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Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z  Firmy Chemicznej Dwory S.A. 
i  Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona 
w  2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego 
pochodzenia - synthesis (łączenie) i orthos (prawidłowy). Nazwa 
odzwierciedla misję Spółki którą jest produkcja i  dostarczanie 
produktów chemicznych służących do dalszego przetwarzania, 
które przyczynią się do rozwoju działalności klienta. Nazwa 
nawiązuje również do natury działalności spółki w  zakresie 
syntezy chemicznej.

SYNTHOS S.A. zarządza dwiema firmami produkcyjnymi: Synthos 
Dwory Sp. z  o.o  z  siedzibą w  Oświęcimiu i  Synthos Kralupy a.s. 

z siedzibą w Kralupach (Czechy).

Działalność SYNTHOS S.A. koncentruje się 
na trzech głównych grupach produktów: 

kauczuki syntetyczne i  lateksy, tworzywa 
styrenowe, a także dyspersje akrylowe i winylowe. 

SYNTHOS S.A. jest jedynym polskim producentem 
kauczuku syntetycznego i  polistyrenu, a  także 

największym producentem emulsyjnego kauczuku 
butadienowo-styrenowego (e-SBR) w Europie. 

Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach sprawił, że stała 
się ona przedsiębiorstwem konkurencyjnym i przyjaznym dla 
środowiska, wprowadzającym na rynek nowoczesne produkty 
wysokiej jakości. 

SYNTHOS przykłada dużą wagę do jakości i  efektywnej 
obsługi klienta, a  także do innowacyjnego  charakteru 
produktów. Stosowanie ekologicznych technologii to jeden  
z naszych priorytetów. Nasze wysiłki zostały poparte 
wdrożeniem certyfikowanego Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy.
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SYNTHOS XPS PRIME S
J e s t  n o w o c z e s n y m 
produktem izolacyjnym 
s t w o r zo ny m  z  my ś l ą  
o ekologii. Ze względu na 
swoje właściwości Synthos 
XPS PRIME S uzyskał certyfikat 
klasy „A” według specyfikacji 
Green Guide brytyjsk iego 
inst ytutu cer t y f iku jącego 
BRE Group (Building Research 
Establishment Group).

 
XPS PRIME S wyznacza kolejne 
s t a n d a r d y  n a  r y n k u ,  d z i ę k i 
zwiększonej termoizolacyjności oraz 
dbałości o  środowisko naturalne. 
Charakterystyczny srebrny kolor XPS 
PRIME S jest elementem zastosowanej 
technologii, dzięki której produkt posiada 
lepsze parametry techniczne.

                 
Tworząc nowy PRIME przyjęliśmy dwa 
podstawowe założenia: wdrożyć produkt 
charakteryzujący się podwyższoną 
termoizolacyjnością oraz zachować 
szczególną dbałość o środowisko 
naturalne w trakcie całego procesu 
produkcji i użytkowania. Dlatego 
też, SYNTHOS XPS PRIME S posiada 
symbol GREEN LAMBDA, który 
jest wyrazem dążenia SYNTHOS 
do oferowania innowacyjnych 
rozwiązań ułatwiających życie 
a zarazem bez negatywnego 
wpływu na środowisko 
naturalne. 

GREEN jest produktem ekologicznym - do jego produkcji nie 
stosujemy szkodliwych  fluoropochodnych w tym freonów,  
a proces spieniania płyt oparty jest na bazie dwutlenku węgla. 
 
LAMBDA charakteryzuje wysoki poziom izolacji termicznej 
oferowanej przez SYNTHOS XPS PRIME. Obniżona wartość 
λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki 
na eksploatację budynków. Płyty XPS PRIME nadają się 
do pełnego ponownego recyclingu.

GREEN LAMBDA
 doskonały współczynnik 

izolacyjności termicznej

 odporność  
na działanie wilgoci

 znakomite parametry 
wytrzymałościowe

 łatwy montaż

GWARANTUJEMY



FIZYKA BUDOWLI
Straty cieplne są spowodowane przepływem ciepła 
z wewnętrznego, ogrzewanego pomieszczenia 
budynku przez przegrodę budowlaną do środowiska 
zewnętrznego, jakim może być powietrze 
zewnętrzne lub grunt. Parametrem określającym 
izolacyjność cieplną konstrukcji budowlanej jest 
tzw. współczynnik przenikania ciepła „U” [W/m2∙K]. 
W Polsce maksymalne dopuszczalne wartości 
współczynnika U, w zależności od rodzaju przegrody 
budowlanej, określa obecnie „Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, 
gdzie w Załączniku nr 2 podane są wartości 
współczynnika U(max) dla poszczególnych przegród 
i temperatur wewnętrznych. Przykładowe wartości 
U(max) dla temperatury wewnętrznej, ti > 16oC wg 
obowiązujących obecnie przepisów podane są  
w poniższej tabeli:

Powyższe wartości U(max) dotyczą budynków 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej. 

Podane w tabeli wartości U(max) nie uwzględniają 
wpływu np. mostków cieplnych, występujących 

w okolicy okien zewnętrznych, drzwi czy progów 
balkonowych. Dlatego, aby prawidłowo i efektywnie 
zaprojektować grubość izolacji cieplnej, należy 
przyjąć wartości U mniejsze od wymaganych 
przepisami. 

Aby obliczyć wartość U należy uprzednio 
wyznaczyć wartości oporów cieplnych R [m2∙K/W] 
dla poszczególnych warstw w przegrodzie. Wartość 
deklarowana RD dla produktów z polistyrenu 
ekstrudowanego Syntos XPS zawsze jest podawana 
na etykiecie produktu. Różni się ona w zależności od 
grubości wyrobu i deklarowanego współczynnika 
przewodzenia ciepła λD.

RD = d/λD

gdzie:

d  - grubość produktu w m 
λD  - deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła W/m∙K

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 6 listopada 2008 roku, zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, stropodachy w ogrzewanych 
budynkach powinny mieć izolację cieplną na 
tyle grubą, aby współczynnik przenikania ciepła 
konstrukcji dachowej U był nie większy niż 0,25  
W/m2K.

Im wartość oporności cieplnej RD jest większa, tym 
dany produkt ma lepsze właściwości izolacyjne. 

Znając wartości oporów cieplnych poszczególnych 
warstw konstrukcyjnych ściany czy podłogi możemy 
obliczyć całkowity opór cieplny RT:

RT = Rsi + R1 + R2 + ………+ Rse

gdzie:

Rsi - opór przejmowania ciepła od wewnątrz 
(m2∙K/W), dla stropodachów Rsi przyjmuje 

się 0,10 m2∙K/W

R1, R2,…- opory cieplne poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych (beton, polistyren ekstrudowany 
itp.)

Rse - opór przejmowania ciepła od zewnątrz 
stropodachów Rse przyjmuje się 0,04 m2∙K/W

Znając opór cieplny RT możemy łatwo obliczyć 
współczynnik przenikania ciepła U:

U = 1/RT (W/m2∙K)
Znajomość współczynników przenikania ciepła 
U poszczególnych przegród budowlanych jest 
niezbędna do dalszych obliczeń energetycznych, 
dotyczących strat cieplnych przez konstrukcje 
ścienne czy podłogowe budynku. Są one jednym 
z elementów obliczeniowych potrzebnych do 
określenia efektywności energetycznej budynku.
Oprócz zagadnień termicznych dotyczących 
stropodachów, równie dużą rolę odgrywają 
powiązane z termiką zagadnienia przepływu pary 
wodnej.

Dachy o odwróconym układzie warstw znacznie 
zmniejszają możliwość powstania kondensacji 
pary wodnej, dzięki zapewnieniu hydroizolacji 
temperatury powyżej punktu rosy. Umieszczenie 
warstwy hydroizolacji pod warstwą termoizolacji  
w postaci płyt Synthos XPS sprawia, że hydroizolacja 
pełni również funkcję bariery paroszczelnej.

Rodzaj przegrody Współczynnik przenikania 
ciepła U(max) [W/m2∙K]

Ściany zewnętrzne (stykające 
się z powietrzem zewnętrznym, 
niezależnie od rodzaju ściany)

0,30

Dachy, stropodachy i stropy pod 
nieogrzewanymi poddaszami lub 
nad przejazdami

0,25

Stropy nad nieogrzewanymi 
kondygnacjami  podziemnymi 
i zamkniętymi przestrzeniami 
podpodłogowymi, posadzki na 
gruncie

0,45



Szczelna membrana
dachowa

SYNTHOS XPS PRIME 30

Żwir
Geowłóknina

SYNTHOS XPS PRIME S 30
Strop żelbetowy

Szczelna membrana dachowa 

Strop żelbetowy

STROPODACHY 
PŁASKIE - PODZIAŁ Stropodachy o tradycyjnym układzie warstw

Stropodachy o odwróconym układzie warstw

Stropoodach płaski (potocznie zwanym 
dachem płaskim) jest jedną z najczęściej 
projektowanych konstrukcji stropodachu. 
Izolacja stropodachów płaskich (dachów) 
to bardzo ważny element budowli, jednak 
nie zawsze prosty w wykonaniu. Prawidłowo 
wykonane stropodachy powinny chronić 
pomieszczenie przed: 

•	 opadami atmosferycznymi, 
•	 utratą ciepła,
•	 powinny być dostatecznie wytrzymałe na 

obciążenia śniegu i wiatru,
•	 zbytnim nagrzaniem przez promienie 

słoneczne,
•	 uszkodzeniami mechanicznymi 

wynikającymi z eksploatacji (konserwacje, 
naprawy).

Składają się z konstrukcji nośnej  
i pokrycia zabezpieczającego przed opadami 
atmosferycznymi. Stosuje się je zwykle  
w wiatach i magazynach, w których temperatura 
wewnętrzna nie ma istotnego znaczenia.

Stosuje się w budynkach mieszkalnych, 
biurowcach, budynkach gospodarczych, 
magazynach, jak również innych budynkach,  
w których istnieje konieczność utrzymania stałej 
temperatury powietrza (zarówno dodatniej jak 
i ujemnej).

Stropodachy wentylowane to 
konstrukcje bez poddasza, składające się  
z warstwy: konstrukcyjnej, pustki powietrznej 
i warstwy konstrukcyjnej, na której układa się 
pokrycie dachowe.

Stropodachy odpowietrzane,  z zasto-
sowaniem izolacji wentylowanej pod 
pokryciem papowym w warstwie ocieplającej, 
w której wykonane są wąskie kanaliki (15 mm - 
20 mm) umożliwiające usunięcie pary wodnej, 
przez co zapobiegają powstawaniu pęcherzy 
pod papą i zawilgoceniu termoizolacji.

Stropodach płaski niewentylowany  o tradycyjnym układzie 
warstw składa się z przylegających do siebie trzech warstw: 
nośnej, izolacyjnej i pokrycia dachowego. Warstwa izolacji 
termicznej leży bezpośrednio pod szczelną, powłokową 
hydroizolacją dachową (membrana dachowa lub bitumiczna). 
Nie występuje szczelina wentylacyjna między izolacją  
a pokryciem dachowym.

W stropodachu płaskim o odwróconym układzie warstw 
płyty izolacyjne położone są na szczelnej membranie 
dachowej lub hydroizolacji bitumicznej pokrywającej 
konstrukcję nośną dachu a na nich dopiero ułożone są 
następne warstwy - gruntowe, żwirowe, lub betonowe, 
będące wykończeniem dachowym.

Dachy o odwróconym układzie warstw z zastosowaniem 
płyt polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME S 
posiadają wiele zalet, spośród których najważniejsze to:

•	 zapobieganie nadmiernemu rozgrzaniu warstwy 
hydroizolacji,

•	 ochrona warstwy hydroizolacji przed działaniem mrozu,

•	 ochrona hydroizolacji przed promieniami UV, 

•	 zmniejszenie dobowej amplitudy temperatur, 
powodujących pękanie hydroizolacji,

•	 eliminowanie ryzyka powstawania uszkodzeń 
hydroizolacji od gradu, siły ssącej wiatru, prowadzenia 
prac konserwacyjnych na dachu,

•	 eliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej,

•	 eliminowanie powstawania pęcherzy na hydroizolacji, 
która działa jak warstwa paroszczelna,

•	 umożliwianie montażu warstw praktycznie przy każdej 
pogodzie.

Stropodachy dzielą się na:

Zastosowanie stropodachu o odwróconym  
układzie warstw z wykorzystaniem Synthos XPS PRIME:

 • zapewnia właściwy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń,

 • redukuje ilość wody odprowadzanej do kanalizacji,

 • redukuje poziom hałasu,

 • zapewnia wykorzystanie powierzchni jako: 
- dach żwirowy, 
- dach zielony, 
- parking dachowy, 
- taras;

 • zwiększa odporność ogniową stropodachu - klasyfikacja 
NRO dla stropodachu o odwróconym układzie warstw  
z zastosowaniem płyt Synthos XPS PRIME S.

Stropodach o tradycyjnym układzie  
warstw - schemat

Stropodach o odwróconym układzie  
warstw - schemat

NIEOCIEPLANE

NIEWENTYLOWANE PEŁNE

WENTYLOWANE

ODPOWIETRZANE

OCIEPLANE
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STROPODACH  
O ODWRÓCONYM 
UKŁADZIE WARSTW

Hydrolizacja
Kluczową sprawą na powierzchni stropodachu 
jest hydroizolacja, wykonywana najczęściej  
z następujących materiałów:

•	 bitumiczne pokrycia dachowe modyfikowane 
polimerami na osnowie z poliestru,

•	 folie PCV,

•	 membrany EPDM,

•	 membrany TPO,

•	 masy asfaltowe,

•	 inne - dopuszczone do stosowania  
w budownictwie.

Firmy produkujące papy termozgrzewalne czy 
folie hydroizolacyjne przedstawiają warunki przy 
jakich mogą być one stosowane na stropodachy 
o odwróconym układzie warstw. Stosowanie 
warstwowych pokryć bitumicznych klejonych do 
podłoża na całej powierzchni pozwala na bardzo 
łatwe naprawy w razie uszkodzenia, gdyż zostaje 
wyeliminowany wertykalny przepływ wody pod 
warstwą hydroizolacji. 

Folie PCV charakteryzują się optymalnie płaską 
powierzchnią, wysokim połyskiem, odpornością na 
działanie promieni UV i wiele środków chemicznych. 

Folia EPDM jest wysokoplastycznym materiałem  
w zakresie temperatur od -45oC do + 150oC i nie ulega 
uszkodzeniu pod wpływem mikroorganizmów  
i kwasów humusowych oraz agresywnych 
związków chemicznych obecnych w powietrzu czy 
też nawożonej glebie. 

Rozwiązanie stropodachu o odwróconym układzie warstw opiera się na układzie wielowarstwowym, 
którego podstawą jest pięć zasadniczych elementów:

Membrany TPO łączą w sobie właściwości folii PCV 
i membran EPDM. Dostępne są w innych kolorach 
niż czarne. 

Pomiędzy hydroizolacją i termoizolacją powinna 
być stosowana tkanina lub geowłóknina z włókien 
szklanych lub polipropylenowych w zależności 
od użytej hydroizolacji. Jej zadaniem jest ochrona 
termoizolacji przed szkodliwymi czynnikami podłoża 
o charakterze chemicznym oraz wyrównywanie 
drobnych nierówności podłoża.

Termoizolacja
Zastosowanie płyt Synthos XPS PRIME S sprawi, że 
termoizolacja będzie odporna na: 

•	 obciążenia mechaniczne,

•	 cykle zamrażania,

•	 absorpcję wody,

•	 korozję biologiczną.

Dodatkowo zastosowanie Synthos XPS PRIME S jako 
warstwy termoizolacji gwarantuje niezmienność 
i stabilność parametrów cieplnych, 
wytrzymałościowych i wymiarowych przez 
długi czas użytkowania stropodachu. 

Płyty Synthos XPS PRIME S muszą 
być układane ściśle obok siebie tak, 
aby ograniczyć ewentualność 
powstawania mostków 
termicznych. Zaleca się  
z tego względu stosowanie płyt  
z krawędzią na zakładkę 
(Synthos XPS PRIME S 
30L/50L/70L).

Strop żelbetowy Hydrolizacja Termoizolacja
Warstwa  

drenująca-
balastowa

Warstwa 
wykończeniowa

Warstwa drenująca-balastowa 

umożliwia stały i pełny odbiór wody z warstwy 
wegetacyjnej i kieruje ją do odpływów. Może 
gromadzić wodę w przypadku, gdy otwory 
przelewowe znajdują się powyżej hydroizolacji 
tworząc w ten sposób płytki zbiornik i regulując 
zdolność akumulacji wody. W zależności od nośności 
konstrukcji stosuje się wiele różnych rozwiązań. 
Najpopularniejszym i najtańszym jest stosowanie w 
warstwie drenażowej żwiru rzecznego o granulacji 
16/32 mm lub warstwy keramzytu. Przyjmuje się 
do projektowania, że gęstość nasypowa keramzytu 
wynosi ok. 400 kg/m3, a żwiru ok. 2000 kg/m3. 
Zaleca się stosowanie warstwy drenażowej na całej 
powierzchni stropodachu, również pod chodnikami 
płytowymi lub tarasami oraz pod nawierzchnie 
jezdne. Przy bardzo dużych połaciach dachowych 
wskazany jest podział na poszczególne strefy 
odwodnienia, np. przez  zastosowanie klinów.

Warstwa ochronna - przekładkowa lub filtrująca 
oddziela warstwę drenażową od warstwy 
hydroizolacji lub też od termoizolacji w zależności 
od przyjętego systemu rozwiązania dachu.  
W większości przypadków jest to geowłóknina 
z włókien szklanych lub polipropylenowych  
w zależności od użytej hydroizolacji. 

Warstwa wykończeniowa dzieli 
się na:
•	 warstwę użytkową: płyta betonowa, kostka 

betonowa na podbudowie piaskowej, płyty 
kamienne na kołkach dystansowych,

•	 warstwę wegetacyjną gleby.

Bardzo interesującą grupą stropodachów 
niewentylowanych o odwróconym układzie warstw 
są „DACHY ZIELONE”. System izolacji wodoszczelnej 

musi się charakteryzować następującymi cechami: 

•	 wodoodporność,

•	 skuteczne zabezpieczenie przed przerastaniem 
korzeniami roślin,

•	 całkowita odporność na hydrolizę, kwasy 
humusowe,

•	 pełna odporność na środki chemiczne i nawozy,

•	 całkowita odporność biologiczna na pleśnie, 
grzyby.

Dla stropodachów zielonych rekomenduje się 
minimalny spadek 2%, dopuszcza się jednak 
pochylenie dochodzące nawet do 30%. Wykonuje 
się także tzw. stropodachy bezspadkowe, zwłaszcza 
gdy jest potrzebny podwyższony zapas wody 
spiętrzonej na hydroizolacji (maksymalnie 2/3 
warstwy drenażowej).

Realizuje się przez zamontowanie elementów 
spiętrzających zakładanych nad wpustami 
dachowymi. Warstwa drenażowa - balastowa 
dla stropodachów zielonych. Grubość warstwy 
drenażowej przyjmuje się zależnie od przyjętego 
rodzaju zazielenienia i wynosi dla:

•	 zazielenienia ekstensywnego - od 60mm do 
90mm,

•	 zazielenienia intensywnego - od 100mm do 300 
mm w zależności od opinii i sugestii architekta 
zieleni. 

Warstwę wegetacyjną zwykle tworzy humus 
przemieszany z materiałami pochodzenia 
mineralnego. Warstwa wegetacyjna dla upraw 
ekstensywnych powinna mieć grubość od 100 
mm do 150 mm, dla intensywnych niskich do 350 
mm. Natomiast dla upraw intensywnych wysokich 
stosuje się grubość warstwy od 350 mm do 2000 
mm w zależności od wysokości roślinności.



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ 
KONSTRUKCYJNYCH
Izolacja stropodachów o odwróconym układzie 
warstw, w których izolacja termiczna znajduje się 
na warstwie uszczelniającej, posiada szereg zalet, 
zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie optymalnej 
temperatury pracy izolacji przeciwwodnej, 
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami  
i zwiększenie trwałości całości stropodachu. Taka 
konstrukcja stropodachu nadaje się do pokrycia 
żwirem lub warstwą zieleni, wykorzystania jako 
parking lub taras. Płyty Synthos XPS PRIME S ze 
względu na szczególne właściwości, takie jak: 
wytrzymałość na ściskanie, wysoka izolacyjność 
termiczna, niska nasiąkliwość, mrozoodporność, 
są odpowiednim materiałem do tego rodzaju 
zastosowań. 

Płyty Synthos XPS PRIME S mogą być też 
wykorzystane do renowacji starych stropodachów 
w technologii plusdach, jako element nadbudowy 
nad już istniejącą konstrukcją uszkodzonego 
stropodachu. 

Poniżej przedstawiono szczegóły konstrukcyjne dla 
użytkowych stropodachów odwróconych. 

Stropodach w systemie 
odwróconym ze żwirową 
warstwą balastową 

Najczęściej stosowany rodzaj o odwróconym 
układzie warstw. Warstwę dociążającą stanowi 
warstwa żwiru płukanego 16/32 mm o grubości 

min. 50 mm. Stropodachy z wykorzystaniem żwiru 
stosuje się najczęściej wtedy, gdy nie przewidujemy 
innego obciążenia ruchem ludzi na stropodachu 
niż związanego z jego konserwacją i urządzeń 
znajdujących się na nim. Nie można zapominać 
o konieczności zaprojektowania przejść dla ekip 
technicznych, np. w postaci płyt betonowych na 
podkładkach dystansowych. Przejścia te należy 
wykonać do wszystkich elementów wymagających 
konserwacji, np. doświetla dachowe, wpusty, 

urządzenia central klimatyzacyjnych itp. 

W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 
oraz całkowitej oporności cieplnej RT.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm Warstwa żwiru - 50 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji - 
zgodnie  
z projektem, zaleceniami 
producenta oraz sztuką 
budowlaną.

•	 Wykonanie warstwy 
rozdzielającej.

•	 Wykonanie termoizolacji  
z płyt Synthos XPS PRIME S   

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,55 3,03 3,48 4,17 4,74

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,39 0,33 0,29 0,24 0,21

Łączenie płyt izolacyjnych  

Synthos XPS PRIME na zakładkę 

zwiększa szczelność połączenia 

oraz ogranicza możliwość powsta-

nia mostka termicznego.

!

Stropodach odwrócony wykończenie żwirowe - schemat

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm. Warstwa drenażowo - 
żwirowa - 80 mm. Warstwa wegetacyjna - 120 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej.

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt Synthos XPS 
PRIME S - ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach Synthos XPS PRIME S z zakładem  
20 cm. 

•	 Wykonanie warstwy drenażowej - 60-90 mm 
w postaci żwiru, keramzytu 30/40 mm lub 
mat odwadniających. Warstwa ta pomaga 
w szybkim odprowadzeniu nadmiaru wody 
deszczowej lub wody z systemu nawodnienia, 
jednocześnie pozwala na łatwe przenikanie 
wilgoci przez strukturę materiału. 

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej (filtracyjnej) 
- geowłóknina o podwyższonej odporności na 
korozję biologiczną, zapobiega wypłukiwaniu 
drobnych cząstek organicznych mogących 
zahamować odprowadzanie wody. 

•	 Wykonanie warstwy ziemnej - grubość  
100-150 mm.

•	 Wykonanie warstwy roślinnej.

- ułożenie płyt bezpośrednio na warstwie 
rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
bezpośrednie ułożenie geowłókniny na płytach 
SYNTHOS XPS PRIME S z zakładem 200 mm.

•	 Wykonanie warstwy balastowej-
wykończeniowej - żwir płukany 16/32  
o grubości warstwy min. 50 mm, dodatkowe 
zabezpieczenie naroży i stref brzegowych 
płytami betonowymi chodnikowymi 
układanymi na warstwie żwiru.

Stropodach w systemie 
odwróconym - stropodach 
zielony 
Dachy odwrócone „zielone” projektowane są  
w zależności od rodzaju roślinności, która ma być 
zastosowana:
•	 Intensywna - krzewy, drzewa,
•	 Ekstensywna - trawa.

Dzięki wykonaniu warstwy wegetacyjnej z użyciem
keramzytu można zastosować połączoną warstwę 
wegetacyjną i odwodnieniową.

W tabeli przedstawiono wartości całkowitego 
współczynnika przenikania ciepła Uc oraz całkowitej 
oporności cieplnej RT.

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,71 3,20 3,65 4,34 4,91

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,37 0,31 0,27 0,23 0,20

Stropodach zielony w uprawie ekstensywnej 6 ÷ 9 cm - schemat

ekstensywna
Warstwa wegetacyjna

SYNTHOS XPS 30
SYNTHOS XPS 50
SYNTHOS XPS 70

Polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

Dach zielony o uprawie ekstensywnej

   żwir 16/32

STROPODACH ODWRÓCONY
WYKOŃCZENIE ŻWIROWE

geowłóknina

płyta żelbetowa

polimerowo - bitumiczna 
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 warstwa wegetacyjna

roślinność ekstensywna

włóknina �ltrująca

warstwa drenażowa
żwir rzeczny płukany

geowłówknina

STROPODACH ZIELONY
W UPRAWIE EKSTENSYWNEJ 6 ÷ 9 CM

płyta żelbetowa

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 

oraz całkowitej oporności cieplnej RT.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm. Warstwa drenażowo - 
żwirowa - 200 mm. Warstwa wegetacyjna - 400 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej.

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt Synthos XPS 
PRIME S - ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach  Synthos XPS PRIME S z zakładem  
20 cm.

•	 Wykonanie warstwy drenażowej - 100-300 mm

•	 w postaci żwiru, keramzytu 30/40 mm lub mat 
odwadniających.

•	 Warstwa ta pomaga w szybkim odprowadzeniu 
nadmiaru wody deszczowej lub wody z systemu 
nawodnienia, jednocześnie pozwala na łatwe 
przenikanie wilgoci przez strukturę materiału.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej (filtracyjnej) 
- geowłóknina o podwyższonej odporności na 
korozję biologiczną, zapobiega wypłukiwaniu 
drobnych cząstek organicznych mogących 
zahamować odprowadzanie wody.

•	 Wykonanie warstwy ziemnej - grubość 
powyżej 350 mm.

•	 Wykonanie warstwy roślinnej.

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

3,14 3,62 4,07 4,76 5,33

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,32 0,28 0,25 0,21 0,19

Stropodach zielony w uprawie intensywnej 10 ÷ 30 cm  
i większej - schemat

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt Synthos XPS 
PRIME S – ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej – 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach Synthos XPS PRIME S z zakładem  
20 cm.

•	 Wykonanie warstwy drenażowej – w postaci 
żwiru grubości 30-50 mm frakcji 4/8 mm 
lub bezpośrednie ułożenie podkładek 
dystansowych.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej– 
geowłóknina jeśli stosowany jest system  
z płytami chodnikowymi.

•	 Wykonanie warstwy wykończeniowej z płyt 
chodnikowych.

Taras
Jedną z wielu możliwości wykorzystania stropodachu 
w systemie odwróconym jest zagospodarowanie 
go jako powierzchni rekreacyjnych - tarasów. Jest 
to coraz popularniejsze rozwiązanie w centrach 
wielkich miast umożliwiające użytkownikom 
relaks i odpoczynek, natomiast developerom  
i wykonawcom gwarantuje uzyskanie dodatkowej 
powierzchni użytkowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła UC 
oraz całkowitej oporności cieplnej RT

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm. Warstwa żwirowa - 60 mm. 
Płyta chodnikowa - 50 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża – wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji – zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej.

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,61 3,09 3,54 4,23 4,80

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,38 0,32 0,28 0,24 0,21

Dach zielony o uprawie intensywnej

Taras dachowy z wykorzystaniem płyt 
chodnikowych na podsypce żwirowej

Stropodach odwrócony wykończenie z płyt chodnikowych 
układanych na podłożu żwirowym - schemat

włóknina �ltrująca

roślinność

warstwa drenażowa
żwir rzeczny płukany

warstwa wegetacyjna

geowłóknina

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 

płyta żelbetowa

STROPODACH ZIELONY
W UPRAWIE INTENSYWNEJ 10 ÷ 30 CM

  żwir

STROPODACH ODWRÓCONY
WYKOŃCZENIE Z PŁYT CHODNIKOWYCH
UKŁADANYCH NA PODŁOŻU ŻWIROWYM

geowłóknina

płyta żelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 

płytka chodnikowa



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 
oraz całkowitej oporności cieplnej RT.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm.  
Płyta chodnikowa - 50 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej.

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt Synthos XPS 
PRIME S - ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach Synthos XPS PRIME S.

•	 Wykonanie warstwy wykończeniowej z płyt 
chodnikowych na podkładkach dystansowych.

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,69 3,17 3,63 4,31 4,89

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,37 0,32 0,28 0,23 0,20

Stropodach odwrócony wykończenie z płyt chodnikowych 
układanych na przekładkach dystansowych - schemat

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej.

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt Synthos XPS 
PRIME S - ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach SYNTHOS XPS PRIME S z zakładem 
20 cm.

•	 Wykonanie warstwy drenażowej -  
w postaci żwiru grubości 3-5 cm frakcji 4/8 
mm lub bezpośrednie ułożenie podkładek 
dystansowych.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
geowłóknina jeśli stosowany jest system  
z wylewką wykończoną płytkami gresowymi.

•	 Wykonanie warstwy wylewki o grubości min 50 
mm.

•	 Wykonanie warstwy płytek gresowych.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 
oraz całkowitej oporności cieplnej RT.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm.  
Wylewka cementowa - 50 mm.  
Płytki gresowe - 10 mm

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,56 3,04 3,49 4,18 4,75

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,39 0,33 0,29 0,24 0,21

Stropodach odwrócony wykończenie  
z płytek ceramicznych - schemat

Wylewka cementowa

Polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS 30
SYNTHOS XPS 50
SYNTHOS XPS 70

Taras dachowy z wykorzystaniem płyt 
chodnikowych na podsypce żwirowej

Taras dachowy z wykorzystaniem płytek 
gresowych

płytka chodnikowa

przekładka dystansowa

STROPODACH ODWRÓCONY
WYKOŃCZENIE Z PŁYT CHODNIKOWYCH

UKŁADANYCH NA PRZEKŁADKACH DYSTANSOWYCH

geowłóknina

płyta żelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 

żwir

geowłóknina

płytki ceramiczne

wylewka cementowa

STROPODACH ODWRÓCONY
WYKOŃCZENIE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

geowłóknina

płyta żelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Parking dachowy
Wykorzystanie powierzchni dachowych jako 
parkingów dachowych stało się koniecznością, 
ze względu na coraz większy deficyt miejsc do 
parkowania. Stanowi też najlepszy przykład 
wykorzystania systemu dachu odwróconego. 
Ochrona hydroizolacji, wysoka wytrzymałość 
mechaniczna warstwy termoizolacji (zastosowanie 
SYNTHOS XPS PRIME S 50 i 70), a także doskonałe 
właściwości termoizolacyjne pozwalają na 
bezproblemowe użytkowanie parkingu  
i dostosowanie go do przewidywanego natężenia 
ruchu. 

Przy wykonywaniu parkingów dachowych zaleca 
się stosowanie spadków min. 2-2,5%. Istnieje kilka 
możliwości wykończenia nawierzchni: 

•	 Parking dachowy z zastosowaniem płyty 
żelbetowej wylewanej.

•	 Parking dachowy z wykorzystaniem nawierzchni 
z kostki betonowej.

W tabeli przedstawiono wartości całkowitego 
współczynnika przenikania ciepła Uc oraz całkowitej 
oporności cieplnej RT. 

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej górnej przyjęto 20 cm. Grubość płyty 
żelbetowej dolnej - 25 cm. Podsypka piaskowa - 40 mm.

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża – wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie  
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji – zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej.

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt SYNTHOS 
XPS PRIME S – ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej – 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach SYNTHOS XPS PRIME S.

•	 Wykonanie warstwy podbudowy - z kruszywa 
łamanego o grubości 3-4 cm i frakcji 4/8 mm.

•	 Wykonanie płyty żelbetowej.

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,66 3,14 3,59 4,21 4,78

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,38 0,32 0,28 0,24 0,21

Stropodach odwrócony z zastosowaniem  
płyty żelbetowej - schemat

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej - 
bezpośrednie ułożenie dyfuzyjnej geowłókniny 
na płytach SYNTHOS XPS PRIME S z zakładem 
20 cm.

•	 Wykonanie warstwy podbudowy - piaskowo-
cementowej lub zagęszczonego mechanicznie 
piasku frakcji 2/4 - 4/8 o grubości 50 mm.

•	 Wykonanie warstwy wykończeniowej z kostki 
brukowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 
oraz całkowitej oporności cieplnej RT.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W 
λD (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm; 
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm SYNTHOS XPS PRIME S 30

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 
Grubość płyty żelbetowej przyjęto 25 cm. Podsypka piaskowa - 50 mm.

Zalecenia wykonawcze - kolejność wykonania

•	 Przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy 
spadkowej lub wyrównującej, oczyszczenie 
podłoża z wystających elementów.

•	 Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem, 
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

•	 Wykonanie warstwy rozdzielającej. 

•	 Wykonanie termoizolacji z płyt SYNTHOS 
XPS PRIME S - ułożenie płyt bezpośrednio na 
warstwie rozdzielającej z przesunięciem ½.

PARAMETRY 
CIEPLNE 
STROPODACHU 
ODWRÓCONEGO

SYNTHOS XPS PRIME S 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity 
opór cieplny 
stropodachu,  
RT m

2 K/W

2,64 3,12 3,58 4,26 4,83

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
stropodachu,  
UC W/m2K

0,38 0,32 0,28 0,23 0,21

Stropodach odwrócony wykończenie z kostki brukowej,  
kamiennych płyt tarasowych - schemat

Taras dachowy z wykorzystaniem 
nawierzchni z kostki betonowej

Parking dachowy z zastosowaniem płyty 
żelbetowej wylewanej

płyta żelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

płyta żelbetowa

warstwa oddzielająca

podsypka piaskowa

geowłóknina

STROPODACH ODWRÓCONY
Z ZASTOSOWANIEM PŁYTY ŻELBETOWEJ

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 

kostka brukowa

warstwa oddzielająca

podsypka piaskowa

geowłóknina

podsypka cem.-piaskowa 1:4

STROPODACH ODWRÓCONY
WYKOŃCZENIE Z  KOSTKI BRUKOWEJ,

KAMIENNYCH PŁYT TARASOWYCH

płyta żelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

SYNTHOS XPS PRIME S 30, 50, 70 



Właściwości Jednostka
XPS PRIME S

30
XPS PRIME S 

50
XPS PRIME S 

70
Zakończenie krawędzi

Powierzchnia gładka / karbowana gładka gładka

Format * mm 1250 x 600 1250 x 600 1250 x 600

Reakcja na ogień euro klasa F F F

Średni osiągany 
współczynnik 
przewodzenia ciepła 
(10oC) λ **

dN = 40mm 
dN = 50mm 
dN = 60mm 
dN = 80mm 
dN = 100mm 
dN = 120mm 
dN = 150mm

W/(m•K)

 
 
 
 
 

0,032 
0,033 
0,033 
0,035 
0,037 
0,038 
0,039

 
 
 
 
 

0,033 
0,034 
0,035 
0,036 
0,037 
0,039 

-

 
 
 
 
 

0,033 
0,035 
0,035 
0,036 
0,037 

- 
-

Średni osiągany  
opór cieplny RD **

dN = 40mm 
dN = 50mm 
dN = 60mm 
dN = 80mm 
dN = 100mm 
dN = 120mm 
dN = 150mm

(m2•K)/W

 
 
 

1,15 
1,45 
1,75 
2,20 
2,60 
3,05 
3,75

 
 
 

1,15 
1,35 
1,65 
2,15 
2,60 
3,00 

-

 
 
 

1,15 
1,35 
1,65 
2,15 
2,60 

- 
-

Naprężenie ściskające 
przy 10% odkształceniu 
względnym

kPa ≥300 ≥500 ≥700

Średnia osiągana 
nasiąkliwość wodą przy 
długotrwałym zanurzeniu 
**

% ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Odkształcenie  
w warunkach obciążenia 
40 kPa i temperatury 70 
°C

[%] < 5% < 5% < 5%

Zakres temperatur 
stosowania

°C -60 / +75 -60 / +75 -60 / +75

Grubość płyty mm
40, 50, 60, 80, 100, 

120, 150
40, 50, 60, 80, 100, 

120
40, 50, 60, 80, 100

CHARAKTERYSTYKA

* zamówienia specjalne do długości 3000 mm. 
** średnia wartość osiągana w produkcji SYNTHOS XPS PRIME S w Synthos Dwory. I - proste

L - na zakładkę

N - pióro-wpust

REALIZACJE
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