
fermacell 
Rozwiązania do suchej 
zabudowy 
Szyte na miarę dla Twojego domu

Stan: grudzień 2017 | PL
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Ściana i sufit

 � Nowa przestrzeń mieszkalna pod 
dachem

 � Przestrzeń do zabawy Państwa dzieci
 � Miejsce na hobby
 � Spokojna przestrzeń do pracy
 � Modernizacja ścian
 � Podział dużych pomieszczeń za 

pomocą ścian do szybkiego montażu

 � Nowoczesne, ciepłe podłogi
 � Większa izolacja cieplna
 � Lepsza izolacja od odgłosów 

chodzenia
 � Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa
 � Równa konstrukcja
 � Imponujące pomieszczenia 

wykończone dużymi formatami płytek
 � Łatwy i szybki samodzielny montaż

 Podłogi z suchego jastrychu 

 � Wiata na samochód lub pawilon 
ogrodowy

 � Modernizacja sufitów balkonowych 
i podbitek

 � Wykonanie podłoża pod basen
 � Zabezpieczenie altanek i paw-

ilonów ogrodowych przed wpływem 
warunków atmosferycznych

 � Nie daj szansy pleśni i złej pogodzie!

 Na zewnątrz 

 � Własna oaza wellness 
w Twoim domu: nowa łazienka

 � Okładziny ścienne
 � Ścianki działowe, ściany przesuwne, 

przepierzenia do wysokości ½ lub 
¾ ściany

 � Całkowicie odporne na wilgoć podłogi 
wykonane z suchego jastrychu

 � Zrównane z podłogą prysznice bez 
barier architektonicznych

Łazienka, prysznic i strefa wellness

fermacell: obszary zastosowania 
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Najważniejsze zalety w przypadku ścian 
i sufitów

Wyjątkowa stabilność 
i nośność

Ochrona 
przeciwpożarowa

Najlepszy klimat 
pomieszczeń

 � Obciążalność do 50 kg

W przypadku płyty gipsowo-włóknowej 
fermacell 12,5 mm, także bez 
dodatkowych konstrukcji pod spodem:

 � 50 kg na jeden kołek
 � 30 kg na jeden wkręt
 � 17 kg na jeden haczyk do obrazu 

z mocowaniem na gwóźdź

 � Łatwe w obróbce

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell 
można nacinać i przełamywać, piłować, 
heblować, wiercić, frezować i szlifować

 � Odpowiednie do wilgotnych 
pomieszczeń, piwnic itd.

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell 
są odpowiednie także do wilgotnych 
pomieszczeń w Państwa domach, 
takich jak łazienki, natryski, kuchnie czy 
piwnice – jedna płyta to gwarancja łatwej 
modernizacji

Wysoka 
obciążalność

Perfekcyjna 
izolacja 
akustyczna

Możliwość zastoso-
wania w wilgotnych 
pomieszczeniach

 � Zdrowy klimat pomieszczeń

Naturalny materiał (gips i włókno 
celulozy) nie zawiera szkodliwych 
substancji i posiada doskonałe 
właściwości regulujące wilgotność, 
podobnie jak glina

 � Piękne, wymarzone powierzchnie

Za pomocą płyt gipsowo-
włóknowych fermacell mogą 
Państwo aranżować wnętrza 
zgodnie z własnym pomysłem – 
łatwo i niezawodnie:

 � Powłoki malarskie
 � Tynki cienkowarstwowe
 � Tynk fermacell do nakładania 

wałkiem
 � Płytki
 � Tapety
 � I wiele więcej

Często możliwe jest 
wykonanie ścian 
z 1- zamiast 
2-warstw płyt 
Dzięki wysokiej stabilności 
i nośności materiału już pierwsza 
warstwa płyty gipsowo-włóknowej 
fermacell spełnia niezbędne 
wymogi w przypadku wielu rodzajów 
konstrukcji. Pozwala to oszczędzić 
dużą ilość materiału i czasu obróbki.

Dalsze informacje znajdą Państwo 
w prospektach, takich jak np. 
„fermacell Płyty gipsowo-włóknowe 
Planowanie i obróbka”, które można 
pobrać ze strony: 
www.fermacell.pl 

fermacell do ścian i sufitów 

fermacell: płyta gipsowo-włóknowa
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Element jastrychowy fermacell

Najważniejsze zalety w przypadku podłóg

Można po nich 
natychmiast 
chodzić

Poręczne 
elementy

Łatwy 
montaż

Przetestowane dla ochrony 
przeciwpożarowej

Odpowiednie dla systemów 
ogrzewania podłogowego

Perfekcyjna izolacja 
akustyczna

fermacell do podłóg z suchego jastrychu 

 � Suchy montaż

Elementy jastrychowe fermacell 
są montowane na sucho, sklejane 
i na koniec skręcane, dzięki czemu, 
w porównaniu 
z jastrychem mokrym, nie przenoszą 
wilgoci do budynku – co jest istotne 
zwłaszcza w przypadku modernizacji.

 � Szybkie korzystanie z pomieszczeń

Bezpośrednio po wyschnięciu kleju 
(ok. 24 h) na podłogę można wchodzić 
i wykańczać ją (w porównaniu
z tygodniami w przypadku jastrychów 
mokrych).

 � Wymarzone wykładziny podłogowe

Oprócz dywanów, PCV, korka czy 
wykładzin tekstylnych elementy 
jastrychowe fermacell świetnie nadają 
się do dużych formatów płytek (o 
nieograniczonej długości krawędzi 
w przypadku płytek z gresu).

 � Odpowiednie do systemów wodnego 
ogrzewania podłogowego

Przyjemne i równomierne ciepło 
w Państwa pomieszczeniach za sprawą 
odpowiedniego systemu ogrzewania 
podłogowego wykorzystującego ciepłą 
wodę.

 � Ochrona przeciwpożarowa

Posiadają klasyfi kację ogniową Zakłdu 
Badań Ogniowych Instytutu Badań 
Ogniowych w Warszawie..

 � Zwiększenie izolacji akustycznej

Gęsty materiał elementów 
jastrychowych fermacell zapewnia 
wzmocnienie izolacji dźwiękowej 
odgłosów chodzenia i dźwięków 
powietrznych, a w jeszcze większym 
stopniu w przypadku zastosowania 
elementów jastrychowych z dodatkową 
warstwą izolacji lub systemu plastra 
miodu fermacell.

 � Izolacyjność cieplna – ciepłe stopy

Element jastrychowy fermacell 
z tworzywem piankowym zapewnia 
ciepłe podłogi, co jeszcze bardziej 
podnosi komfort mieszkania.

 � Wyrównanie poziomu i wysokości

fermacell oferuje różne możliwości 
przygotowania podłoża. W zależności od 
wysokości, jaka ma zostać wyrównana, 
dostępne są:

 � Masa samopoziomująca fermacell 
(0–20 mm)

 � Podsypka wyrównująca fermacell 
(10–100 mm)

 � Podsypka wiązana fermacell 
(30–2000 mm)

SY
ST

EMY PODŁOGOWE fermacell

CERTYFIKOWANE WEDŁUG
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Powerpanel TE fermacell
Wiązany cementem suchy jastrych 

 � Możliwość dalszej obróbki powierzchni 
już po 24 godzinach

Bezpośrednio po wyschnięciu kleju na 
podłogę można wchodzić i wykańczać 
(w porównaniu z tygodniami 
w przypadku jastrychów mokrych).

 � Doskonałe do wielkoformatowych płytek

Odpowiednie do płytek z kamionki 
szlachetnej i kamienia naturalnego 
o długości krawędzi nawet 1200 mm 
i więcej, kładzionych bezpośrednio na płytę 
metodą cienko- lub średniowarstwową.

 � Odpowiednie do ogrzewania 
podłogowego

Świetnie nadają się do różnych systemów 
ogrzewania podłogowego.

 � Natryski zrównane z podłogą

W połączeniu z elementem prysznicowym 
fermacell lub zestawem spływowym 
bocznym fermacell można stworzyć 
prysznice bez barier architektonicznych 
z odpływem centralnym lub liniowym.

Najważniejsze zalety w przypadku 
łazienki i wellness

Przeznaczone do 
wilgotnych pomieszczeń

Wysoka obciążalność

Najlepszy klimat 
pomieszczeń

Łatwy montaż

Odpowiednie do 
prawie wszystkich 
powierzchni

Łatwa 
obróbka

fermacell w łazience i strefie wellness 

 � Odporność na wodę

Powerpanel H2O jest wyjątkowo 
wytrzymały i odporny na zniszczenia 
spowodowane wodą. Dzięki temu 
wytrzymuje wszelkie obciążenia 
wodą, do jakich dochodzi w domach, 
w pomieszczeniach takich jak np. 
łazienki, natryski, strefy wellness czy 
pomieszczenia sanitarne.

 � Jakość, stabilność i wykonanie

Wyjątkowo stabilny i wytrzymały ze 
względu na zastosowane materiały 
Powerpanel H2O fermacell stanowi 
idealne podłoże pod wszystkie 
okładziny wierzchnie, także płytki 
o dużych formatach – i to nawet już przy 
jednej warstwie płyt Powerpanel.

 � Idealne do zaokrąglonych ścian

Natryski na planie koła czy ślimaka 
bądź zaokrąglone ściany o promieniach 
od 250 mm są możliwe do realizacji 
dzięki obróbce i giętkości płyt.

 � Przebadane pod względem 
ekologicznym i biologiczno-
budowlanym

Wyróżniają się doskonałymi wynikami 
badań pod kątem zdrowego 
mieszkania i ochrony środowiska.

Powerpanel H2O fermacell
Płyta wiązana cementem do pomieszczeń mokrych
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Najważniejsze zalety w przypadku 
zastosowań na zewnątrz

Odporność na 
wodę i warunki 
atmosferyczne

Ochrona 
przeciwpożarowa

Łatwy 
montaż

Wyjątkowa stabilność 
i lekkość

Poręczne 
elementy

Łatwa 
obróbka

fermacell do stosowania na zewnątrz 

 � Odporność na czynniki atmosferyczne 
i pleśń

Wzmocniony włóknem szklanym 
materiał z lekkiego betonu płyt 
Powerpanel H2O fermacell chroni 
trwale przed wpływem czynników 
atmosferycznych i wilgoci, przez co 
zapobiega tworzeniu się pleśni.

 � Łatwy montaż

Płyty Powerpanel H2O można mocować 
do elementów konstrukcji za pomocą 
wkrętów, gwoździ czy zszywek.

 � Bezpośrednio do tynkowania lub 
malowania

Płytę Powerpanel H2O fermacell można 
bezpośrednio tynkować lub malować.

 � Stabilne i wytrzymałe

Płyty Powerpanel H2O są stabilne, 
wytrzymałe i odporne na uderzenia piłką, 
także na zewnątrz budynków.

 � Niepalne

Ze względu na czysto mineralny skład 
płyta jest niepalna i sklasyfikowana 
w najwyższej klasie reakcji na ogień 
A1.

 � Odpowiednie także do modernizacji

Oprócz poszycia altanek 
i pawilonów ogrodowych czy też 
wiat na samochody Powerpanel H2O 
fermacell świetnie nadaje się także do 
modernizacji dolnych części stropów 
i podciągów, np. na balkonach.

Powerpanel H2O fermacell 
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Akcesoria z systemem fermacell

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell

 � Oryginalne akcesoria fermacell to gwarancja wysokiej jakości i optymalnego 
dopasowania do siebie wszystkich produktów dostępnych w asortymencie.

Klej do spoin 
fermacell

 � Idealna płyta do kompleksowego wykańczania 
wnętrz „na sucho”, odpowiednia do wykonywania 
wszelkich prac budowlanych, od piwnicy aż 
po strych, a także jako uniwersalny materiał 
budowlany, przeciwpożarowa oraz przeznaczona 
do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach.

Element jastrychowy 
gipsowo-włóknowy fermacell

 � Z płyt gipsowo-włóknowych z izolacją i bez niej
 � Do stosowania jako suchy jastrych o niskiej wysokości
 � Posiada klasyfikację ogniową Zakłdu Badań 

Ogniowych Instytutu Badań Ogniowych w Warszawie 

Powerpanel H2O fermacell
 � Do ścian i stropów w pomieszczeniach stale obciążonych  wodą. 

Do tej grupy pomieszczeń zalicza się baseny, łaźnie, pomieszczenia 
wellness, natryski i pomieszczenia sanitarne.

Powerpanel TE fermacell 
 � Elementy podłogowe do rozbudowy pomieszczeń mokrych. 

Elementy nadają się zwłaszcza do podłóg o dużym obciążeniu wodą.

Wkręty samogwintujące 
fermacell 

Taśma wzmacniająca 
fermacell

Masa fi nalna 
fermacell

Oryginalne narzędzia 
fermacell

Masa szpachlowa 
do spoin fermacell

Asortyment płyt fermacell 
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Fermacell GmbH ( Sp.z o.o.)
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
Telefon: +48 22 645 13 38
Faks: +48 22 36 645 15 59
E-mail: fermacell-pl@xella.com 

www.fermacell.pl 

Najnowszą cyfrową wersję niniejszego 
prospektu znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej www.fermacell.pl 

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Błędy druku i składu zastrzeżone.
Stan: 12/2017. 

Obowiązuje aktualna wersja.
Jeżeli w niniejszym dokumencie nie mogą 
Państwo znaleźć poszukiwanej informacji, 
prosimy o kontakt z Informacją Klienta 
fermacell. 

Informacja Klienta fermacell:
Telefon: +48 22 645 13 38
Faks: +48 22 645 15 59
E-mail: fermacell-pl@xella.com 

fermacell® jest zarejestrowaną marką oraz 
przedsiębiorstwem Grupy XELLA. 

FC-037-00005


