskim warunki, niezbędne do zdrowego funkcjonowania organizmu 

oraz efektywnej nauki i pracy. Co więcej, odporność izolacji PUR na pleśń, grzyby i mikroorganizmy pozwala stwo-

rzyć zdrowy mikroklimat ocieplanych pomieszczeń.  

Największym wrogiem wszystkich materiałów izolacyjnych jest wilgoć, która skutecznie i nieodwracalnie obniża 

właściwości termoizolacji. To znaczy, że odporne na wilgoć i wodę płyty PUR tworzą doskonałą i, co ważne, 

trwałą ochronę budynku przed stratami energii. Ta cecha izolacji poliuretanowych spowodowała, że jest to 

coraz bardziej popularny materiał dociepleniowy w szczególnie deszczowych regionach Norwegii, Szwecji i Fin-

landii. Ponadto, poliuretan jest materiałem mało atrakcyjnym dla owadów i gryzoni. Stosując izolacje na bazie 

płyt PUR, chronimy budynek zarówno przed utratą ciepła, jak i przed pojawieniem się niechcianych lokatorów, 

takich jak myszy, szczury lub kuny. 

NEW-THERM® DUAL jest systemem, który łączy w sobie niepowtarzalne walory estetyczne naturalnych okładzin  

ceramicznych z wyjątkowymi parametrami i cechami poliuretanu. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy mierzą 

wyżej i sięgają po więcej.
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ZASTOSOWANIE
• NEW-THERM® DUAL – innowacyjny system ocieplania ścian 

zewnętrznych z wykończeniem elewacji płytką klinkiero-

wą. Bazę systemu stanowią płyty PUR o wysokich parame-

trach termoizolacyjnych z prowadnicami do montażu pły-

tek klinkierowych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
•  INDYWIDUALNY STYL każdego budynku 

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

•  KOMFORT MIESZKANIA związany z łatwiejszym utrzymaniem odpowiednich temperatur zarówno w upały, jak 

i w okresie jesienno-zimowym. 

•  ZDROWY MIKROKLIMAT, który zapewniają posiadające podwyższoną odporność na pleśń, grzyby i mikroorga-

nizmy elementy systemu.

•  LEPSZY DOPŁYW NATURALNEGO ŚWIATŁA, niezbędnego do zdrowego funkcjonowania naszego organizmu 

oraz efektywnej nauki i pracy. 

•  ELIMINACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH poprzez specjalny system łączenia krawędzi płyt.

•  BRAK NADMIERNEGO OBCIĄŻANIA ŚCIAN I FUNDAMENTÓW  i związanych z tym kosztów.

•  SZYBKOŚĆ MONTAŻU zarówno samych płyt PUR jak i płytek klinkierowych.

•  PEWNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ  parametrów izolacji.

CECHY SYSTEMU NEW-THERM® DUAL 
•  Współczynnik przewodzenia ciepła:  

dN < 80mm λD = 0,026 W/m•K 

80 ≤ dN < 120mm λD = 0,025 W/m•K 

dN ≥ 120mm λD = 0,024  W/m•K

•  Specjalnie dobrane i przebadane elementy systemu.

•  Uniwersalny klej do klejenia płyt izolacyjnych oraz  

przyklejania płytek klinkierowych.

•  Prowadnice montażowe po obu stronach płyty izolacyjnej  

ułatwiające montaż płytek klinkierowych.

•  Możliwość montażu 3 typów płytek klinkierowych.  

(RF/NF/WDF).

•  Brak okładziny płyt PUR ułatwiający ich obróbkę  

i dopasowywanie.

•  Odporność izolacji PUR na wilgoć i wodę oraz pleśń,  

grzyby i mikroorganizmy.

•  Wysoka stabilność wymiarów i kształtu płyt izolacyjnych.

5



NEW-THERM® DUAL jest nowoczesnym systemem do ocieplania ścian zewnętrznych.

NEW-THERM® FLEXI
Zaprawa do przyklejania płytek klinkierowych 
i klejenia płyty izolacyjnej do podłoża.

NEW-THERM® PUR
Termoizolacyjna płyta poliuretanowa do ocieplania fasad 
z prowadnicami do montażu płytek klinkierowych.

NEW-THERM® AM
Preparat gruntujący do przygotowania 
podłoża i płyt PUR.  

PŁYTKI KLINKIEROWE
uzyskiwane metodami produkcji zgodnymi z PN EN 14411 
lub innymi (np. cięcie z lica cegły)

NEW-THERM® KSM
Spoina do płytek klinkierowych
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UNIWERSALNA ZAPRAWA NEW-THERM® FLEXI. Mineralna zaprawa klejąca na bazie cementu przezna-

czona zarówno do przyklejania płyty izolacyjnej do podłoża, jak i do klejenia płytek klinkierowych uzyskiwanych 

metodami produkcji zgodnymi z PN EN 14411 lub innymi (np. cięcie z lica cegły) w systemie ociepleń NEW-

-THERM® DUAL. Do stosowania na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już istniejących. Spoiwo zgodne  

z normą PN-EN 998-1:2010. Przyczepność do betonu: ≥ 0,25 MPa. Temperatura stosowania: +5°C ≤T ≤ +25°. 

Średnie zużycie do klejenia płytek klinkierowych: ok. 4 kg/m2; do klejenia płyt izolacyjnych - ok. 5,4 kg/m2. Czas 

dojrzewania zaprawy: ok. 5 minut. Przydatność do stosowania gotowej zaprawy: ok. 2 godzin. Opakowanie:  

25 kg netto/worek.

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE ZGODNIE Z APROBATĄ. Typy łączników mocujących oraz ich długość powin-

ny być dostosowane do rodzaju podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej systemu NEW-THERM® DUAL, wy-

sokości budynku oraz występujących obciążeń statycznych. Informacje te powinny być zawarte w dokumentacji 

projektowej. Średnie zużycie: 6 - 10 szt./m2.

PREPARAT GRUNTUJĄCY NEW-THERM® AM. Preparat gruntujący do płyt poliuretanowych na bazie dys-

persji sztucznych żywic z wypełniaczem kwarcowym. Służy do przygotowania podłoża i płyt PUR. NEW-THERM® 

AM stanowi idealny podkład pod zaprawę klejąco-szpachlową NEW-THERM® FLEXI w systemie ociepleń NEW-

-THERM® DUAL. Wzmacnia mechanicznie przyczepność kolejnych warstw. Nie zawiera lotnych związków orga-

nicznych i rozpuszczalników. Może być używany jako podkład zarówno pod zaprawy klejowe, jak i pod tynki 

mineralne i akrylowe. Do stosowania za zewnątrz i wewnątrz. Środek wiążący: dyspersja sztucznej żywicy. Tem-

peratura stosowania: > +5°C. Średnie zużycie: ok. 0,4-0,6 kg/m2 (faktyczne zużycie zależy od chłonności podło-

ża). Kolor: biały. Opakowanie: 10 l/wiadro plastikowe.

SPOINA DO PŁYTEK KLINKIEROWYCH NEW-THERM® KSM. Zaprawa do spoinowania płytek ele-

wacyjnych i klinkierowych zgodna z normą PN EN 13888:2010. Do stosowania tylko na ścianach. Do stoso-

wania wewnątrz i na zewnątrz. Do nanoszenia ręcznego. Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania  

i rozmrażania: ≥15 MPa. Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 3,5 MPa. Temperatura 

stosowania: +5°C ≤T ≤ +25°C. Średnie zużycie (spoina 10 x 10 mm): ok. 4 kg/m2. Ilość wody na opakowanie: ok. 

2 – 2,5l/25 kg. Opakowanie: 25 kg netto/worek.

PŁYTKI KLINKIEROWE uzyskiwane metodami produkcji zgodnymi z PN EN 14411 lub innymi (np. cięcie  

z lica cegły) w systemie ociepleń NEW-THERM® DUAL.

LISTWA STARTOWA wg normy EN 13658-2:2009.
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ELEMENTY SYSTEMU NEW-THERM® DUAL ORAZ ZAKŁADANA ŚREDNIA 
WYDAJNOŚĆ

SKŁADNIK ELEMENTY SYSTEMU WYDAJNOŚĆ

zaprawa klejąco-szpachlowa (klejenie płyt) NEW-THERM® FLEXI ok. 4,6-5,5 kg/m2

zaprawa klejąco-szpachlowa (klejenie płytek 
klinkierowych) NEW-THERM® FLEXI 4 kg/m2

płyta izolacyjna Płyta NEW-THERM® DUAL 1,00 m2/m2

łącznik mechaniczny

Przykładowe łączniki wybranych producentów:
Wkręt-met WKTHERM 8; Wkręt-met WKTHERM-S 8; 
Wkręt-met LFM 8; Wkręt-met LFM 10;
Wkręt-met LMX-8; Wkręt-met LMX-10

Fisher TERMOZ 8U
KOELNER KI8M; KOELNER KI10M; KOELNER KI8N; 
KOELNER KI10N; KOELNER TFIX-8M

Bravoll PTH-S, Bravoll PTH-KZ 60/8
Ejotherm TRIO/TG

* Dokładny rodzaj i ilość łączników mecha-
nicznych powinny być określone w doku-
mentacji projektowej. 

preparat gruntujący NEW-THERM® AM ok. 0,4-0,6 kg/m2

wydajność zależy od chłonności podłoża.

spoina do płytek klinkierowych NEW-THERM® KSM ok. 4 kg/m2
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ZASTOSOWANIE
• NEW-THERM® DUAL– sztywna płyta poliuretanowa o wysokich parametrach izolacyjnych, stosowana w systemie 

dociepleń ścian zewnętrznych z płytką klinkierową NEW-THERM® DUAL. Zalecana do wykonywania termoizo-

lacji oraz termomodernizacji ścian domów i budynków mieszkalnych oraz biurowych, jak również obiektów 

handlowo-usługowych.

TERMOIZOLACYJNA PŁYTA NEW-THERM® DUAL
• wykonana ze spienionego poliuretanu, sztywna płyta o grubości od 50 do 200 mm i powierzchni krycia  

900 x 578 mm posiadająca współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λ = 0,024-0,026 W/(m·K). Płyta  

z obydwu stron posiada prowadnice montażowe umożliwiające łatwy montaż 3 formatów płytek klinkierowych. 

Wykończenie krawędzi płyt - łączenie na zakładkę.

 CHARAKTERYSTYKA PŁYT  
NEW-THERM® DUAL:

•  Grubość: od 50 mm do 200 mm

•  Powierzchnia krycia: 900 x 578 mm

•  Łączenie płyt: na zakładkę

•  Wytrzymałość na ściskanie: min. 150 kPa

CECHY PŁYT NEW-THERM® DUAL:
•  Współczynnik przewodzenia ciepła  

dN < 80mm λD = 0,026 W/m•K 

80 ≤ dN < 120mm λD = 0,025 W/m•K 

dN ≥ 120mm λD = 0,024  W/m•K

•  Trwałość i stabilność parametrów.

•  Lekkość i łatwość montażu zarówno samych płyt PUR, 

jak i płytek klinkierowych.

•  Prowadnice montażowe po obu stronach płyty.  

Możliwość montażu 3 typów płytek klinkierowych. 

(RF/NF/WDF)

•  Specjalny system łączenia krawędzi płyt.

•  Odporność na wilgoć i wodę.

•  Odporność na pleśń, grzyby i mikroorganizmy.

•  Zawartość komórek zamkniętych - min. 90%.

•  Płyta bez okładziny. 
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GRUBOŚĆ PŁYTY mm 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OPÓR CIEPLNY (R) m2K/W 1,92 2,31 2,69 3,20 3,60 4,00 4,40 5,00 5,42 5,83 6,25 6,67 7,08 7,50 7,92 8,33

WAGA PACZKI kg max. 
12 kg

ILOŚĆ PŁYT W PACZCE 
(WYS. PACZKI OK. 50 CM) szt. 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2

ILOŚĆ PACZEK 
NA PALECIE 1200 X 1000 szt. 6

ILOSĆ M2 NA PALECIE 
1200 X 1000 m2 4,68 3,64 3,12 2,6 2,6 2,08 2,08 2,08 1,56 1,56 1,56 1,56 1,04 1,04 1,04 1,04

PAKOWANIE I OPÓR CIEPLNY PŁYT NEW-THERM® DUAL

OPAKOWANIE 
• Standardowo płyty są pakowane w paczki o wymiarach 100 x 60 cm i wysokości ok. 52 cm.
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WSKAZÓWKI WYKONAWCZE  

1. ODPYLANIE PŁYTY IZOLACYJNEJ
Płyty NEW-THERM® DUAL odpylić przed nałożeniem kleju. 
Przy odpylaniu należy używać okularów ochronnych i maski.

2. MALOWANIE PREPARATEM GRUNTUJĄCYM NEW-
-THERM® AM.

Przed nałożeniem zaprawy klejowej zalecamy całą po-
wierzchnie płyty pomalować preparatem gruntującym 
NEW-THERM® AM. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

3. NAŁOŻENIE ZAPRAWY KLEJĄCEJ NEW-THERM® FLEXI
Przygotować i oczyścić podłoże. Przygotować zaprawę 
zgodnie z instrukcją. Preferowanym sposobem klejenia płyt 
jest rozłożenie masy klejowej po całej powierzchni płyty. 
Gdy podłoże nie pozwala na zastosowanie pierwszej meto-
dy należy nakładać klej po obwodzie płyty pasmem o szero-
kości 3 - 4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm.

4. KLEJENIE PŁYT IZOLACYJNYCH
Po nałożeniu zaprawy klejącej NEW-THERM® FLEXI bez-
zwłocznie przyłożyć płytę izolacyjną do ściany i docisnąć.

5. MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI
Dobrać łączniki mechaniczne w zależności od rodzaju pod-
łoża, grubości warstwy termoizolacyjnej systemu NEW-
-THERM® DUAL, wysokości i usytuowania budynku oraz wy-
stępujących obciążeń dynamicznych parcia i ssania wiatru.

6. NANOSZENIE PREPARATU GRUNTUJĄCEGO NEW-
-THERM® AM

Po zamocowaniu łącznikami całą powierzchnie płyty oraz 
łączników pokryć preparatem gruntującym NEW-THERM® 
AM. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
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12. SPOINY
Nominalnie szerokości spoin przewidziane są na poziomie 
10-12 mm. Odchylenia wymiarów spoin ściśle związane są  
z odchyleniami wymiarów płytek i są zgodne z normą PN EN 
14411.

7. KLEJENIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH. METODA 1. KROK 1. 
Na odpyloną i zagruntowaną płytę nałożyć za pomocą kielni 
zaprawę klejąco-szpachlową NEW-THERM® FLEXI pomiędzy 
prowadnicami płyty PUR celem zapewnienia pełnego przy-
legania okładziny.

8. KLEJENIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH. METODA 1. KROK 2.
Za pomocą pacy zębatej 8 x 8 mm nałożyć na powierzch-
nie kładzenia płytki odpowiednią warstwę kleju. Kleić płytkę 
metodą „mokre na mokre”.

9. KLEJENIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH.  
METODA 2. KROK 1. 

Na odpyloną i zagruntowaną płytę nałożyć zaprawę kleją-
co-szpachlową NEW-THERM® FLEXI za pomocą pacy zębatej  
8 x 8 mm pomiędzy prowadnicami płyty PUR.

10. KLEJENIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH. 
METODA 2. KROK 2.

Za pomocą kielni rozetrzeć po powierzchni kładzenia płytki 
cienką warstwę kleju celem zapewnienia pełnego przylega-
nia okładziny. Kleić płytkę metodą „mokre na mokre”.

11. KLEJENIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH
Płytkę przyłożyć do powierzchni płyty izolacyjnej z 2 centy-
metrowym przesunięciem względem miejsca docelowego 
położenia, docisnąć i przesunąć w miejsce docelowe. Za-
pewni to lepszą przyczepność płytek klinkierowych.
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        WSKAZÓWKI OGÓLNE:

WAŻNE! Różnice w odcieniach kolorystycznych wyrobów klinkierowych są rzeczą naturalną i wynikają z pro-

cesu produkcji. Aby uzyskać efekt naturalnego wyglądu zwłaszcza przy wykonywaniu elewacji czy podłogi nale-

ży pamiętać o mieszaniu płytek z różnych opakowań. Zalecane jest również dokonywać zakupu towaru z jednej 

partii.

WAŻNE! Płyty izolacyjne przed klejeniem należy odpylić.

• Podłoża, do których klejone są płyty izolacyjne powinny być odtłuszczone, równe, suche oraz wolne od plam  

i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostów i/lub glonów 

podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić właściwym do tego celu preparatem. 

Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) 

trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem właściwego do tego celu 

preparatu. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wy-

równawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierówno-

ściach można od razu zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno 

być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównaw-

czych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu 

na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy 

zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

• Wszelkie inne materiały pomocnicze, konieczne do prawidłowego klejenia okładzin klinkierowych należy stoso-

wać zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

13. SPOINOWANIE
Wolne przestrzenie między płytkami wypełnić dostępnymi 
na rynku zaprawami do spoinowania, wykonanymi zgodnie 
z normą EN 998-2:2012. Spoiny wykonać zgodnie z zalece-
niami producenta zaprawy. Zalecane fugowanie metodą 
półsuchą. Nie jest wskazane szlamowanie.

14. ZAKOŃCZENIE PRAC
Po zakończeniu prac poczekać aż zaprawa do spoinowania 
podeschnie i lekko obmieść ścianę. Wszystkie narzędzia  
należy myć niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu 
prac. 
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• Klejenie izolacji i wykładzin klinkierowych powinien dokonać przeszkolony wykonawca, który podejmie decyzję 

co do ułożenia okładziny i zastosowania materiałów pomocniczych w zależności od warunków występujących  

w miejscu klejenia.

• Wszystkie prace budowlane muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z Przepisami Prawa 

Budowlanego, zasadami BHP oraz P.POŻ.
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PRODUCENT: PCC THERM Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4 

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

ZESTAW NEW-THERM® DUAL

WYDANIE NR: 1/02/2019
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