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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
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.  Jego nowoczesna 
formuła stanowi rozwinięcie, 
docenianej przez klientów 
w wielu krajach, białej płyty 
SYNTHOS XPS. 

 
Nowy XPS PRIME wyznacza 
kolejne standardy na rynku, dzięki 
zwiększonej termoizolacyjności oraz 
dbałości o  środowisko naturalne. 
Charakterystyczny srebrny kolor XPS 
PRIME 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 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 z dn. 6 listopada 2008 roku, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, 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:

Wymagania izolacyjności stropów nad 
nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi 
oraz dla podłóg na grunicie (zgodne z Warunkami 
Technicznymi - 06.2009):

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, podłoga na gruncie w ogrzewanym 
pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną 
obwodową z materiału izolacyjnego w postaci 
warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 m2∙K/W.

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 podłogi na gruncie Rsi przyjmuje się 
0,17 m2∙K/W dla ściany stykającej się z gruntem  
Rsi przyjmuje się 0,13 m2∙K/W

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

Rse - opór przejmowania ciepła od strony gruntu, 
dla podłogi i ściany stykającej się z gruntem  
Rse przyjmuje się 0 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.

Hydroizolacja
Przy wykonywaniu i użytkowaniu podłóg na gruncie 
istnieje realne prawdopodobieństwo wystąpienia 
wilgoci gruntowej przenikającej do podłóg. Dlatego 
hydroizolacja powinna być wykonana ze szczególną 
starannością. Eliminuje ona możliwość wystąpienia 
wilgoci w górnych warstwach podłogi. W miarę 
możliwości hydroizolację podłóg wykonujemy  
z tego samego materiału, co hydroizolację ławy  
i ścian fundamentowych. Hydroizolację rozkładamy 
na powierzchni płyty wcześniej przygotowanej. 
Wykonujemy zakład na poziomą izolację ściany 
fundamentowej. Ważne jest wykonanie trwałego 
i szczelnego połączenia na styku tych dwóch 
warstw. Hydroizolację z papy wykonujemy  
w dwóch warstwach. W razie wykorzystania folii 
hydroizolację można wykonać jednowarstwowo, 
pod warunkiem niskiego poziomu wód gruntowych. 
Następnie należy wykonać warstwę termoizolacji 
z wykorzystaniem płyt Synthos XPS PRIME, które 
oprócz podstawowej funkcji termoizolacyjnej 
chronią również hydroizolację przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Na przygotowane płyty Synthos 
XPS PRIME należy rozłożyć kolejną warstwę folii 
zachowując 10 cm zakład i wywijając na ścianę na 
min. 10-12 cm.

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

Rodzaj budynku Warunki 
temperaturowe U(max) [W/m2∙K]

Budynek mieszkalny  
i zamieszkania zbiorowego

bez 
wyszczególnienia

0,45

Budynek użyteczności 
publicznej

bez 
wyszczególnienia

0,45

Budynek produkcyjny, 
magazynowy i 
gospodarczy

ti > 16oC 
8o≤ ti ≤16oC 

Δti ≤8oC

0,80 
1,20 
1,50



IZOLACJA TERMICZNA 
W PODŁOŻACH 
POSADZKOWYCH

W dzisiejszych czasach, gdy coraz większą uwagę 
zwraca się na rozwiązania energooszczędne 
przegród budowlanych, efektywna izolacja ścian, 
dachów oraz fundamentów i podłóg na gruncie 
jest niemalże obowiązkiem zarówno inwestora 
indywidualnego jak i projektantów lub wykonawców 
dużych obiektów budowlanych. Ograniczenie 
strat cieplnych poprzez przegrody budowlane jest 
jednym z najważniejszych czynników wpływających 
na ogólną efektywność energetyczną budynku. 
Dużą rolę w ograniczaniu strat cieplnych 
spełnia prawidłowe i efektywne zaizolowanie 
wszelkiego rodzaju podłoży posadzkowych.  
W niniejszym folderze zajmiemy się izolacją 
posadzek przemysłowych i mieszkaniowych.

Wymienione funkcje stropów wymuszają spełnienie 
podstawowych wymagań w zakresie odpowiedniej:  
wytrzymałości, sztywności, ognioodporności, 
izolacyjności cieplnej i dźwiękowej, trwałości. 
Stropy powinny być również możliwie lekkie i mieć 
jak najmniejszą grubość. Sztywność konstrukcji 
przeciwdziała drganiu stropów w rezultacie 

Ogólne informacje
Stropy są przegrodami poziomymi dzielącymi 
poszczególne kondygnacje budynku. Składają się  
one z trzech podstawowych części: konstrukcji 
nośnej, podłogi i sufitu. Sufit jest elementem 
wykończeniowym, który bezpośrednio 
przylega do spodu konstrukcji nośnej albo jest 
przytwierdzony sztywno lub sprężyście, może 
również być podwieszony. Z kolei podłoga stanowi 
wykończenie stropu od góry. W zależności od 
przeznaczenia funkcjonalnego możemy rozróżnić 
stropy: międzykondygnacyjne (międzypiętrowe), 
stropy nad nieogrzewanymi przestrzeniami, 
stropodachy, stropy nad przejazdami. Stropy dzieli 
się często na rodzaje lub grupy, przede wszystkim  
w zależności od: rodzaju materiałów stosowanych do 
konstrukcji nośnej stropu, typu konstrukcji, miejsca 
występowania, ognioodporności, przeznaczenia 
funkcjonalnego i metody wykonania.

chodzenia, przesuwania ciężarów, ruchu lub wibracji 
urządzeń, itp. Najlepsze usztywnienia poziome 
w budynkach stwarzają stropy monolityczne 
żelbetowe, a najgorsze drewniane, ze względu na 
małą masę. Zarówno belki, jak i płyty stropowe mogą 
opierać się na ścianach nośnych oraz na podciągach 
widocznych lub ukrytych w stropie. 

KONSTRUKCJA STROPU SPEŁNIA  
NASTĘPUJĄCE PODSTAWOWE  

FUNKCJE:

 • przenoszenie ciężaru własnego, 
obciążeń użytkowych, a niekiedy 
również i obciążeń od ścianek 
działowych

 • usztywnienie budynku w kierunku 
poziomym, jak również zwiększenie 
sztywności przestrzennej

 • ochrona cieplna i akustyczna między  
oszczególnymi kondygnacjami

MATERIAŁ IZOLACYJNY MA ZASTOSOWANIE  
W NASTĘPUJĄCYCH KONSTRUKCJACH POSADZKOWYCH:

 • w podłogach o wysokich wymaganiach na obciążenia  
- posadzki przemysłowe na gruncie  
w halach lub magazynach z ciężkim sprzętem

 • w podłogach na gruncie w budownictwie mieszkaniowym 
lub przemysłowym - wysokie wymagania izolacyjności 
cieplnej

 • na stropach nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

 • na stropach nad przejazdami lub otwartą przestrzenią 
zewnętrzną

 • na stropach międzykondygnacyjnych (międzypiętrowych)  
- jako izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych

 • w konstrukcjach balkonowych i tarasowych - jako 
ograniczenie strat ciepła przez konstrukcyjne płyty 
betonowe



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ 
KONSTRUKCYJNYCH
Podłogi na gruncie - izolacja pod 
płytą betonową
W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 
oraz całkowitej oporności cieplnej RT dla podłogi na 
gruncie, w zależności od grubości płyty izolacyjnej 
Synthos XPS PRIME 30.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 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 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. 

Zalecenia wykonawcze

•	 przygotowanie podłoża - podłoże powinno 
być wykonane ze stabilnego kruszywa (piasek, 
żwir) odpowiednio zagęszczonego lub warstwy 
chudego betonu

•	 montaż płyt Synthos XPS PRIME - mijankowo  
z przesunięciem o ½ długości - połączenie na 
zakład eliminuje mostki termiczne

•	 montaż hydroizolacji lub folie PE jako warstwy 
poślizgowej w przypadku stosowania betonu 
wodoszczelnego

•	 wykonanie płyty betonowej zgodnie  
z projektem uwzględniającym obciążenia  
w danym pomieszczeniu

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

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 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 30 
Podsypka piaskowa – 20 cm 
Płyta żelbetowa – 25 cm

Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.

Zalecenia wykonawcze

•	 oczyszczenie płyty podłogowej;

•	 wykonanie hydroizolacji;

•	 montaż płyt Synthos XPS PRIME - mijankowo  
z przesunięciem o ½ długości - połączenie na 
zakład eliminuje mostki termiczne;

•	 ułożenie folii PE - warstwa poślizgowa;

•	 wykonanie wylewki betonowej;

•	 wykonanie warstw wykończeniowych (płytki,  
panel, drewno, itp.).

Podłogi na gruncie - izolacja nad 
płytą betonową

PARAMETRY CIEPLNE 
PODŁOGI NA GRUNCIE

SYNTHOS XPS PRIME 30 
grubość w mm

40 60 80 100

Całkowity opór cieplny podłogi 
na gruncie,  RT m

2 K/W
1,95 2,52 3,03 3,51

Całkowity  współczynnik 
przenikania ciepła podłogi na 
gruncie, UC W/m2K

0,51 0,40 0,33 0,28

PARAMETRY 
CIEPLNE 
PODŁOGI  NA 
GRUNCIE

SYNTHOS XPS PRIME 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity opór 
cieplny podłogi  
na gruncie,  
RT m

2 K/W

2,59 3,09 3,09 4,30 4,81

Całkowity  
współczynnik 
przenikania ciepła 
podłogi na gruncie,  
UC W/m2K

0,39 0,32 0,32 0,23 0,21

UWAGA! 

Użycie środków zawierających 

rozpuszczalniki organiczne 

powoduje zniszczenie płyt 

Synthos XPS

!
Szczegół docieplenia podłogi na gruncie w piwnicy

Szczegół docieplenia posadzek

SYNTHOS XPS PRIME 30 

wylewka cementowa zbrojona

chudy beton
płyta betonowa gr. 10cm

SYNTHOS XPS PRIME 30 

podsypka z piasku gr. 20 cm

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA
PODŁOGI NA GRUNCIE W PIWNICY

ORAZ ŚCIANY

polimerowo - bitumiczna
izolacja  przeciwwodna  

podsypka

podsypka piaskowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

grunt rodzimy

podbetonka (chudziak)

warstwa rozdzielająca, folia PE

warstwa poślizgowa
folia poliestylenowa

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA POSADZEK

SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70 

płyta żelbetowa -
 posadzka technologiczna



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ 
KONSTRUKCYJNYCH
Posadzki przemysłowe  
o wysokich wymaganiach  
na obciążenia
W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc 

oraz całkowitej oporności cieplnej RT dla podłogi 
na gruncie pod zwiększonym obciążeniem 
technologicznym, w zależności od grubości płyty 
izolacyjnej Synthos XPS PRIME 30.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0 m2K/W  
λD (W/mK)= 0,036 dla gr. 40, 50 i 60mm, 0,038 dla gr. 80  
i 100mm Synthos XPS PRIME 50 
Podsypka piaskowa - 20 cm 
Płyta żelbetowa z kablami grzewczymi - 18 cm 
Płyta żelbetowa (posadzka) - 30 cm

Obramowaniem oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia ws. WT 2008.  
Wytłuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym. 
Szarą kolumną oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos. 

Zalecenia wykonawcze

•	 przygotowanie podłoża - podłoże powinno 
być wykonane ze stabilnego kruszywa (piasek, 
żwir) odpowiednio zagęszczonego lub warstwy 
chudego betonu

•	 przygotowanie instalacji grzewczej i wylewki
•	 montaż hydroizolacji
•	 montaż płyt Synthos XPS PRIME - mijankowo  

z przesunięciem o ½ długości – połączenie 
na zakład eliminuje mostki termiczne (jeśli 
konieczne jest zastosowanie dużej grubości 
izolacji, płyty układamy w dwóch warstwach 
z przesunięciem spoin ½ długości co drugą 
warstwę)

•	 ułożenie folii PE – warstwa poślizgowa
•	 wykonanie płyty żelbetowej;
•	 wykonanie posadzki
Na rysunku przedstawiono rozwiązanie izolacyjne 
dla podłogi na gruncie, będącej pod zwiększonym 
obciążeniem technologicznym oraz poddanej 
działaniu niskich temperatur, np. w chłodniach. 
W takich przypadkach lepiej jest stosować płyty 
SYNTHOS XPS PRIME 50 lub 70, które charakteryzują 
się większą wytrzymałością na ściskanie tzn. powyżej 
500 kPA i powyżej 700 kPa przy 10% deformacji 
grubości produktu.

 
 
 

Poniżej szczegóły docieplenia stropów nad 
pomieszczeniami nieogrzewanymi - stropy mocno 
obciążone, magazyny, usługi.

Szczegóły izolacji różnych 
stropów mocno obciążonych 
nad pomieszczeniem 
ogrzewanym
Nad pomieszczeniami ogrzewanymi dla stropów 
między kondygnacjami nie ma normowych 
wymagań cieplnych.

Strop filigran

Strop gęstożebrowy TERIVA II

Strop z płyt kanałowych

PARAMETRY CIEPLNE 
PODŁOGI NA GRUNCIE

SYNTHOS XPS PRIME 50 
grubość w mm

40 60 80 100

Całkowity opór cieplny podłogi 
na gruncie,  RT m

2 K/W
2,02 2,60 3,10 3,58

Całkowity  współczynnik 
przenikania ciepła podłogi na 
gruncie, UC W/m2K

0,49 0,39 0,32 0,28

Szczegół docieplenia posadzek mocno obciążonych mroźnie

wylewka cementowa zbrojona

strop z płyt kanałowych

strop gęstożebrowy  TERIVA II

wylewka cementowa zbrojona

strop �ligran

wylewka cementowa zbrojona
nadbeton

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA STROPÓW 
NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

(STROP MOCNO OBCIĄŻONY, MAGAZYNY, USŁUGI)

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

wylewka cementowa zbrojona

strop z płyt kanałowych

strop gęstożebrowy  TERIVA II

wylewka cementowa zbrojona

strop �ligran

wylewka cementowa zbrojona
nadbeton

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA STROPÓW 
NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

(STROP MOCNO OBCIĄŻONY, MAGAZYNY, USŁUGI)

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

wylewka cementowa zbrojona

strop z płyt kanałowych

strop gęstożebrowy  TERIVA II

wylewka cementowa zbrojona

strop �ligran

wylewka cementowa zbrojona
nadbeton

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA STROPÓW 
NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

(STROP MOCNO OBCIĄŻONY, MAGAZYNY, USŁUGI)

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

folia przeciwwilgociowa

podsypka z piasku gr. 20cm

grunt rodzimy

SYNTHOS XPS PRIME 50 LUB 70 

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA POSADZEK
MOCNO OBCIĄŻONYCH, MROŹNIE

płyta żelbetowa -
 posadzka technologiczna

płyta żelbetowa -
z kablami grzewczymi

warstwa poślizgowa
folia poliestylenowa



W zamieszczonej obok 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 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.

Podłogi na stropach 
nad nieogrzewanymi 
pomieszczeniami
W poniższej tabeli przedstawiono wartości 
całkowitego współczynnika przenikania ciepła UC 

oraz całkowitej oporności cieplnej RT.

Do obliczeń przyjęto:

Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0 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 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. 

Gdyby powyższe rozwiązanie konstrukcyjne 
było umieszczone nad przejazdem, to podane  
w tabelce grubości Synthos XPS PRIME nie spełniłyby 
wymagań współczynnika przenikania ciepła UC, 
którego wartość powinna być wtedy nie większa 
niż 0,25 W/m2K. W takim przypadku grubość płyty 
Synthos XPS PRIME 30 powinna wynosić min. 140 
mm.

Prawidłowe ocieplenie płyty balkonowej jest 
szczególnie ważne. Niestety nie ma dziś norm 
mówiących o wymaganiach izolacyjnych. 
Trzeba pamiętać, że prawidłowa izolacja 
zapobiega powstaniu mostka termicznego 
na styku ze ścianą nośną. Ten typ mostka 
występuje najczęściej na fasadach budynków 
i jego wartość jest najbardziej niekorzystna  
z punktu widzenia obliczeń efektywności 
energetycznej budynku. Płyty Synthos XPS PRIME  
30 znakomicie nadają się do tej aplikacji. Ich 
odporność na obciążenia, ujemne temperatury oraz 
wysokie właściwości izolacyjne gwarantują długą 
trwałość konstrukcji balkonowej oraz posadzki  
z płytek ceramicznych.

Izolacja płyt balkonowych i tarasów

PARAMETRY 
CIEPLNE NAD 
NIEOGRZEWANYM 
POMIESZCZENIEM

SYNTHOS XPS PRIME 30 
grubość w mm

80 100 120 140 
(100+40)

160 
(100+60)

Całkowity opór 
cieplny stropu nad 
pomieszczeniem 
nieogrzewanym,  
RT m

2 K/W

2,08 2,59 3,07 3,43 4,21

Całkowity  
współczynnik 
przenikania 
ciepła stropu nad 
pomieszczeniem 
nieogrzewanym,  
UC W/m2K

0,48 0,39 0,33 0,29 0,24

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ 
KONSTRUKCYJNYCH Izolacja płyty balkonowej Izolacja tarasu nad 

pomieszczeniem ogrzewanym

PARAMETRY CIEPLNE 
ZEWNĘTRZNEGO 
STROPU 
TARASOWEGO NAD 
OGRZEWANYM 
POMIESZCZENIEM

SYNTHOS XPS PRIME 30 
grubość w mm

100 120 
(60+60)

140 
(80+60)

160 
(80+80)

Całkowity opór 
cieplny stropu nad 
pomieszczeniem 
ogrzewanym,  RT m

2 K/W

3,04 3,76 4,20 4,71

Całkowity  współczynnik 
przenikania ciepła stropu 
nad pomieszczeniem 
ogrzewanym, UC W/m2K

0,33 0,27 0,24 0,21

Szczegół docieplenia stropu  
nad pomieszczeniem nieogrzewanym

Szczegół docieplenia balkonu Szczegół docieplenia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

wlot powietrza

pustka wentylacyjna

ściana betonowa gr.25cm

folia PE

1%

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

płyta żelbetowa gr. 15cm

izolacja przeciw wilgoci

wylewka
cementowa zbrojona

SZCZEGÓŁ COKOŁU
DOCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ- ŚCIANA WARSTWOWA

DOCIEPLENIE ŚCIANY PARTERU- ŚCIANA WARSTWOWA
DOCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

 

podsypka

izolacja przeciwwilgociowa płytki gresowe

płyta żelbetowa gr. 12cm

wylewka cementowa zbrojona

SZCZEGÓŁDOCIEPLENIA BALKONU

kliny montażowe w rozstawie 
max 70cm (15cm od słupków) 

SYNTHOS XPS PRIME 30 

warstwa gruntująca

płytki gresowe

płyta żelbetowa gr. 12cm

paroizolacja

wylewka cementowa zbrojona

płaszczyzna klejenia płyt

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA TARASU
NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

SYNTHOS XPS PRIME 30 

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna



Właściwości Jednostka
XPS PRIME 

25
XPS PRIME 

30
XPS PRIME 

50
XPS PRIME 

70
Zakończenie 
krawędzi

Powierzchnia
gładka / 

karbowana
gładka /

karbowana
gładka gładka

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

Reakcja na ogień euro klasa E E E E

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

dN = 20mm 
dN = 30mm 
dN = 40mm 
dN = 50mm 
dN = 60mm 
dN = 80mm 
dN = 100mm 
dN = 120mm

W/(m•K)

 
 
 
 
 

0,035 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

 
 
 
 
 
- 

0,031 
0,032 
0,033 
0,033 
0,035 
0,037 
0,038

 
 
 
 
 
- 
- 

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

-

 
 
 
 
 
- 
- 

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

-

Średni osiągany  
opór cieplny RD **

dN = 20mm 
dN = 30mm 
dN = 40mm 
dN = 50mm 
dN = 60mm 
dN = 80mm 
dN = 100mm 
dN = 120mm

(m2•K)/W

 
0,50 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

 
- 

0,90 
1,15 
1,45 
1,75 
2,20 
2,60 
3,05

 
- 
- 

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

-

 
- 
- 

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

-

Naprężenie 
ściskające przy 
10% odkształceniu 
względnym

kPa ≥250 ≥300 ≥500 ≥700

Średnia osiągana 
nasiąkliwość wodą 
przy długotrwałym 
zanurzeniu **

% ≤ 0,70 ≤ 0,35 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Zakres temperatur 
stosowania

°C -60 / +75 -60 / +75 -60 / +75 -60 / +75

Grubość płyty mm 20
30, 40, 50, 60, 
80, 100, 120

40, 50, 60, 80, 
100

40, 50, 60, 80, 
100

CHARAKTERYSTYKA

* zamówienia specjalne do długości 3000 mm. 
** średnia wartość osiągana w produkcji Synthos XPS PRIME w Synthos Dwory.

I - proste

L - na zakładkę

N - pióro-wpust

POLISTYREN
EKSTRUDOWANY

Polski rynek oferuje bogaty asortyment 
produktów izolacyjnych, które zaspokajają 
potrzeby klientów w zakresie izolacji odpornej 
na ciepło, zimno, ogień i dźwięk. Podstawową 
grupą produktów spełniających te wymagania 
są płyty z polistyrenu ekstrudowanego Synthos 
XPS PRIME przeznaczone do izolacji termicznej. 
Prawidłowo wykonana warstwa izolacji 
zapobiega kondensacji pary wodnej, tłumi hałas, 
tworzy warstwę ochronną - klasyfikowaną jako 
NRO (nierozprzestrzeniającą ognia). 

W 2008 roku firma Synthos S.A. rozpoczęła 
produkcję nowego wyrobu na bazie polistyrenu 
ekstrudowanego – Synthos XPS.

Dzięki zamkniętokomórkowej budowie 
wewnętrznej produkt ten wykazuje szereg 
unikalnych cech bardzo przydatnych  
w budownictwie.

Synthos XPS PRIME jest jednorodnym materiałem 
budowlanym o gładkiej powierzchni oraz 
strukturze składającej się z małych zamkniętych 
komórek. Z uwagi na swoją budowę jest 
produktem idealnym do różnorakich zastosowań 
termoizolacyjnych. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na 
działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością na 
ściskanie.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze technicznej oraz 
najnowocześniejszej linii produkcyjnej, jesteśmy  
w stanie zaproponować Państwu produkt 
najwyższej jakości, w szerokim przekroju 
asortymentowym.

Synthos XPS PRIME jest materiałem 
termoizolacyjnym, uformowanym w postać 
płyty w procesie bezpośredniego spieniania  
i wytłaczania (ekstruzji). Płyty charakteryzują 
się specyficzną, zamkniętokomórkową 
strukturą pianki o niskiej gęstości  
i gładką powierzchnią.
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