
Tam gdzie liczy się każdy SZCZEGÓŁ 

profesjonalne systemy izolacji

NEW-THERM® KLIN
Sztywna płyta poliuretanowa w kształcie klinów przeznaczona do wykonywa-
nia połączeń elementów prostopadłych w celu niwelacji mostka termicznego 
oraz zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej przed załamaniem podczas 
obróbki attyki, kominów, świetlików i włazów dachowych.



CECHY PŁYT NEW-THERM® KLIN
•  Duża wytrzymałość mechaniczna

• Niski współczynnik przewodzenia ciepła  

λD= 0,026 W/(m*K)

• Odporność na wilgoć i wodę

• Niski ciężar własny

• Odporność na pleśń i grzyby

ZASTOSOWANIE
• Poliuretanowe kliny o przekroju trójkąta stoso-

wane są przed montażem hydroizolacji w celu za-

pobiegania jej załamywania się podczas obróbki 

attyk, kominów, świetlików i wyłazów dachowych 

jak również w celu niwelacji mostków termicz-

nych. 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
•  ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MOSTKÓW TERMICZNYCH.

•  ZWIĘKSZENIE SZCZELNOŚCI izolacji termicznej dachów.

•  ZABEZPIECZANIE izolacji przeciwwilgociowej przed załamaniem 

•  ŁATWOŚĆ OBRÓBKI I DOPASOWYWANIA.



PODSTAWOWE CECHY PŁYT Jednostka Wartość

REAKCJA NA OGIEŃ Euroklasa E

WYMIARY mm 100 x 100 x 1000*

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE kPa CS (10/Y) 150 

STABILNOŚĆ WYMIAROWA W OKREŚLONYCH 
WARUNKACH WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY mm DS(70,90) 4 

KRÓTKOTRWAŁA NASIĄKLIWOŚĆ kg/m2 WS(P) 0,5 

DŁUGOTRWAŁA NASIĄKLIWOŚĆ
- CAŁKOWITE ZANURZENIE % WL(T) 3 

DŁUGOTRWAŁA NASIĄKLIWOŚĆ 
– CZĘŚCIOWE ZANURZENIE % WL(P) 0,5 

MASA OBJĘTOŚCIOWA kg/m3 35±5 

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA W/(m*K) λD = 0,026 

ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE PŁYT NEW-THERM® KLIN

* inne wymiary dostępne na zamówienie.



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

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
• Podłoże powinno być nośne, czyste, bez plam i wykwitów, 

wolne od kurzu i resztek oleju szalunkowego.  

Przygotowanie podłoża: oczyścić mechanicznie, zmyć 

wodą. Usnąć luźne, niezwiązane z podłożem warstwy. 

PRZYGOTOWANIE KLINÓW 
• Powierzchnię klejenia klina odpylić z użyciem miękkiej 

szczotki lub pędzla.

KLEJENIE 
• Klin kleić do powierzchni ścian za pośrednictwem kleju 

cementowego nakładanego pacą zębatą na powierzchnie 

ściany lub płyty.

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

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE


