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PAROC® Energywise House™ w koncepcji 

wydajnego energetycznie domu (ang . Energywise 

House™), Paroc pragnie udzielić rad i wskazówek na 

temat tego, co można zrobić, aby zmniejszyć zużycie 

energii podczas budowy nowych domów lub w trakcie 

renowacji . Rozwiązanie wydajnego energetycznie 

domu oznacza spełnienie większych wymagań, niż 

wymagania określone w przepisach budowlanych, 

co jest dobrą inwestycją na przyszłość . Zatem, kiedy 

zechcesz zbudować wydajny energetycznie dom, 

pomyśl o koncepcji Energywise House® firmy Paroc .

© Fotografia na stronie tytułowej:  

    Pia Nordlander, bildN



ENERGOOSZCZĘDNE I BEZPIECZNE POŻAROWO 
ELEWACJE
Przyspieszenie zmian klimatycznych oraz 
wzrostu cen energii oznacza, że poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek 
wcześniej. Budynki mają ogromny poten-
cjał w oszczędzaniu energii. Na przykład, 
odpowiednio zaizolowany dom zużywa 
jedynie 20% energii, która jest potrzebna 
do ogrzewania domu standardowego. 

Izolacja może przyczynić się aż do 
75% redukcji całkowitego potencjału 
energetycznego, co jest równoznaczne 
prawie 460 milionom ton dwutlenku 
węgla (CO2) rocznie. W naszej nowej 
gamie produktów do elewacji tynko-
wych, PAROC Linio, wprowadzamy 
jeszcze niższe wartości lambda, aby 
zapewnić dobrą energooszczędność.  
Ta szeroka gama produktów i konfigu-
racji strukturalnych umożliwia łatwe 
dopasowanie właściwej izolacji do 
każdej elewacji.

Elewacja tynkowa to powierzchnia 
tradycyjna, atrakcyjna i, co najważniejsze 
jednolita (bez łączeń). Elewacja tynkowa 
tworzy również skuteczną i trwałą ochro-
nę przed czynnikami klimatycznymi, gdy 
połączona jest z odpowiednim rozwią-
zaniem termoizolacyjnym. Nowoczesne 
izolacje dla elewacji otynkowanych łączą 
w sobie atrakcyjny wygląd ze wszystkimi 
najnowszymi rozwiązaniami technicz-
nymi. Mogą określić kilka wspólnych 
wymogów, które muszą być spełnione 
przez wszystkie zewnętrzne konstrukcje 
ścienne. Zimno, wiatr, opady, hałas  
i ogień nie powinny przenikać przez 
ściany budynków. 

Przy odpowiednim doborze izolacji 
termicznej, te wymagania mogą być 
spełnione przez każdą ścianę zewnętrzną. 

Ponadto, użycie prawidłowej izolacji 
może generować znaczne korzyści finan-
sowe i środowiskowe. Przy dobrze zaizo-
lowanych ścianach zewnętrznych ilość 
energii potrzebnej do ogrzania budynku 
zmniejsza się, przekładając się na mniejsze 
rachunki za energię i redukcję zanieczysz-
czeń generowanych na etapie wytwarza-
nia energii. Oczywiście bardziej wymier-
ne korzyści środowiskowe wynikające  
z ciepłego, suchego, wolnego od przecią-
gów i cichego budynku będą odczuwalne 
i doceniane przez wszystkich użytkowni-
ków w całym okresie jego eksploatacji.

POŁĄCZENIE DOŚWIADCZENIA  
I NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ TECHNICZNYCH
Rozwiązania izolacyjne przedstawione  
w niniejszej broszurze zostały opracowane 
we współpracy z producentami systemów 
elewacyjnych i są z powodzeniem stoso-
wane od wielu lat. Ponadto, mamy ponad 
70 lat doświadczenia w stosowaniu ener-
gooszczędnej wełny kamiennej.

Ponieważ Paroc oferuje tylko izolację 
z wełny kamiennej, rozwiązania dotyczą-
ce innych elementów konstrukcyjnych 
są przedstawione jako przykład. Podczas 
projektowania rozwiązań strukturalnych 
dla nowych lub remontowanych budyn-
ków, zalecamy aby postępować zgodnie  
z rozwiązaniami i zaleceniami producenta 
systemu tynkowania przedstawionymi  
w odpowiednich dokumentach. 
Poprzez producenta systemu mamy na 
myśli firmę odpowiedzialną za dany 
system elewacyjny, wraz z różnymi 
elementami, takimi jak wzmocnienia 
izolacji, elementy mocujące i warstwy 
tynkowe.
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PROJEKT FUNKCJONALNYCH ELEWACJI TYNKOWANYCH
Ściany zewnętrzne budynku działają jako ochrona przed warunkami klimatycznymi i powinny chronić przed 

zimnem, opadami, silnymi wiatrami, hałasem i ogniem . Dobra struktura zewnętrzna ściany, wraz z odpowiednim 

rozwiązaniem izolacyjnym, jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia zdrowego i przyjemnego klimatu 

wewnątrz budynku .

KORZYŚCI FINANSOWE Z IZOLACJI CIEPLNEJ
Izolacja cieplna budynków może być 
postrzegana jako inwestycja, która 
powinna się zwrócić. Koszt izolacji 
to kapitał, a przyszłe oszczędności na 
rachunkach za energię należy trakto-
wać jako zwrot tego kapitału. Izolacja 
termiczna budynku to zazwyczaj oko-
ło 3-5% całkowitych kosztów budowy. 
Okres zwrotu kosztów izolacji termicz-
nej jest dość krótki  
w porównaniu z okresem eksploatacji 
budynku. Obliczono, że budowa 
domu, który zużywa o 50% mniej 
energii niż wynosi średnie zużycie, 
kosztuje tylko 5% więcej niż budowa 
domu standardowego.

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA IZOLACJI CIEPLNEJ
W Europie to budynki są największym 
pojedynczym użytkownikiem energii, 
wyprzedzając nawet przemysł i trans-
port. Energia służąca do ogrzewania i 
klimatyzacji budynków stanowi ponad 
40% całej energii zużywanej w Eu-
ropie. Oznacza to, że proporcjonalna 
ilość zanieczyszczeń emitowana jest do 
środowiska wskutek energii zużywanej 
przez budynki. 

Parlament Europejski przyjął 
dyrektywę w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w odpowie-
dzi na obawy dotyczące emisji zanie-
czyszczeń oraz w celu wypełnienia 
zobowiązań protokołu z Kioto. Będzie 

ona miała istotny wpływ na izolację 
budynków. Dyrektywa zobowiązuje 
Państwa Członkowskie do dopraco-
wania przepisów dotyczących izolacji 
termicznych i ich konwersji w przepisy 
związane ze zużyciem energii, a tym 
samym do określenia wymogów do-
tyczących ilości energii zużywanej na 
ogrzewanie i klimatyzację budynków.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zarówno ściany zewnętrzne, jak  
i wew nętrzne muszą zapewniać ochro-
nę przeciwpożarową. Przy wyborze 
izolacji ścian zewnętrznych należy 
wziąć pod uwagę dwa czynniki: jak 
dany materiał reaguje na ogień i w jaki 
sposób materiał zapewnia odporność 
ogniową. Prawie wszystkie rodzaje 
wełny kamiennej sklasyfikowane 
są jako materiał niepalny, ale wełna 
kamienna Paroc posiada wyjątkowo 
wysoką temperaturę topnienia około 
1000°C, co zapewnia dłuższą ochronę. 
Dlatego też, zamiast stanowić do-
datkowe obciążenie pożarowe, wełna 
kamienna Paroc oferuje skuteczne 
rozwiązane ognioodpornej izolacji 
cieplnej.

IZOLACJA AKUSTYCZNA
Ponieważ wciąż wzrasta hałas ruchu 
ulicznego oraz inne hałasy o niskiej 
częstotliwości, wymagania dotyczące 
skutecznej izolacji akustycznej stają 
się coraz bardziej restrykcyjne. Wełna 

kamienna to włóknisty materiał, który 
ma doskonałe parametry dźwięko-
chłonne i po przykryciu go zewnętrzną 
warstwą tynku tworzy strukturę, 
która chroni budynek przed hałasem 
zewnętrznym. 

DODATKOWA IZOLACJA
Kwestia dodatkowej izolacji termicznej 
jest najczęściej rozpatrywana podczas 
remontów. Dodatkowa izolacja 
termiczna jest wybierana zazwyczaj 
aby podnieść komfort użytkowników 
budynku, poprawić jego efektywność 
energetyczną lub jako element prac 
remontowych i konserwacyjnych prze-
prowadzanych na elewacjach.  

SYSTEMY TYNKOWE MOGĄ BYĆ STOSOWANE 
NA RÓŻNYCH RODZAJACH ŚCIAN NOŚNYCH
Systemy tynkowania izolacji termicz-
nych można montować na różnych 
typach ścian nośnych; na ceglanych, 
bloczkowych, betonowych, drewnia-
nych i stalowych. Na rynku dostęp-
nych jest wiele różnych systemów 
tynkowych, które mają bardzo różne 
wymagania wobec materiałów izola-
cyjnych - Paroc zapewnia rozwiązania 
izolacyjne dla każdego z nich. 

ODDYCHAJĄCA STRUKTURA 
Zastosowanie izolacji z wełny kamien-
nej umożliwia wysychanie wilgoci 
dzięki wysokiej przepuszczalności 
pary wodnej. Podczas projektowania 
struktury, należy upewnić się, że woda 
nie może przedostać się do jej wnętrza 
poprzez pęknięcia i nieszczelności łą-
czeń oraz że wszelka wilgoć z wnętrza 
przegrody ma możliwość wyschnięcia. 
Wilgotne elementy budynku wysy-
chają stosunkowo szybko poprzez 
otynkowaną izolację.

Izolacja zewnętrzna utrzymuje ciepłotę ściany nośnej dzięki czemu zawartość wilgoci jest mniej-
sza. Przyczynia się ona również do zwiększenia temperatury wewnętrznej powierzchni ściany.

+20 °C  

-20 °C 

+20 °C  

-20 °C 

PAROC® L INIO™

4



JAK MONTOWAĆ IZOLACJĘ?
Izolacja może być montowana na 
konstrukcji ściany nośnej na różne 
sposoby, w zależności od rozwiązania 
izolacyjnego, budowy ściany nośnej 
i wymagań producenta systemu tyn-
kowania. Główne metody to klejenie 
i łączenie mechaniczne lub ich kom-
binacja. Producenci systemów tyn-
kowych opracowują własne elementy 
mocujące i kleje, które są specjalnie 
projektowane i testowane do tego celu.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I WYTYCZNE EUROPEJSKIE

Następujące normy i wytyczne 
zawierają szczegółowe instrukcje 
dotyczące elementów składowych  
i całego systemu . Nasze rozwią-
zania izolacyjne są projektowane 
zgodnie z nimi . Na podstawie tych 
norm i wytycznych, każda jednostka 
odpowiedzialna za opracowanie 
systemu może ubiegać się o Europej-
ską Aprobatę Techniczną (ETA)

1 ETAG 004: Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi

Wytyczne te określają efektywność 
systemów do stosowanych jako ze-
wnętrzne izolacje ścian budynków, 
metody weryfikacji używane do 
badania różnych aspektów efek-
tywności, kryteria oceny działania 
i zakładane warunki projektowania 
i wykonywania .

2 ETAG 014: Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyj-
nej ociepleń ścian zewnętrznych

Wytyczne te określają podstawy 
oceny łączników plastikowych, 
które mogą być używane do 

mocowania systemów ETICS na 
podłożach betonowych  
i murowanych . 

3 PN-EN 13500: Wyroby do 
izolacji cieplnej w budownictwie 
– Zewnętrzne Zespolone Syste-
my Ocieplania (ETICS) z wełną 
mineralną - Specyfikacja

Norma ta opisuje właściwości 
produktu oraz zawiera procedury 
badań, oznakowania i etykieto-
wania . Systemy ETICS są stosowa-
ne na powierzchniach zewnętrz-
nych nowych i istniejących ścian  
w celu zwiększenia wydajności 
cieplnej . Systemy ETICS zapew-
niają również ochronę przed 
wpływem warunków atmosferycz-
nych oraz poprawiają estetykę 
budynków . Nie mają one wpływu 
na stabilność ścian, na których są 
montowane . Od izolacji termicz-
nej wymaga się przenoszenia 
obciążeń na podłoże, ale norma 
nie obejmuje wartości siły pomię-
dzy systemami ETICS a po-
wierzchnią budynku, do której są 
one mocowane .

75%
Izolacja może przyczynić się 

do nawet 75% redukcji 
kosztów ogrzewania budynków

PAROC® L INIO™
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WEŁNĘ KAMIENNĄ PAROC?
Wełna kamienna Paroc jest najbardziej uniwersalnym i powszechnie stosowanym materiałem termoizolacyjnym  

w wielu krajach europejskich . Wełna kamienna Paroc w unikalny sposób łączy doskonałe właściwości termiczne  

i akustyczne z wysoce ognioodpornym materiałem . Oprócz budownictwa, wełna kamienna wykorzystywana jest 

w warunkach narzucających izolacji niezwykle wysokie wymagania i wszechstronne zastosowanie, na przykład 

w przedsiębiorstwach przewozowych czy elektrowniach jądrowych .

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ W KONSTRUKCJACH
Wełna kamienna Paroc wykonana 
jest z kamienia, dlatego też może 
być wykorzystywana jako izolacja 
cieplna w zastosowaniach o wysokich 
wymaganiach przeciwpożarowych. 
Prawie wszystkie rodzaje wełny 
kamiennej sklasyfikowane są jako 
materiał niepalny, ale wełna kamienna 
Paroc posiada wyjątkowo wysoką 
temperaturę topnienia około 1000° C, 
co zapewnia dłuższą ochronę. Dlatego 
też, zamiast stanowić dodatkowe 
obciążenie pożarowe, wełna kamienna 
Paroc oferuje skuteczne rozwiązane 
ognioodpornej izolacji cieplnej. Więk-

szość niepowlekanych produktów 
Paroc z wełny kamiennej zalicza się 
do najlepszej klasy reakcji na ogień 
„Euroclass A1”. Unikalne właściwości 
przeciw pożarowe wełny kamiennej 
Paroc pozwalają na wykorzystanie jej 
jako izolacji przeciwpożarowej oraz 
jako licówki chroniącej konstrukcję. 
Wykorzystując w konstrukcjach 
izolację z wełny kamiennej Paroc, 
opóźniamy pożar lub zapobiegamy 
jego rozprzestrzenianiu.

ODPOWIEDNIE PRODUKTY GWARANTUJĄ 
NAJLEPSZE WYNIKI
Ze wszystkich rodzajów wełen mi-
neralnych, wełna kamienna posiada 

Wełna kamienna Paroc wytrzymuje bardzo wysokie temperatury. Obraz pokazuje próbkę produktu PAROC® UNS przed i po teście palności, 
zgodnie z normą EN ISO 1182, w którym próbkę poddaje się spaleniu w temperaturze 750°C. Produkty PAROC® UNS zostały na kilku naszych 
rynkach przekształcone w PAROC® eXtra™, zachowując te same właściwości.

Ze względu na „oddychającą i przepuszczalną” 
strukturę, wilgoć szybko odparowuje  
w prawidłowo wykonanych budynkach.

PAROC® L INIO™
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Krzywa ogniowa „standardowego pożaru” symuluje wzrost temperatury w czasie rozwoju 
pożaru w pomieszczeniu zamkniętym, zgodnie z krzywą spalania ISO 834.

najlepsze właściwości odporności na 
działanie zasad. Jest to szczególnie 
ważna cecha, kiedy mamy do czynie-
nia z zaprawami cementowymi  
i wapniowymi związanymi z systema-
mi fasad tynkowanych.

MATERIAŁ IZOLACYJNY O DŁUGIEJ TRWAŁOŚCI
Wełna kamienna Paroc zachowuje 
swoje właściwości termoizolacyjne  
w całym okresie użytkowania bu-
dynku. Wełna kamienna Paroc jest 
chemicznie trwałym materiałem  
o silnej odporności na oleje organicz-
ne, rozpuszczalniki i zasady.

ZACHOWUJE SWOJĄ FORMĘ
Wełna kamienna Paroc nie rozszerza 
się ani nie kurczy, nawet w wyniku 
gwałtownych zmian temperatury 
lub wilgotności. Dlatego też, nie 
powstają pęknięcia na połączeniach 
płyt, a w związku z tym, nie istnieje 
ryzyko ucieczki ciepła czy kondensacji 
wilgoci.

NIE CHŁONIE, ANI NIE AKUMULUJE WILGOCI
Wełna kamienna Paroc nie chłonie 
ani nie kumuluje wilgoci w sposób 
kapilarny, zapewniając szybkie odpa-
rowanie w regularnych strukturach. 
Budynek izolowany wełną kamienną 
Paroc pozostaje suchy, zapewniając 
zdrową jakość powietrza wewnętrz-
nego oraz trwałość budynku. Szeroko 
zakrojone badania przeprowadzone  
w Finlandii przez Tampere University 
of Technology (Wzrost mikroorgani-
zmów w izolacji fasad betonowych, 
1999) i Turku University (Skażenie 

Wełna kamienna nie topi się nawet w ogniu. 
Zatem konstrukcja może wytrzymać znacznie 
dłuższy pożar, co w sytuacjach krytycznych 
może zwiększyć szansę ucieczki i ograniczyć 
zniszczenia.

mikrobiologiczne w tynkowanych 
warstwach izolacji ścian betonowych, 
1999) potwierdza, że wełna kamienna 
Paroc stanowi słabe środowisko dla 
wzrostu mikroorganizmów.

SKUTECZNA IZOLACJA AKUSTYCZNA
Ze względu na swoją porowatą, włók-
nistą strukturę i dużą gęstość, wełna 
kamienna Paroc zapewnia doskonałą 
izolację przed hałasem zewnętrznym 
przez ściany i dachy, jak również przed 
hałasem wewnętrznym przez przegro-
dy, podłogi oraz sufity.

TRWAŁOŚĆ
Wełna kamienna Paroc jest trwała 
w całym swoim cyklu życia. Weł-
na kamienna jest sprawdzonym, 
trwałym materiałem izolacyjnym, 
który zapewnia znaczną oszczędność 
energii, ochronę przeciwpożarową 
oraz doskonałe właściwości izolacji 
akustycznej dla wielu zastosowań. 
Wełna kamienna nie zawiera żadnych 
składników czy środków chemicznych, 
które uniemożliwiają lub utrudniają 
recykling.

PAROC - EKSPERT W DZIEDZINIE IZOLACJI
Paroc, jako jeden z wiodących produ-
centów izolacji cieplnej, wraz  
z najlepszymi w tej dziedzinie bada-
czami i instytucjami, zdobył ogromne 
doświadczenie w branży izolacji 
termicznej.

WEŁNA KAMIENNA PAROC I JAKOŚĆ 
POWIETRZA W POMIESZCZENIACH
Wełna kamienna Paroc jest bardzo 
czystym materiałem i, jako taki, 
została wybrana na materiał izolacyjny 
domów budowanych dla ludzi  
z alergiami i chorobami układu odde-
chowego. Instytucje takie, jak Finnish 
Building Information Foundation oraz 
Indoor Air Association nadały wełnie 
kamiennej Paroc najlepszą klasę M1  
w klasyfikacji emisji, ponieważ nie 
zanieczyszcza ona powietrza we-
wnętrznego.

Te
m

pe
ra

tu
ra

, ˚
C

1000˚C 
Wełna kamienna 
nadal zachowuje 
swoje właściwości!

Materiały szklane topnieją (~7 min)

Zapalają się materiały drewniane (~5 min)

Materiały plastikowe topnieją (~3 min)

Czas, min

PAROC® L INIO™
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Niska przewodność cieplna zapewnia 
wysoką energooszczędność.

ZABEZPIECZENIA PRZED POŻAREM
Wełna kamienna Paroc jest ognio-
odporna, a jej temperatura początku 
topnienia wynosi około 1000 °C. 
Dzięki temu, izolacja z wełny kamien-
nej Paroc wraz z powłoką tynkową 
tworzy niezwykle odporną na ogień 
elewację.

TRWAŁA ELEWACJA
Wełna kamienna Paroc jest odporna 
na wilgoć i zapewnia trwałość elewa-
cji. Dzięki stabilności wymiarowej 
produkty Paroc nie zmieniają swoich 
wymiarów wraz z upływem czasu,  
co zapobiega powstawaniu szczelin  
w warstwie izolacyjnej.

SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA
Łatwość obsługi i montażu dzięki 
stabilności mechanicznej i niskiej 
wadze.

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA
Umożliwia użycie ciemnego tynku  
na elewacji.

SKUTECZNA IZOLACJA AKUSTYCZNA
Wełna kamienna Paroc to porowaty 
materiał, będący doskonałym produk-
tem polepszającym właściwości aku-
styczne ścian i zwiększającym komfort 
użytkowników.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PAROC® LINIO™?
Nasza nowa gama produktów do izolacji cieplnej oferuje skuteczne rozwiązania dla elewacji tynkowanych . Ta 

szeroka gama produktów i konfiguracji strukturalnych umożliwia łatwe dopasowanie właściwej izolacji do każdej 

elewacji . Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na poniższe korzyści .

PAROC® L INIO™
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Wartości termiczne stosowane w obliczeniach:

– Opór przejmowania na powierzchni wewnętrznej 0,130 m2K/W

– Konstrukcja nośna ścian

• Bloczki betonu komórkowego 200 mm, l=0,15 W/mK

• Cegły 250 mm, l=0,60 W/mK

• Beton zbrojony 150 mm, l=2,30 W/mK

– PAROC® Linio 80, lproj.=0,040 W/mK (Dl=0)

– Warstwy tynku 10 mm, l=1,00 W/mK

– Opór przejmowania na powierzchni zewnętrznej 0,040 m2K/W

1 Konstrukcja nośna ścian  
(cegła, pustak, beton, itp .)

2 Zaprawa klejąca

3 Izolacja cieplna PAROC® Linio 80

4 Warstwa zbrojąca z siatką

5 Warstwa wykończeniowa

KARTY INFORMACYJNE PRODUKTÓW

PAROC® LINIO™ 80 IZOLACJA FASAD 
OTYNKOWANYCH

OPIS PRODUKTU 
Sztywne ognioodporne płyty lamelowe  
z wełny kamiennej o doskonałych właściwo-
ściach termoizolacyjnych oraz odporności na 
substancje alkaliczne . Nie gromadzi wilgoci  
i nie reaguje na zmiany temperatury .

ZASTOSOWANIE
Płyta lamellowa przeznaczona do izolacji 
ścian zewnętrznych - fasad otynkowanych .

PROJEKT
Przy projektowaniu rozwiązań struktural-
nych ważne jest, aby skontaktować się  
z osobą odpowiedzialną za dany system!

WYMIARY

Długość  
x Szerokość
mm

Grubość 

mm

Ilość  
w pakiecie 
m2

Ilość  
na palecie
m2

PAROC® LINIO 80 płyta lamellowa do izolacji fasad

1200 x 200 100 1,44 51,84

150 0,96 34,56

200 0,72 25,92

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
lD= 0,040 W/mK

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE, s10

50 kPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE smt

80 kPa

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
200 °C

REAKCJA NA OGIEŃ, EUROKLASA
Euroklasa A1

OPAKOWANIE
Opakowanie plastikowe lub opakowania na 
palecie .

Ko
ns

tru
kc

ja
 n

oś
na

 śc
ia

n Wartości U na podstawie normy EN 6946

Grubość PAROC Linio 80 [mm] 0 200 250 300

Bloczki z gazobetonu, 200 mm 0,66 015 0,13 0,11

Cegły, 250 mm 1,70 0,18 0,15 0,12

Beton zbrojony, 150 mm 4,25 0,19 0,15 0,13

1

2

4
5

3

PAROC® L INIO™
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Wartości termiczne stosowane w obliczeniach:

– Opór przejmowania na powierzchni wewnętrznej 0,130 m2K/W

– Konstrukcja nośna ścian

• Lekkie bloczki 200 mm, l=0,15 W/mK

• Cegły 250 mm, l=0,60 W/mK

• Beton zbrojony 150 mm, l=2,30 W/mK

– PAROC® Linio 10, lproj.=0,036 W/mK

– Warstwy tynku 10 mm, lproj.=1,00 W/mK

– Opór przejmowania ciepla na powierzchni zewnętrznej 0,040 m2K/W

1 Konstrukcja nośna ścian (cegła, pustak, 
beton, itp . lub rama drewniana/stalowa  
i płyty budowlane)

2 Zaprawa klejąca

3 Izolacja cieplna PAROC® Linio 10

4 Warstwa zbrojąca z siatką

5 Warstwa wykończeniowa

PAROC® LINIO 10 IZOLACJA FASAD 
OTYNKOWANYCH

OPIS PRODUKTU 
Sztywna, ogniochronna płyta z wełny 
kamiennej o wysokich właściwościach termo-
izolacyjnych .

ZASTOSOWANIE
Płyta przeznaczona do izolacji ścian ze-
wnętrznych - fasad otynkowanych .

PROJEKT
Przy projektowaniu rozwiązań struktural-
nych ważne jest, aby skontaktować się  
z osobą odpowiedzialną za dany system!

WYMIARY

Długość  
x Szerokość
mm

Grubość 

mm

Ilość  
w pakiecie 
m2

Ilość  
na palecie
m2

PAROC® LINIO 10 płyta do izolacji fasad

1200 x 600 50 4,32 103,68

80 2,16 64,80

100 2,16 51,84

120 1,44 43,20

150 1,44 34,56

200 1,44 25,92

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
lD= 0,036 W/mK

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE, s10

20 kPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE smt

10 kPa

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
200 °C

REAKCJA NA OGIEŃ, EUROKLASA
Euroklasa A1

OPAKOWANIE
Opakowanie plastikowe lub opakowania na 
palecie .

Ko
ns

tru
kc

ja
 n

oś
na

 śc
ia

n Wartości U na podstawie normy EN 6946

Grubość Dodać Linio 10 [mm] 0 50 60 80 100 120 150 200

Bloczki z gazobetonu, 200 mm 0,66 0,34 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18 0,14

Cegły, 250 mm 1,68 0,50 0,44 0,35 0,30 0,25 0,21 0,16

Beton zbrojony, 150 mm 4,08 0,61 0,52 0,41 0,33 0,28 0,23 0,17

1

2

4
5

3

PAROC® L INIO™
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Wartości termiczne stosowane w obliczeniach:

– Opór przejmowania na powierzchni wewnętrznej 0,130 m2K/W

– Konstrukcja nośna ścian

• Lekkie bloczki 200 mm, l=0,15 W/mK

• Cegły 250 mm, l=0,60 W/mK

• Beton zbrojony 150 mm, l=2,30 W/mK

– PAROC® Linio 15, lproj.=0,037 W/mK

– Warstwy tynku 10 mm, lproj.=1,00 W/mK

– Opór przejmowania ciepla na powierzchni zewnętrznej 0,040 m2K/W

1 Konstrukcja nośna ścian (cegła, pustak, 
beton, itp . lub rama drewniana/stalowa  
i płyty budowlane)

2 Zaprawa klejąca

3 Izolacja cieplna PAROC® Linio 15

4 Warstwa zbrojąca z siatką

5 Warstwa wykończeniowa

PAROC® LINIO 15 IZOLACJA FASAD 
OTYNKOWANYCH

OPIS PRODUKTU 
Sztywne ognioodporne płyty z wełny 
kamiennej o doskonałych właściwościach 
termoizolacyjnych oraz odporności na sub-
stancje alkaliczne . Nie gromadzi wilgoci i nie 
reaguje na zmiany temperatury .

ZASTOSOWANIE
Płyta przeznaczona do izolacji ścian ze-
wnętrznych - fasad otynkowanych .

PROJEKT
Przy projektowaniu rozwiązań struktural-
nych ważne jest, aby skontaktować się  
z osobą odpowiedzialną za dany system!

WYMIARY

Długość  
x Szerokość
mm

Grubość 

mm

Ilość  
w pakiecie 
m2

Ilość  
na palecie
m2

PAROC® LINIO 15 płyta do izolacji fasad

1200 x 600 20 7,20 259,20

30 5,04 166,32

50 4,32 103,68

100 2,16 51,84

120 1,44 43,20

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
lD= 0,037 W/mK

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE, s10

30 kPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE smt

15 kPa

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
200 °C

REAKCJA NA OGIEŃ, EUROKLASA
Euroklasa A1

OPAKOWANIE
Opakowanie plastikowe lub opakowania na 
palecie .

Ko
ns

tru
kc

ja
 n

oś
na

 śc
ia

n Wartości U na podstawie normy EN 6946

Grubość PAROC Linio 15 [mm] 0 50 60 80 100 120 150 200

Bloczki z gazobetonu, 200 mm 0,66 0,34 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18 0,14

Cegły, 250 mm 1,68 0,50 0,44 0,35 0,30 0,25 0,21 0,16

Beton zbrojony, 150 mm 4,08 0,61 0,52 0,41 0,33 0,28 0,23 0,17

1

2

4
5

3

PAROC® L INIO™
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IZOLACJE BUDOWLANE 
oferują szeroką gamę produktów i rozwiązań izolacyjnych 
dla wszystkich  typów budynków. Produkty izolacji 
budowlanych są stosowane głównie do izolacji termicznej, 
ogniowej i akustycznej ścian zewnętrznych, dachów, 
stropów, podłóg, piwnic, stropów międzykondygnacyjnych 
i ścian działowych. 

PRODUKTY AKUSTYCZNE
to dźwiękochłonne sufity i panele ścienne, a także produkty 
do kontroli hałasu w warunkach przemysłowych.

IZOLACJE TECHNICZNE
to produkty stosowane do izolacji termicznej, ogniowej, 
akustycznej oraz izolacji przeciwkondensacyjnej we 
wnętrzach budynków (HVAC – systemy klimatyzacji, 
wentylacji i ogrzewania), a także w procesach 
przemysłowych i rurociągach, urządzeniach przemysłowych 
i konstrukcjach okrętowych.

PŁYTY WARSTWOWE
to ogniochronne, lekkie panele z rdzeniem z wełny 
kamiennej i obustronnym pokryciem z blachy stalowej.  
Płyty PAROC stosowane są w fasadach, ścianach 
działowych i stropach w obiektach użyteczności publicznej, 
budynkach handlowych i przemysłowych.

Paroc jest wiodącym producentem energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego .  

W naszej działalności skupiamy się na potrzebach klienta i personelu, ciągłych innowacjach, wzroście 

rentowności oraz zrównoważonym rozwoju . W skład asortymentu Paroc wchodzą izolacje budowlane, izolacje 

techniczne, izolacje morskie, płyty warstwowe i produkty akustyczne . Wyroby PAROC są wytwarzane w Finlandii, 

Szwecji, na Litwie i w Polsce, a począwszy od 2013 roku, także w Rosji . Grupa Paroc posiada biura sprzedaży  

i przedstawicieli w 14 krajach w Europie .

PAROC POLSKA SP. Z O.O.

ul . Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno
Telefon +61 468 21 90
www .paroc .pl

A MEMBER OF PAROC GROUP

IZOLACJE BUDOWLANE

Wydanie: listopad 2014

2145BIPO0913

© Paroc

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI 

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przed-
stawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu 
zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową .  Najnowsza wersja tej broszury 
jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc .

Nasz materiał informacyjny przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości tech-
niczne naszych produktów zostały zatwierdzone . Jednakże informacje te nie są równoznaczne 
z udzieleniem gwarancji handlowej . Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych 
producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji naszych produktów . 

Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub  
w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych .

Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie .

PAROC jest  zastrzeżonym znakiem  towarowym firmy Paroc Group . 

© Paroc Group 2014 .


