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„GłAdKIE,  

płAsKIE powIERzCHNIE 

I IMpoNująCy RysuNEK 

łąCzEń, wzdłuż 

RóżNyCH wyMIARów 

oRAz pRAKTyCzNIE 

NIEoGRANICzoNA  

pAlETA  

KoloRów“
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Stal w idealnym 
kształcie i o najwyższej 
precyzji

BENCHMARK 
MATRIX®

To właśnie tu stal ujawnia swoją ogromną 
różnorodność. Gładkie, płaskie powierzchnie 
i imponujący rysunek łączeń, wzdłuż różnych 
wymiarów oraz praktycznie nieograniczona paleta 
kolorów. Pokrycia BENCHMARK Matrix®, będące 
najnowszą pozycją w ofercie systemów pokryć 
architektonicznych Designwall Series umożliwią 
Państwu zrealizowanie wyjątkowych koncepcji i 
pomysłów oraz budowę trwałych i ekologicznych 
obiektów wyznaczających nowe standardy. 
Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna są 
głównymi priorytetami, jakie brano pod uwagę 
podczas opracowywania systemu BENCHMARK 
Matrix®.
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BENCHMARK 
MATRIX®

EsTETyKA I wzoRNICTwo 
dzięki możliwości wykonywania płyt w różnych wymiarach, 
ten system modularnych pokryć elewacyjnych zapewnia 
projektantom maksimum swobody twórczej.  wysoka jakość 
pokryć z gamy Reflection Collection zadziwia nie tylko 
wieloletnią trwałością, ale również bogatą paletą ponad 500 
barw. Aby umożliwić państwu nadanie niepowtarzalnego 
charakteru budynkowi oferujemy również bogatą gamę 
detali i rozwiązań wykończeniowych, takich jak: narożniki, 
zwieńczenia i podwaliny.  Ten jednokomponentowy system 
może być montowany w orientacji poziomej, z przesunięciem 

w poziomie, prostopadle lub w pionie.

spRAwNoŚĆ
panele BENCHMARK Matrix® produkowane są w polsce i 
posiadają rdzeń izolacyjny z wełny mineralnej, charakteryzujący 
się doskonałą odpornością ogniową (A2-s1, d0). ponadto są 
one szczelne (szczelność powietrzna do 0,6 pa 1,7 m3/h) i 
wodoszczelne (do 0,6 pa). wyjątkowa powłoka metaliczna zM 
Ecoprotect zapewnia panelom odporność na korozję. dlatego 

też możemy zaoferować 30-letnią gwarancję w tym zakresie. 

sERwIs I wspARCIE
Nasz zespół będzie wspierać państwa na każdym etapie 
- począwszy od fazy projektowej, w ramach której nasz 
zespół przygotuje rysunki wizualizacje przedstawiające jak 
nasz produkt będzie wyglądał na elewacji państwa budynku, 
przez wsparcie techniczne, po wsparcie podczas montażu 
pokrycia na obiekcie.  ponadto dysponujemy przeszkolonymi 
zespołami wykonawców, posiadającymi bogate doświadczenia 
w dziedzinie montażu naszych produktów BENCHMARK 
Matrix®.
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BENCHMARK 
MATRIX® 
dANE TECHNICzNE

zAsTosowANIA
BENCHMARK Matrix® to najnowszy element serii pokryć 
architektonicznych designawall.  Ten zaawansowany element pokrycia 
elewacyjnego, wyposażony w izolację termiczną, łatwo wpada w 
oko za sprawą swojej płaskiej powierzchni i prostych wyrazistych 
linii prostopadłych krawędzi płyt.  Ma on bardzo atrakcyjny wygląd 
i jest produktem stworzonym specjalnie z myślą o wymagającej, 
nowoczesnej architekturze przemysłowej. wymiary płyt nadają 
budynkom charakterystyczny i stylowy wygląd.

Indywidualne, wyróżniające się i eleganckie - obfitość możliwych 
rozwiązań stylistycznych daje bogate możliwości w dziedzinie 
tworzenia wyjątkowych obiektów architektonicznych.  system pokryć 
elewacyjnych BENCHMARK Matrix® wyróżnia się niezawodnością i 
jest wzorcem stylu.

MATERIAły
okładziny stalowe
stal s280Gd zMg o minimalnej granicy plastyczności 280 Mpa. 
standardowa grubość to 0,75mm po stronie zewnętrznej i 0,70mm po 
stronie wewnętrznej. Inne pokrycia metalowe dostępne na zamówienie.

Profilowanie
płyty te mają płaską powierzchnię z obu stron.  Na zamówienie 
oferujemy płyty w wersji z lekko wyprofilowaną okładziną wewnętrzną.

powłoki
powłoka zewnętrzna: Kingspan spectrum® to poliuretanowa powłoka 
organiczna o grubości 50 μm z półmatowym wykończeniem i efektem 
niewielkiej ziarnistości. Kingspan spectrum® zapewnia wyjątkową 
trwałość koloru i odporność na działanie warunków atmosferycznych, 
korozji i promieniowania uV.  jej elastyczność zapewnia wysoką 
odporność na uszkodzenia mechaniczne.  powłoka Kingspan 
spectrum® jest dostępna w szerokiej gamie kolorów, również 
metalicznych, nie zawiera chloru, ftalanów i plastyfikatorów i w 
100 % podlega recyklingowi. powłoka wewnętrzna:  poliester o 
grubości nominalnej 25 μm.  Kolor standardowy jasnoszary 
(podobny do RAl 9002). Inne powłoki dostępne na specjalne 
zamówienie.

Zabezpieczenia
płyty zabezpieczone są z dwóch stron folią ochronną.

RdzEń IzolACyjNy
Izolacja z wełny mineralnej Rockwool d2 o gęstości 120 kg/m3.

uszCzElNIENIA
system obejmuje impregnowane taśmy uszczelniające, które 
zapewniają maksymalną efektywność termiczną i tworzą podwójną 
barierę uniemożliwiającą wnikanie powietrza i wody.

spRAwNoŚĆ
Izolacyjność termiczna
Izolacyjność cieplna, wg. EN Iso 6946.

właściwości biologiczne
płyty BENCHMARK Matrix® są odporne na atak pleśni,  grzybów i 
robactwa. do ich produkcji nie wykorzystuje się środków mocznikowo 
-formaldehydowych, dlatego płyty te nie są uznawane za szkodliwe.

odporność ogniowa
Reakcja na ogień

płyty BENCHMARK Matrix® zostały poddane testom, w wyniku 
których potwierdzono ich zgodność z krajowymi przepisami i 
normami budowlanymi. płyty te posiadają klasyfikację A2-s1, d0 
według normy EN 13501-1.

zgodnie z wymaganiami normy EN 1365 - Badania odporności 
ogniowej elementów nośnych - płyty designwall Matrix® osiągają 
odporność:

EI30 w przypadku płyt o grubości ≥ 120 mm.

Bliższe informacje na temat sprawności płyt w zakresie odporności 
ogniowej można uzyskać w dziale usług Technicznych Kingspan 
BENCHMARK.

właściwości konstrukcyjne
w celu uzyskania szczegółowych tabel obciążeń i usług projektowych/
konstrukcyjnych, prosimy o kontakt z działem Technicznym Kingspan 
BENCHMARK.

właściwości akustyczne
w zależności od grubości płyty, ważony współczynnik tłumienia 
dźwięku Rw dla płyt BENCHMARK Matrix® waha się w zakresie od 
28 do 32 dB. 

wyMIARy I wAGA
Grubość płyty (mm)    80  100  120  150  175 200

Grubość okładzin: od zewnątrz  0,75
(mm)                od wewnątrz 0,70

długość płyty (mm)  1000 - 6500

szerokość płyty (mm)     600 - 1000 (350 - 600 na zamówienie)

wartość współcz. u,  wg. 
EN Iso 6946 (w/m2K)  

 0,53 0,43 0,36 0,29 0,25 0,22

opór cieplny  
(m2K/w)   

 1,70 2,14 2,58 3,23 3,77 4,31

Ciężar kg/m2    20,2 22,6 25,0 28,6 31,6 34,6
   22,2 24,6 27,0 30,6 33,6 36,6

Grubość płyty   Rockwool d2 λ = 0,045 (w/mK)

 (mm) wartość współczynnika u (w/m2K) opór cieplny (m2K/w)

80 0,53 1,70

100 0,43 2,14

120 0,36 2,58

150 0,29 3,23

175 0,25 3,77

200 0,22 4,31

U: Przenikalność cieplna.  R: Opór cieplny.  λ: Przewodnictwo cieplne.



7

oBowIązująCE pRzEpIsy
płyty BENCHMARK Matrix® spełniają wymagania normy europejskiej 
EN 14509: „samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 
termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy” oraz 
odpowiadają wymogom dodatkowych, właściwych przepisów i norm 
budowlanych.

jAKoŚĆ I TRwAłoŚĆ
płyty Kingspan BENCHMARK są produkowane z materiałów o 
najwyższej jakości, z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń 
produkcyjnych oraz z zachowaniem surowych standardów kontroli 
jakości, gwarantujących ich wieloletnią niezawodność i trwałość.

GwARANCjA
produkty Kingspan BENCHMARK objęte są kompleksową gwarancją 
obejmującą ich wytrzymałość, okładziny zewnętrzne i parametry.

pAKowANIE
Elementy BENCHMARK Matrix® układane są poziomo, stroną 
zewnętrzną do góry.  płyty rozdzielone są od siebie dającym się 
łatwo usunąć klejem termotopliwym.  Góra, dół, boki i krawędzie 
zabezpieczone są styropianem i elementami drewnianymi, a cała 
paczka owijana jest folią polietylenową. liczba płyt w każdej paczce 
zależy od długości i ciężaru płyt.

Typowa wysokość paczki to 1100 mm. Maksymalny ciężar paczki to 
1500 kg.

dosTAwA I RozłAduNEK 
Transport paczek z płytami BENCHMARK Matrix® na plac budowy 
realizowany jest transportem drogowym (o ile nie zaznaczono 
inaczej).  do obowiązków klienta należy sprawdzenie placu budowy 
pod kątem występowania na nim takich ograniczeń, jak na przykład: 
wjazd na plac budowy, linie zasilające, oraz uzgodnienie miejsca 
składowania paczek.  dodatkowo klient musi określić właściwy typ/
metody rozładunku, podnoszenia płyt, np. żurawie, widły żurawi, 
belki/zawiesia i poduszki powietrzne, wózki widłowe lub inne 
specjalistyczne urządzenia do podnoszenia.

za każdym razem należy sprawdzić bieżące certyfikaty (certyfikaty 
bezpiecznego obciążenia roboczego) żurawi, wideł, belek, zawiesi, 
wózków widłowych lub specjalistycznych urządzeń dźwigowych przed 
rozpoczęciem czynności rozładunku/podnoszenia.

pRoCEduRA MoNTAżu NA plACu
Budowy 
Instrukcję montażu można otrzymać kontaktując się z działem 
technicznym Kingspan BENCHMARK.

Grubość płyty (mm)    80  100  120   150  175 200

Ilość płyt w paczce (maks.)   12  10  8  7  6  5
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BENCHMARK MATRIX®

DETALE KONSTRUKCYJNE

detal - cokół betonowy

Profil cokołowy z blachy ocynkowanej 2 mm

Uszczelka aplikowana fabrycznie

BENCHMARK Matrix w układzie poziomym

Uszczelka 5x20 mm
Konstrukcja główna 

od innego dostawcy, 
np. kolumny stalowe

Wspornik

Łączniki sprawdzone pod względem wytrzymałościowym 
(dostarczane przez innych dostawców)
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BENCHMARK MATRIX®

DETALE KONSTRUKCYJNE

detal - narożnik prefabrykowany (produkowany na zamówienie)

Krawędź przednia, łączenie poziome

a = min. wsparcie zgodne z 
wymaganiami konstrukcyjnymi

Połączenie systemowe

d

BENCHMARK Matrix w układzie poziomym Uszczelka 5x20 mm

Trwale elastyczna uszczelka wzdłuż zamków

Narożnik zewnętrzny

B = min.  d+200 mm / max. 1000 mm

A + B ≤ 1500 mm. 26

48

48
a

a

a a

26

A
 =

 m
in.  d+

200 m
m

 / m
ax. 1000 m

m

Konstrukcja główna od innego 
dostawcy, np. kolumny stalowe

Łączniki sprawdzone pod 
względem wytrzymałościowym 

(dostarczane przez innych dostawców)
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BENCHMARK MATRIX®

DETALE KONSTRUKCYJNE

detal - okno zlicowane z elewacją

BENCHMARK Matrix 
w układzie poziomym

Uszczelka 5x20 mm

Aplikowany 
fabrycznie 
jednolity profil 
PCV 28x30

Łączniki zgodne z 
wymogami statycznymi 
np. AMO 7,5x120

Jednolity profil F

Kątownik 30x30x2

Kątownik stalowy 
nierdzewny, o odpowiedniej 
wytrzymałości np. 100x65x7

BENCHMARK Matrix 
w układzie poziomym

Uszczelka paroizolacyjna klejona do 
wew. warstwy BENCHMARK Matrix

Sztywna izolacja 
min 200 mm dł.

Sztywna izolacja

Kątownik stalowy nierdzewny, 
o odpowiedniej wytrzymałości 

Wspornik 
zgodnie z wymogami 
statycznymi, sprawdź 
wymiary na miejscu

Uszczelka 
paroizolacyjna

Uszczelka paroizolacyjna 
klejona do wew. warstwy 

BENCHMARK Matrix

Aplikowany fabrycznie 
jednolity profil PCV 40x30

25

d ca. 60

75

25
C

zoło okna, spraw
dzić 

w
ym

iary na m
iejscu

Słupek okna - spraw
dź 

w
ym

iary na m
iejscu
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BENCHMARK MATRIX®

DETALE KONSTRUKCYJNE

detal - okno cofnięte

BENCHMARK Matrix 
w układzie poziomym

Uszczelka 5x20 mm

Uszczelka 5x20 mm

Uszczelka 
30/2-3 mm

Profil maskujący

Profil F i uszczelka 
(instalowane przez 
montażystę okien)

Parapet - obróbka 
zamykająca

Uszczelka nie 
dostarczana 
przez BENCHMARK

Profil ocynkowany  
Z gr. 2 mm

BENCHMARK Matrix 
Uszczelniacz czołowy 
zamka

BENCHMARK Matrix 
w układzie poziomym

Wspornik

Wspornik

Sztywna izolacja

Izolacja sztywna

Membrana 
paroizolacyjna 

klejona do 
elewacji

25

12.5

d

25
8

Profil czołow
y okna

O
bróbka parapetu

Przymocuj 
membranę 

paroizolacyjną 
do elewacji



dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić wierność i dokładność treści zawartych w niniejszej publikacji, jednak spółka Kingspan sp.zo.o. i jej przedsiębiorstwa zależne nie ponoszą 
odpowiedzialności za błędy, ani za informacje, które uznane zostaną za mylące lub wprowadzające w błąd. propozycje lub opisy dotyczące zastosowań produktów lub metod pracy mają 
wyłącznie charakter orientacyjny i Kingspan sp.zo.o. oraz jej przedsiębiorstwa zależne nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.
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PUNKT ZWROTNY 
W PROJEKTOWANIU 

I WZORNICTWIE 
BUDYNKÓW

BENCHMARK FAçAdEs EuRopE  
Am Schornacker 2, 46485 Wesel, Niemcy

Tel: +49 281 9 52 50 12
www.benchmarkbykingspan.de

BENCHMARK FAçAdEs HuNGARy 
2367, Újhartyán, Horka dűlő 1. Węgry

Tel: +36 29 573 400
www.benchmarkbykingspan.hu

BENCHMARK FAçAdEs polANd 
ul. Przemyslowa 20 , 27-300 Lipsko, Polska

Tel: +48 48 378 3100
www.benchmarkbykingspan.pl

BENCHMARK FAçAdEs sERBIA
Partiznaske avijacije 18/stan 13, 

11070 Novi Beograd-Bezanijska kosa, Serbia
Tel: +381 11 2129 837

www.benchmarkbykingspan.rs

BENCHMARK FAçAdEs TuRKEy
Çırağan Caddesi No: 97 Ortakoy, 

34347 Istanbul, Turcja 
Tel: +90 212 236 60 32

www.benchmarkbykingspan.com.tr

BENCHMARK FAçAdEs CzECH REpuBlIC
Vážní 465, 500 03 Hradec Králové, Czechy

Tel: +420 495 866 111
www.benchmarkbykingspan.cz

BENCHMARK FAçAdEs RussIA
Balkan Square 5 AD, office 10 – 18

192281 Sankt-Petersburg, Rosja
Tel: +7 916 990 30 02

www.benchmarkbykingspan.info

BENCHMARK FAçAdEs EuRopE


