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Obiekty referencyjne

Przedsiębiorstwo ISOROC POLSKA powstało 
w  2004 r. Jest producentem najwyższej jakości,  
ekologicznych wyrobów z  wełny mineralnej.  
Wełna mineralna jako produkt naturalny, 
nieorganiczny otrzymywana jest w wyniku stopienia 
skał - bazalt, gabro. Stanowi doskonałą izolację  
termiczną i  akustyczną oraz gwarantuje wysoką  
odporność ogniową. Poprzez szeroką ofertę  
systemową wysokojakościowych produktów 
izolacyjnych, mających zastosowanie 
w budownictwie, ISOROC POLSKA umacnia swoją, 
 „młodą” markę na rynku.

Siedziba grupy kapitałowej ISOROC znajduje 
się w  Austrii. Przedsiębiorstwo sięga również 
do długoletniego doświadczenia w  produkcji 
i sprzedaży wełny na rynku rosyjskim, gdzie posiada 
swoją fabrykę oraz w  sprzedaży na wymagające 
rynki krajów UE. ISOROC POLSKA produkuje pełny 
asortyment wyrobów z wełny mineralnej, mających 
szerokie zastosowanie w przeróżnych elementach 
konstrukcyjnych budownictwa, zapewniających 
poprawę efektywności energetycznej, 
akustycznej i bezpieczeństwo pożarowe obiektów 
budowlanych.

Produkty, dzięki swojej wysokiej izolacyjności 
cieplnej, akustycznej i odporności, 
przyczyniają się nieodzownie do oszczędzania 
energii i  stwarzania przyjemnego 
klimatu w  pomieszczeniach, zapewniają  
jednocześnie bezpieczeństwo pożarowe oraz  
podnoszą komfort życia. Bieżące kontrole  
w  specjalistycznym zakładowym laboratorium 
jakości, znak CE dla wszystkich produktów 
oraz certyfikacja systemu jakości zgodnie 
z wymaganiami normy ISO 9001:2008 gwarantują 
stałą, wysoką jakość.

WEŁNA MINERALNA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Bydgoszcz

Toruń

Poznań
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SPIS TREŚCI:
Budownictwo ogólne
ISOLIGHT 
poddasza, stropy na legarach, ścianki działowe, sufity podwieszane, ściany osłonowe, mury szczelinowe, konstrukcje stalowe,  
stropodachy wentylowane

ISOVENT-L
ściany zewnętrzne ocieplane metodą lekką-suchą z elewacją paneli (np. blachy, deski, siding, itp.), ściany z okładziną kamienną, szklaną, itp., 
stropy od spodu z okładziną (sufity podwieszane), w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych, ściany szczelinowe z wentylowaną 
i niewentylowaną szczeliną powietrzną, wypełnienia konstrukcji szkieletowych, drewnianych lub stalowych, stropodachy wentylowane 

Elewacje zewnętrzne
ISOVENT-M
ściany zewnętrzne ocieplane metodą lekką-suchą z elewacją paneli (np. blachy, deski, siding, itp.),  ściany trójwarstwowe, ściany zewnętrzne 
z elewacją z kamienia lub szkła, ściany szkieletowe, ściany działowe, trójwarstwowe ściany fundamentów

ISOVENT-MW
ściany zewnętrzne ocieplane metodą lekką-suchą z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding), ściany trójwarstwowe, ściany 
zewnętrzne z elewacją z kamienia lub szkła, ściany szkieletowe, ściany działowe, trójwarstwowe ściany fundamentowe, izolacja 
akustyczna w ekranach akustycznych

ISOVENT
ściany zewnętrzne ocieplane metodą lekką-suchą z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding), ściany trójwarstwowe, ściany 
zewnętrzne z elewacją z kamienia lub szkła, ściany szkieletowe, ściany działowe, trójwarstwowe ściany fundamentowe, izolacja 
akustyczna w ekranach akustycznych, izolacja termiczna w systemach kominowych
 

ISOPANEL-W
ściany zewnętrzne ocieplane metodą lekką-suchą z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding), ściany trójwarstwowe, ściany 
zewnętrzne z elewacją z kamienia lub szkła, ściany szkieletowe, ściany działowe, trójwarstwowe ściany fundamentowe, izolacja 
akustyczna w ekranach akustycznych

ISOFAS / ISOPANEL / ISOFAS-P
ściany zewnętrze ocieplane metodą lekką-suchą w tzw. bezspoinowych systemach ociepleń (BSO) 

ISOFAS-LM
ściany zewnętrzne oraz stropy nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, np. stropy garaży, piwnic, ocieplone metodą lekką-mokrą w tzw. 
bezspoinowych systemach ociepleń (BSO) 

Systemy garażowe
ISOFAS-LM (fazowany) 
stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, np. stropy garaży, piwnic, itp. ocieplonych w systemie garażowym (metodą natryskową) 

Stropodachy wentylowane
ISOLOOSE
stropodachy wentylowane, ściany szczelinowe, poddasza nieużytkowe na stropie masywnym 

Dachy płaskie
ISOROOF-B - ISODACH MONO 
stropodachy niewentylowane w dachach płaskich do izolacji w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO,  
a także izolacja podłóg pod podkładem posadzkowym (normalnie obciążona) 

ISOROOF - ISODACH MONO 
stropodachy niewentylowane w dachach płaskich do izolacji w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO,  
izolacja podłóg pod wylewkę betonową, izolacja akustyczna w ekranach akustycznych 

ISOPANEL-D - System ISODACH 
stropodachy niewentylowane w dachach płaskich do izolacji w systemie dwuwarstwowym ISODACH (warstwa podkładowa) 

ISOROOF-T - System ISODACH 
stropodachy niewentylowane w dachach płaskich do izolacji w systemie dwuwarstwowym ISODACH (warstwa wierzchnia)

6

7

8

9

10

11

12-14

15

16

17

18

19

20

21

   3



WEŁNA MINERALNA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Izolacja cieplna dachu

Izolacja cieplna fasad

Izolacja cieplna ścian

Izolacja cieplna fundamentów

Izolacja cieplna stropów

Naszym klientom oferujemy szeroki asortyment produktów z wełny mineralnej służących do izolacji:
 9 ścian,
 9dachów,
 9 stropów,
 9przewodów instalacyjnych, cieplnych,
 9 fasad w budownictwie przemysłowym, handlowym, usługowym, biurowym, inwentarskim. 

 
Produkty ISOROC Polska doskonale sprawdzają się w budynkach nowowznoszonych i poddawanych 
termomodernizacji. 
 
Zapewniają komfort cieplny, akustyczny i przeciwogniowy na długie lata, także kolejnym pokoleniom.
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WEŁNA MINERALNA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Termoizolacja zimą i latem

Ochrona przed ogniem

Ochrona przed wilgocią

Ochrona przed hałasem

Produkt naturalny
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Zastosowanie:
Do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 poddaszy pomiędzy krokwiami,
 9 podłóg między legarami,
 9 stropów od spodu z okładziną  

(sufitów podwieszanych),
 9 w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
 9 ścian szczelinowych z wentylowaną  

i niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 9 wypełnień konstrukcji drewnianych lub stalowych,
 9 stropodachów wentylowanych (dwudzielnych).

Właściwości:
 9 lekkie,
 9 sprężyste, łatwo dopasowują się do izolowanej 

powierzchni,
 9 łatwe w obróbce montażu,
 9 niepalne, doskonale spełniające rolę  

zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie dzięki 

czemu podczas montażu skutecznie unika się 
powstawania mostków termicznych,

 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny 

i pozwalają ścianom oddychać,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 9 nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają 

tworzywa sztuczne.

Parametry:

Typ płyty ISOLIGHT
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T2-DS(TH)-CS(10)0,5-

WS-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T2

- 5mm / + 15%
≥100 mm [%/mm] - 5% / + 15mm

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)0,5 ≥ 0,5

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,037

Reakcja na ogień
PN-EN

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 35

Ocieplenie dachu skośnego

1 - Płyta gipsowa 
2 - ISOLIGHT 
3 - Pustka powietrza 
4 - Deskowanie 
5 - Pokrycie dachu

Grubość [mm]

50 75 100 150 200
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,35 2,00 2,70 4,05 5,40

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na

palecie

Objętość 
płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50

1000 500

12 6,00

0,300 20

120

6,000
75 8 4,00 80

100 6 3,00 60
150 4 2,00 40
200 3 1,50 30

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOLIGHT mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOLIGHT  
Płyty z wełny mineralnej 
Budownictwo ogólne
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Zastosowanie:
Do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-suchą  
z elewacją z paneli (np. blachy, deski, siding, itp.),

 9 poddaszy, pomiędzy krokwiami, 
 9 podłóg między legarami,
 9 stropów od spodu z okładziną  

(sufitów podwieszanych),
 9 w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
 9 ścian szczelinowych z wentylowaną  

i niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 9 wypełnień konstrukcji drewnianych lub stalowych,
 9 stropodachów wentylowanych (dwudzielnych).
 9 ścian zewnętrznych z okładziną kamienną, szklaną, itp.

Właściwości:
 9 lekkie,
 9 sprężyste, łatwo dopasowują się do izolowanej 

powierzchni,
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 niepalne, doskonale spełniające rolę 

zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie,  

dzięki czemu podczas montażu skutecznie unika się powstawa-
nia mostków termicznych,

 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny 

i pozwalają ścianom oddychać,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną.

Parametry:

Ocieplenie ściany zewnętrznej
trójwarstwowej

1 - Tynk mineralny
2 - Pustaki ceramiczne
3 - Szczelina wentylacyjna
4 - ISOvENT-L
5 - Łącznik
6 - Pustaki ceramiczne
7 - Tynk

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na

palecie

Objętość 
płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50

1000 600

12 7,20

0,360 16

115,2

5,760
75 8 4,80 76,8

100 6 3,60 57,6
150 4 2,40 38,4
200 3 1,80 28,8

Typ płyty ISOvENT-L
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T2-DS(TH)-CS(10)0,5-

WS-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T2

- 5mm / + 15%
≥100 mm [%/mm] - 5% / + 15mm

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)0,5 ≥ 0,5

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Reakcja na ogień
PN-EN

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 50

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOvENT-L mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOVENT-L  
Płyty z wełny mineralnej 
Budownictwo ogólne

Grubość [mm]

50 75 100 150 200
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,35 2,05 2,75 4,15 5,55

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu
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Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej stosowane na zewnątrz  
i wewnątrz obiektów budowlanych do izolacji  
termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-suchą  
z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding);

 9 ścian trójwarstwowych,
 9 ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia lub szkła,
 9 ścian szkieletowych,
 9 ścian działowych,
 9 trójwarstwowych ścian fundamentowych,
 9 jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.

Właściwości:
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 niepalne, doskonale spełniające rolę 

zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie, dzięki czemu 

podczas montażu skutecznie unika się powstawania mostków 
termicznych,

 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny 

i pozwalają ścianom oddychać,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 9 nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają 

tworzywa sztuczne.

Parametry:
Typ płyty ISOvENT-M

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR5-
CS(10)10-WS-WL(P)-MU1-AW1

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T3

- 3mm / + 10%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR5 ≥ 5

Naprężenia ściskające przy 10%
odkształceniu względnym

PN-EN 826 [kPa] CS(10)10 ≥ 10

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą

przy częściowym zanurzeniu
PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom ważonego współczynnika  
pochłaniania dźwięku

EN ISO 11654 [-] AW1 1,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,035

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Ocieplenie ściany zewnętrznej
trójwarstwowej

1 - Tynk mineralny
2 - Pustaki ceramiczne
3 - Szczelina wentylacyjna
4 - ISOvENT-M
5 - Łącznik
6 - Pustaki ceramiczne
7 - Tynk

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Objętość płyt 
na palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m3]
80

1000 600

3 1,80 0,144 20

2,880
100 3 1,80 0,180 16
120 2 1,20 0,144 20
150 2 1,20 0,180 16
200 2 1,20 0,240 12

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3]

  80 (dla grubości <80mm)

  75 (dla grubości 80-100mm)

  65 (dla grubości >100mm)

Grubość [mm]

80 100 120 150 200
Opór cieplny RD [m2K/W]

2,25 2,85 3,40 4,25 5,70

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOvENT-M mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOVENT-M  
Płyty z wełny mineralnej 
Elewacje zewnętrzne
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Grubość [mm]

80 100 120 150 200
Opór cieplny RD [m2K/W]

2,15 2,70 3,20 4,05 5,40

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej z okładziną z welonu szklanego stosowane 
na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych do izolacji termicznej, 
akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-suchą  
z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding);

 9 ścian trójwarstwowych,
 9 ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia lub szkła,
 9 ścian szkieletowych,
 9 ścian działowych,
 9 trójwarstwowych ścian fundamentowych,
 9 jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.

Właściwości:
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 niepalne, doskonale spełniające rolę 

zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie, dzięki czemu 

podczas montażu skutecznie  
unika się powstawania mostków termicznych,

 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny 

i pozwalają ścianom oddychać,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 9 nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają 

tworzywa sztuczne.

Parametry:

Ocieplenie ściany zewnętrznej
z okładziną szklaną

1- Okładzina szklana
2- Szczelina wentylacyjna
3- ISOvENT-MW
4- Bloczki betonowe
5- Tynk

W razie zainteresowania innymi grubościami lub wymiarami niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt  
z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOvENT-MW mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

Cechy szczególne:
Płyty laminowane są okładziną z welonu szklanego,
który stanowi doskonałą wiatroizolację!

Typ płyty ISOvENT-MW
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR5-
CS(10)10-WS-WL(P)-MU1-AW1

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T3

- 3mm / + 10%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR5 ≥ 5

Naprężenia ściskające przy 10%
odkształceniu względnym

PN-EN 826 [kPa] CS(10)10 ≥ 10

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą

przy częściowym zanurzeniu
PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom ważonego współczynnika  
pochłaniania dźwięku

EN ISO 11654 [-] AW1 1,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,037

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

ISOVENT-MW  
Płyty z wełny mineralnej 
z welonem szklanym 
Elewacje zewnętrzne

   9

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na

palecie

Objętość 
płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
80

1000 600

3 1,80 0,144 20 36,00

2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80
120 2 1,20 0,144 20 24,00
150 2 1,20 0,180 16 19,20
200 2 1,20 0,240 12 14,40

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3]

  80 (dla grubości <80mm)

  75 (dla grubości 80-100mm)

  65 (dla grubości >100mm)
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Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej stosowane na zewnątrz  
i wewnątrz obiektów budowlanych do izolacji  
termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-suchą  
z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding);

 9 ścian trójwarstwowych,
 9 ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia lub szkła,
 9 ścian szkieletowych,
 9 ścian działowych,
 9 trójwarstwowych ścian fundamentowych,
 9 jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych,
 9 jako izolacja termiczna w systemach kominowych.

Właściwości:
 9 lekkie,
 9 podwyższone parametry mechaniczne 

pozwalające na zastosowanie ich do izolacji ścian 
zewnętrznych ocieplanych metodą „lekką-suchą”,

 9 niepalne, doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynku,

 9 sprężyste, łatwo dopasowują się do izolowanych 
powierzchni,

 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 9 trwałością przewyższają tworzywa sztuczne,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Parametry:
Typ płyty ISOvENT

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-WS-MU1-
AW1-CS(10)15-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T4

- 3mm / + 5%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom ważonego współczynnika  
pochłaniania dźwięku

EN ISO 11654 [-] AW1 1,0

Naprężenia ściskające przy 10%
odkształceniu względnym

PN-EN 826 [kPa] CS(10)15 ≥ 15

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Ocieplenie ściany zewnętrznej
z drewnianych bali

1 - Bale drewniane
2 - Szczelina wentylacyjna
3 - ISOvENT
4 - ISOLIGHT
5 - Paroizolacja
6 - Płyta gipsowo-kartonowa

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
80

1000 600

3 1,80 0,144 20 36,00

2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80
150 2 1,20 0,180 16 19,20
200 2 1,20 0,240 12 14,40

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 90

Grubość [mm]

80 100 150 200
Opór cieplny RD [m2K/W]

2,20 2,75 4,15 5,55

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOvENT mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOVENT  
Płyty z wełny mineralnej 
Elewacje zewnętrzne
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Grubość [mm]

50 80 100
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,35 2,20 2,75

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Płyty z wełny mineralnej z okładziną z welonu  
szklanego stosowane na zewnątrz i wewnątrz  
obiektów budowlanych do izolacji termicznej,  
akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką-suchą  
z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding);

 9 ścian trójwarstwowych,
 9 ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia lub szkła,
 9 ścian szkieletowych,
 9 ścian działowych,
 9 trójwarstwowych ścian fundamentowych,
 9 jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.

Właściwości:
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 zapewniają odpowiedni komfort akustyczny,
 9 produkt z naturalnych surowców,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną.

Parametry:

Ocieplenie ściany zewnętrznej
z okładziną szklaną

1 - Okładzina szklana
2 - Szczelina wentylacyjna
3 - ISOPANEL-W
4 - Bloczki betonowe
5 - Tynk

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 110

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOPANEL-W mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

Typ płyty ISOPANEL-W
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T3-DS(TH)-CS(10)15-

TR5-WS-MU1

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T3

- 3mm / + 10%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)15 ≥ 15

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe
do powierzchni czołowych

PN-EN 1607 [kPa] TR5 ≥ 5

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50

1000 600
6 3,60 0,180 16 57,60

2,88080 3 1,80 0,144 20 36,00
100 3 1,80 0,180 16 28,80

ISOPANEL-W  
Płyty z wełny mineralnej 
z welonem szklanym 
Elewacje zewnętrzne

Cechy szczególne:
Płyty laminowane są okładziną z welonu szklanego,  
który stanowi doskonałą wiatroizolację!



Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej stosowane na zewnątrz  
i wewnątrz obiektów budowlanych do izolacji  
termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą 
 „lekką-mokrą” w tzw. bezspoinowych systemach 
ociepleń (BSO).

Właściwości:
 9 znakomite właściwości mechaniczne 

i parametry fizyczne,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 posiadają doskonały współczynnik przewodzenia 

ciepła, co wpływa na odpowiedni komfort cieplny.

Parametry:

Ocieplenie ścian zewnętrznych  
metodą „lekką-mokrą”

1 - Zaprawa klejąca
2 - ISOFAS
3 - Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
4 - Zaprawa zbrojąca
5 - Siatka z włókna szklanego
6 - Podkład tynkarski
7 - Tynk mineralny
8 - Farba elewacyjna
9 - Listwa cokołowa

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50

1000 600

6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376
180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592
200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 100

Grubość [mm]

50 60 80 100 120 140 150 160 180 200
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,15 4,40 5,00 5,55

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOFAS mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOFAS  
Płyty z wełny mineralnej 
Elewacje zewnętrzne
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Typ płyty
ISOFAS

Grubość
50-99 mm 100-200 mm

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN13162-T4-DS(TH)-WS-
MU1-AW1-CS(10)20-TR10-WL(P)

MW-EN13162-T4-DS(TH)-
WS-MU1-AW1-CS(10)30-

TR10-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów) PN-EN 822 [%] [-] ± 2 [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5 [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T4

- 3mm / + 5%
T4

-

≥100 mm [%/mm] - - 3 % / + 5 
mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5 [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6 [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]

DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,

długości i szer-
okości) DS(TH)

± 1,0 
(zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana 
płaskości)

± 1 (zmiana 
płaskości)

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0 WS ≤ 1,0
Wartość współczynnika oporu  

dyfuzyjnego pary wodnej
PN-EN 
12086 [-] MU1 ≤ 1 MU1 ≤ 1

Poziom ważonego współczynnika  
pochłaniania dźwięku

EN ISO
11654 [-] AW1 1,0 AW1 1,0

Naprężenia ściskające przy 10%
odkształceniu względnym PN-EN 826 [kPa] CS(10)20 ≥20 CS(10)30 ≥30

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 
12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0 WL(P) ≤ 3,0

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe
do powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa] TR10 ≥ 10 TR10 ≥ 10

Współczynnik przewodzenia ciepła λD
PN-EN 
12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036 [-] ≤ 0,036

Reakcja na ogień PN-EN 
13501-1 Od A do F Euroklasa A1 Euroklasa A1



Grubość [mm]

50 60 80 100 120 140 150 160
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,15 4,40

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Właściwości:
 9 znakomite właściwości mechaniczne 

i podwyższone parametry fizyczne,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Parametry:

Ocieplenie ściany szkieletowej  
metodą lekką-mokrą

1 - Zaprawa klejąca
2 -  ISOPANEL
3 -  Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
4 -  Zaprawa zbrojąca
5 - Siatka z włókna szklanego
6 - Podkład tynkarski
7 - Tynk mineralny
8 - Farba elewacyjna
9 - Listwa cokołowa

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 110

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOPANEL mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

Typ płyty ISOPANEL
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR10-

PL(5)250-WS-CS(10)30-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T4

- 3mm / + 5%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR10 ≥ 10

Poziom obciążenia punktowego dla  
odkształcenia 5 mm

EN 12430 [N] PL(5)250 ≥ 250

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)30 ≥ 30

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy 
częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
50

1000 600

6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376

Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej stosowane na zewnątrz  
i wewnątrz obiektów budowlanych do izolacji  
termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą 
 „lekką-mokrą” w tzw. bezspoinowych systemach 
ociepleń (BSO),

 9  jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych,
 9 jako izolacja termiczna w systemach kominowych.

ISOPANEL  
Płyty z wełny mineralnej 
Elewacje zewnętrzne
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Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiek-
tów budowlanych do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 ścian zewnętrznych ocieplanych metodą  
„lekką-mokrą” w tzw. bezspoinowych  
systemach ociepleń (BSO),

 9 do dylatacji,
 9 izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.

Właściwości:
 9 wysokie walory izolacyjne,
 9 wysoki komfort cieplny izolowanych  

pomieszczeń,
 9 wysokie parametry mechaniczne,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę  

zabezpieczenia przeciwpożarowego),
 9 niski opór dyfuzyjny zapewniający 

 „swobodne oddychanie” przegród,
 9 łatwość cięcia i montażu,
 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 odporność na korozję chemiczną i biologiczną.

Parametry:

Ocieplenie ściany zewnętrznej  
metodą „lekką-mokrą”  
z zastosowaniem płyt

1 - Zaprawa klejąca
2 - ISOFAS-P
3 - Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
4 - Zaprawa zbrojąca
5 - Siatka z włókna szklanego
6 - Podkład tynkarski
7 - Tynk mineralny
8 - Farba elewacyjna
9 - Listwa cokołowa

Typ płyty
ISOFAS-P
Grubość

20-49 mm 50-99 mm 100-200 mm

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN13162-T3-DS(TH)-
TR10-CS(10)20-WS-MU1- 

WL(P)

MW-EN13162-T3-DS(TH)-
TR10-CS(10)40-WS-MU1-

WL(P)

MW-EN13162-T3-DS(TH)-
TR10-CS(10)50-WS-MU1-

WL(P)

Deklarowane właściwości  
wyrobu wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje

Kody klas
lub

poziomów
Wartości

Kody klas
lub

poziomów
Wartości

Kody klas
lub

poziomów
Wartości

Długość (klasa tolerancji  
wymiarów) PN-EN 

822
[%] [-] ±  2 [-] ± 2 [-] ± 2

Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ±  1,5 [-] ± 1,5 [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 
mm PN-EN 

823

[mm/%]
T3

-3mm /+10%
T4

-3mm /+5%
T4

-

≥100 
mm [%/mm] - - -3% /+5mm

Prostokątność Sb
PN-EN 

824 mm/m [-] ≤ 5 [-] ≤ 5 [-] ≤ 5

Płaskość Smax
PN-EN 

825 mm [-] ≤ 6 [-] ≤ 6 [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa  w określonych
warunkach temperatury  
i wilgotności względnej

PN-EN 
1604

[%]
DS(TH)

± 1,0
(zmiana
grubości,
długości

i szerokości)
DS(TH)

± 1,0
(zmiana
grubości,
długości

i szerokości)
DS(TH)

± 1,0
(zmiana
grubości,
długości

i szerokości)

[mm/m] ± 1(zmiana
płaskości)

± 1(zmiana
płaskości)

± 1(zmiana
płaskości)

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe

do powierzchni czołowych

PN-EN 
1607 [kPa] TR10 ≥ 10 TR15 ≥ 15 TR15 ≥ 15

Naprężenia ściskające przy 10%
odkształceniu względnym

PN-EN 
826 [kPa] CS(10)20 ≥ 20 CS(10)40 ≥ 40 CS(10)50 ≥50

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości 
wodą

PN-EN 
1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0 WS ≤ 1,0 WS ≤ 1,0

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 
12086 [-] MU1 ≤ 1 MU1 ≤ 1 MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości 
wodą

przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 
12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0 WL(P) ≤ 3,0 WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD
PN-EN 
12667 [W/mK] [-] ≤ 0,038 [-] ≤ 0,038 [-] ≤ 0,038

Reakcja na ogień PN-EN 
13501-1

Od A 
do F Euroklasa A1 Euroklasa A1 Euroklasa A1

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Powierzchnia
krycia płyt na palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m2] [m3]
20

1000 600

15 9,00 0,180 16+12 252,00 5,040
30 10 6,00 0,180 16+12 168,00 5,040
40 6 3,60 0,144 20+16 129,60 5,184
50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 130

Grubość [mm]
20 30 40 50 80 100

Opór cieplny RD [m2K/W]

0,50 0,75 1,05 1,30 2,10 2,60

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

ISOFAS-P  
Płyty z wełny mineralnej 
Elewacje zewnętrzne
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Grubość [mm]

50 80 100 120 150 200 250 300
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,20 1,95 2,40 2,90 3,65 4,85 6,05 7,30

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Zastosowanie: 
Płyty lamelowe z wełny mineralnej o wymiarach 200x1200 mm 
stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych do 
izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej: 

 9 ścian zewnętrznych oraz stropów nad nieogrzewanymi 
pomieszczeniami, np. stropy garaży, piwnic, itp. ocieplanych 
metodą lekką-mokrą w tzw. bezspoinowych systemach 
ociepleń (BSO).

Właściwości:
 9 wysokie walory izolacyjne,
 9 wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
 9 wysokie parametry mechaniczne dzięki 

prostopadłemu układowi włókien,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne 

oddychanie”,
 9 łatwość cięcia i montażu,
 9 produkowane z naturalnych surowców.

Parametry:

Ocieplenie ściany zewnętrznej  
metodą „lekką-mokrą”  
z zastosowaniem lameli

1 -  Zaprawa klejąca
2 -  ISOFAS-LM
3 -  Łącznik mechaniczny z rdzeniem stalowym
4 -  Zaprawa zbrojąca
5 -  Siatka z włókna szklanego
6 -  Podkład tynkarski
7 -  Tynk mineralny
8 -  Farba elewacyjna
9 -  Listwa cokołowa

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 90

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Uwaga!  Wymiary i pakowanie produktu ISOFAS-LM niepaczkowany znajdują się na stronie 16.

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [m3]
50

1200 200

8 1,92 0,0960 60 5,760
80 6 1,44 0,1152 50 5,760

100 4 0,96 0,0960 60 5,760
120 4 0,96 0,1152 50 5,760
150 4 0,96 0,1440 40 5,760
200 4 0,96 0,1920 30 5,760
250 2 0,48 0,1200 50 6,000
300 2 0,48 0,1440 40 5,760

ISOFAS-LM 
Płyty z wełny mineralnej 
Elewacje zewnętrzne
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Typ płyty
ISOFAS-LM

Grubość
50-200 mm 210-300 mm

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR90-
WS-CS(10)60-MU1-WL(P)

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-
WS-CS(10)60-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 2 [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5 [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm [mm/%]
T5

-1mm/+3%
T5

-
≥100 mm [%/mm] -1%/+3 mm -1%/+3mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5 [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6 [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości)
DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości)

[mm/m]
± 1 (zmiana 

płaskości)
± 1 (zmiana 

płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie  

prostopadłe
do powierzchni czołowych

PN-EN 1607 [kPa] TR90 ≥ 90 TR80 ≥ 80

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0 WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60 CS(10)60 ≥ 60

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 
12086 [-] MU1 ≤ 1 MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy 
częściowym zanurzeniu

PN-EN 
12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0 WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD
PN-EN 
12667 [W/mK] [-] ≤ 0,041 [-] ≤ 0,041

Reakcja na ogień PN-EN 
13501-1 Od A do F Euroklasa A1 Euroklasa A1



Zastosowanie:
Płyty lamelowe z wełny mineralnej Isofas-LM fazowane 
przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

 9 stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (np. stropy, 
garaży, piwnic, itp.) ocieplanych w systemie garażowym 
(metodą natryskową).

Właściwości:
 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 wysokie walory izolacyjne,
 9 wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
 9 wysokie parametry mechaniczne,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 skuteczność w unikaniu powstawania mostków 

termicznych zapewniona poprzez mijankowy 
montaż płyt,

 9 łatwość cięcia i montażu.

Parametry:

1 - Strop
2 - Zaprawa klejąca
3 - ISOFAS-LM fazowany
4 - Warstwa natryskowa

Wymiary i pakowanie

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 90

Grubość [mm]

50 80 100 120 150 200 250 300
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,20 1,95 2,40 2,90 3,65 4,85 6,05 7,30

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt

na palecie
Powierzchnia

krycia płyt na palecie
Objętość płyt na palecie

Długość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
50

1200 200

240 57,60 2,880
80 150 36,00 2,880

100 120 28,80 2,880
120 100 24,00 2,880
150 80 19,20 2,880
200 60 14,40 2,880
250 50 12,00 3,000
300 40 9,60 2,880

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

ISOFAS-LM  
fazowany  
Płyty z wełny mineralnej 
Systemy garażowe
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Typ płyty
ISOFAS-LM

Grubość
50-200 mm 210-300 mm

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR90-
WS-CS(10)60-MU1-WL(P)

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-
WS-CS(10)60-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 2 [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5 [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm [mm/%]
T5

-1mm/+3%
T5

-
≥100 mm [%/mm] -1%/+3 mm -1%/+3mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5 [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6 [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości)
DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości)

[mm/m]
± 1 (zmiana 

płaskości)
± 1 (zmiana 

płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie  

prostopadłe
do powierzchni czołowych

PN-EN 1607 [kPa] TR90 ≥ 90 TR80 ≥ 80

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0 WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60 CS(10)60 ≥ 60

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 
12086 [-] MU1 ≤ 1 MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy 
częściowym zanurzeniu

PN-EN 
12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0 WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD
PN-EN 
12667 [W/mK] [-] ≤ 0,041 [-] ≤ 0,041

Reakcja na ogień PN-EN 
13501-1 Od A do F Euroklasa A1 Euroklasa A1



Zastosowanie: 
Wełna rozdrobniona przeznaczona do izolacji termicznej, akustycz-
nej i ogniowej:

 9 stropodachów wentylowanych (dwudzielnych),
 9 ścian szczelinowych,
 9 poddaszy nieużytkowych na stropie masywnym.

Właściwości:
 9 wysokie walory izolacyjne,
 9 wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,
 9 skuteczność w unikaniu powstawania mostków 

termicznych,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne 

oddychanie”,
 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 odporność na korozję chemiczną i biologiczną.

Ocieplenie poddasza
1 -  Płyta gipsowa
2 -  ISOLOOSE
3 -  Pustka powietrzna
4 -  Deskowanie

Parametry:
Typ płyty ISOLOOSE

Kod wyrobu MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1

 Deklarowane właściwości wyrobu
Jednostka 

miary
Wartości

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] ≤ 0,039
Pokrycie i gęstość [kg/m3] 60 - 70

Podatność na osiadanie - klasa S1 % ≤1
Odporność termiczna włókien [°C] 750

Nasiąkliwość metodą częściowego zanurzenia [kg/m2] ≤1
Klasyfikacja ogniowa A1 wyrób niepalny

Hydrofobowość nie chłoną wilgoci

ISOLOOSE  
Wełna rozdrobniona 
Stropodachy wentylowane

Pakowanie:
Jednostka 

miary
Wartości

Masa 1 worka kg 10 (±10%)
Ilość worków na palecie szt. 70

Masa palety kg 700
Ilość palet na samochodzie szt. 13

Masa ładunku pełnosamochodowego kg 9100
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Zużycie: 
Przy zastosowaniu izolacji o grubości 10 cm zużycie wełny ISOLOOSE wynosi 6 -7 kg/m2



Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej,
akustycznej i ogniowej:

 9 stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub 
betonowej w systemie 
jednowarstwowym ISODACH MONO,

 9 izolacja podłóg pod podkładem posadzkowym 
(normalnie obciążona)

Właściwości:
 9 twarde,
 9 podwyższone parametry mechaniczne,
 9 łatwe w obróbce montażu,
 9 niepalne, doskonale spełniające rolę 

zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny 

i pozwalają stropom oddychać,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 9 nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają 

tworzywa sztuczne.

Parametry:

Ocieplenie dachu płaskiego
w Systemie ISODACH MONO

1 - Strop betonowy
2 - Paroizolacja
3 - ISOROOF-B
4 - Papa wierzchnia

Typ płyty ISOROOF-B
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-

PL(5)350-WS-CS(10)40-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ±1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T3

- 3mm / + 10%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR7,5 ≥ 7,5

Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 
5mm

EN 12430 [N] PL(5)350 ≥ 350

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)40 ≥ 40

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,038

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Ilość
płyt na
palecie

Powierzchnia
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [szt.] [m2] [m3]

50
1000 600 6 3,60 0,180 16

2,880

2000 1200 24 57,60

80
1000 600 3 1,80 0,144 20
2000 1200 15 36,00

100
1000 600 3 1,80 0,180 16
2000 1200 12 28,80

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 130

Grubość [mm]

50 80 100
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,30 2,10 2,60

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOROOF-B mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOROOF-B  
Płyty z wełny mineralnej
Dachy płaskie - ISODACH MONO
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Grubość [mm]

50 80 100
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,25 2,05 2,55

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

Zastosowanie: 
Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej,
akustycznej i ogniowej:

 9 stropodachów niewentylowanych o konstrukcji 
stalowej lub betonowej w systemie 
jednowarstwowym ISODACH MONO,

 9 podłóg przeznaczonych pod wylewkę betonową,
 9 jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.

Właściwości:
 9 twarde,
 9 podwyższone parametry mechaniczne,
 9 łatwe w obróbce montażu,
 9 niepalne, doskonale spełniające rolę 

zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 produkowane z naturalnych surowców,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny 

i pozwalają stropom oddychać,
 9 odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 9 nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają 

tworzywa sztuczne.

Parametry:

Ocieplenie dachu płaskiego
w Systemie ISODACH MONO

1 - Strop betonowy
2 - Paroizolacja
3 - ISOROOF
4 - Papa wierzchnia

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 150

Typ płyty
ISOROOF
Grubość

50-99 mm 100-150 mm
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-

PL(5)400-WS-CS(10)50-MU1-WL(P)
MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-

PL(5)400-WS-CS(10)60-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2 [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ±1,5 [-] ±1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 
mm

PN-EN 823
[mm/%]

T3

- 3mm / + 
10%

T3
-

≥100 
mm

[%/mm] -
- 3% / + 
10mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5 [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6 [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości) DS(TH)

± 1,0 (zmiana 
grubości,
długości i 

szerokości)

[mm/m]
± 1 (zmiana 

płaskości)
± 1 (zmiana 

płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR7,5 ≥ 7,5 TR7,5 ≥ 7,5

Poziom obciążenia punktowego dla odksz-
tałcenia 5mm

EN 12430 [N] PL(5)400 ≥ 400 PL(5)400 ≥ 400

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0 WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)50 ≥ 50 CS(10)60 ≥ 60

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 
12086

[-] MU1 ≤ 1 MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy 
częściowym zanurzeniu

PN-EN 
12087

[kg/m2] WL(P) ≤ 3,0 WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD
PN-EN 
12667

[W/mK] [-] ≤ 0,039 [-] ≤ 0,039

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1 Euroklasa A1

ISOROOF 
Płyty z wełny mineralnej
Dachy płaskie - ISODACH MONO

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt
w paczce

Powierzchnia
krycia

1 paczki

Objętość
1 paczki

Ilość
paczek na

palecie

Ilość
płyt na
palecie

Powierzchnia
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt na 
palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [szt.] [m2] [m3]

50
1000 600 6 3,60 0,180 16

2,880

2000 1200 24 57,60

80
1000 600 3 1,80 0,144 20
2000 1200 15 36,00

100
1000 600 3 1,80 0,180 16
2000 1200 12 28,80

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 
Płyty ISOROOF mają wysokie wartości  RD, dzięki czemu skutecznie  przyczyniają się do oszczędzania energii.
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Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej,
akustycznej i ogniowej:

 9 stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej 
lub stalowej, jako warstwa podkładowa w dwuwarstwowym 
systemie izolacyjnym ISODACH, łącznie z warstwą wierzchnią 
ISOROOF-T,

 9 izolacja podłóg pod podkładem posadzkowym (normalnie 
obciążona).

Właściwości:
 9 uniwersalność zastosowania z innymi płytami 

wierzchniego krycia,
 9 znakomite właściwości mechaniczne 

i podwyższone parametry fizyczne,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 stosując razem z płytą wierzchnią skutecznie 

unika się powstawania mostków termicznych,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Parametry:

Ocieplenie dachu płaskiego
w Systemie dwuwarstwowym  
ISODACH

1 - Strop betonowy
2 - Paroizolacja
3 - ISOPANEL-D
4 - ISOROOF-T
5 - Papa wierzchnia

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 110

Typ płyty ISOPANEL-D
Kod wyrobu  

(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR10-PL(5)250-WS-

CS(10)30-MU1-WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T4

- 3mm / + 5%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 5mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR10 ≥ 10

Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 
5mm

EN 12430 [N] PL(5)250 ≥ 250

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)30 ≥ 30

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,036

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Wymiary i pakowanie

Grubość [mm]

50 60 80 110 120 160
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,35 1,65 2,20 3,05 3,30 4,40

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOPANEL-D mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOPANEL-D  
Płyty z wełny mineralnej
Dachy płaskie - System ISODACH
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Grubość 
płyty

Format płyty
Ilośc płyt  
w paczce

Powierzchnia 
krycia  

1 paczki

Objętość  
1 paczki

Ilość 
paczek na 

palecie

Ilość  
płyt na 
palecie

Powierzchnia 
krycia płyt na 

palecie

Objętość płyt 
na palecieDługość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3] [szt.] [szt.] [m2] [m3]

50 1000 600 6 3,6 0,18 16

2,8802000 1200 24 57,6

80 1000 600 3 1,8 0,144 20
2000 1200 15 36

110 2000 1200 11 26,40 2,904
120 2000 1200 10 24,00 2,880
160 2000 1200 7 16,80 2,688



Zastosowanie: 
Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej,
akustycznej i ogniowej:

 9 stropodachów niewentylowanych o konstrukcji 
betonowej lub stalowej, jako warstwa wierzchnia 
w dwuwarstwowym systemie izolacji ISODACH 
łącznie z warstwą podkładową ISOPANEL-D,

 9 izolacja podłóg pod podkładem.

Właściwości:
 9 uniwersalność zastosowania z innymi 

podkładowymi płytami izolacyjnymi,
 9 znakomite właściwości mechaniczne 

i podwyższone parametry fizyczne,
 9 niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia 

przeciwpożarowego),
 9 hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
 9 łatwe w obróbce i montażu,
 9 stosując razem z płytą podkładową skutecznie 

unika się powstawania mostków termicznych,
 9 zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Parametry:

Ocieplenie dachu płaskiego
w Systemie dwuwarstwowym  
ISODACH

1 -  Strop betonowy
2 -  Paroizolacja
3 -  ISOPANEL-D
4 -  ISOROOF-T
5 -  Papa wierzchnia

Typ płyty ISOROOF-T

Kod wyrobu  
(oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)

MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR15-
PL(5)500-WS-CS(10)60-MU1-

WL(P)

Deklarowane właściwości wyrobu
wg PN-EN 13162

Metoda
badania

Jedn.
miary

Poziomy lub tolerancje
Kody

klas lub
poziomów

Wartości

Długość (klasa tolerancji wymiarów)
PN-EN 822

[%] [-] ± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) [%] [-] ± 1,5

Grubość
(klasa tolerancji wymiarów)

<100 mm
PN-EN 823

[mm/%]
T3

- 3mm / + 10%
≥100 mm [%/mm] - 3% / + 10mm

Prostokątność Sb PN-EN 824 mm/m [-] ≤ 5
Płaskość Smax PN-EN 825 mm [-] ≤ 6

Stabilność wymiarowa w określonych
warunkach temperatury i wilgotności

względnej
PN-EN 1604

[%]
DS(TH)

± 1,0 (zmiana grubości,
długości i szerokości)

[mm/m] ± 1 (zmiana płaskości)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

do powierzchni czołowych
PN-EN 1607 [kPa] TR15 ≥ 15

Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 
5mm

EN 12430 [N] PL(5)500 ≥500

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą PN-EN 1609 [kg/m2] WS ≤ 1,0
Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym
PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 ≥ 60

Wartość współczynnika oporu  
dyfuzyjnego pary wodnej

PN-EN 12086 [-] MU1 ≤ 1

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą
przy częściowym zanurzeniu

PN-EN 12087 [kg/m2] WL(P) ≤ 3,0

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN 12667 [W/mK] [-] ≤ 0,039

Reakcja na ogień
PN-EN 

13501-1
Od A do F Euroklasa A1

Wymiary i pakowanie

Grubość
płyt

Format płyty
Ilość płyt

na palecie
Powierzchnia

krycia płyt na palecie
Objętość płyt na palecie

Długość Szerokość

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2] [m3]
40 2000 1200 28 67,20 2,688

Grubość [mm]

40
Opór cieplny RD [m2K/W]

1,00

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu

W razie zapotrzebowania na inne grubości niż wyżej wskazane, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. 

Płyty ISOROOF-T mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie  
przyczyniają się do oszczędzania energii.

ISOROOF-T  
Płyty z wełny mineralnej
Dachy płaskie - System ISODACH

Gęstość pozorna PN-EN 1602 [kg/m3] [-] 175
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Ogólne warunki dostaw

    22

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
1. ISOROC POLSKA S.A. z siedzibą w Nidzicy (zwany dalej „ISOROC”) sprzedaje swoje produkty partne-

rom handlowym w oparciu o złożone przez Zamawiającego i potwierdzone przez ISOROC zamówie-
nia, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie. 

2. Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiające-
go  wraz z pisemnym oświadczeniem o akceptacji „Ogólnych warunków dostaw” oraz pisemnego 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ISOROC. 

3. „Ogólne warunki dostaw”  podane są do wiadomości i akceptacji Zamawiającego jako załącznik do 
umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, a ponadto dostępne są 
na stronie internetowej www.isoroc.pl oraz w Katalogu produktów. Jeżeli Zamawiający pozostaje 
w stałych stosunkach handlowych z ISOROC, przyjęcie przezeń „Ogólnych warunków dostaw” przy 
jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień, do czasu 
zmiany ich treści.

4. Jeżeli Zamawiający nie złożył oświadczenia o akceptacji „Ogólnych warunków dostaw”, ISOROC 
może wstrzymać realizację zamówienia do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia lub do cza-
su ustalenia innych warunków dostawy. Po wyznaczeniu odpowiedniego terminu do akceptacji 
lub ustalenia innych warunków dostawy i bezskutecznym jego upływie ISOROC  może odstąpić od 
realizacji zamówienia.

5. Katalog produktów ISOROC edytowany jest w odrębnej formie papierowej oraz na stronach inter-
netowych ISOROC pod adresem www.isoroc.pl. 

6. ISOROC przewiduje możliwość realizowania zamówień na produkty niestandardowe (nie umiesz-
czone w Katalogu produktów). Złożenie zamówienia na produkty niestandardowe wymaga każ-
dorazowo indywidualnego uzgodnienia z ISOROC, przy czym ISOROC zastrzega sobie prawo do 
odmowy realizacji zamówienia na produkty niestandardowe.

7. Zamówienia muszą być złożone w formie pisemnej z podaniem następujących informacji: 

a. asortyment i wymiary zamawianych produktów, 
b. ilość, 
c. cena, 
d. termin realizacji i harmonogram dostaw, 
e. sposób płatności, 
f. miejsce dostawy, 
g. sposób rozładunku (górny/ boczny),
h. nazwa i adres Zamawiającego,
i. imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby składającej zamówienie,
j. imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej przez  

Zamawiającego do odbioru towaru,
Wzór formularza zamówienia znajduje się na stronie www.isoroc.pl.

8. Zamówienie dotyczące dostaw długoterminowych powinno zawierać harmonogram dostaw.

9. Dział Obsługi Klienta ISOROC jest do dyspozycji Zamawiających od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.00 do 15.30. Zamówienia mogą być również składane całodobowo za pomocą faksu nr 
+48896250319  i z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji na adres: 

a) zamówienia na terenie RP:  a.budka@isoroc.pl , m.prusinska@isoroc.pl 
b) zamówienia poza terenem RP: k.kurzac@isoroc.pl , m.parecka@isoroc.pl 

10. Dział Obsługi Klienta potwierdza otrzymanie zamówienia, nie później niż w terminie 2 dni robo-
czych od dnia otrzymania zamówienia, wskazując jednocześnie przewidywany termin dostawy, 
który uzależniony jest od dostępności zamówionego towaru. 

11. Jeżeli dostawa zamówionego towaru nie będzie możliwa w terminie wskazanym przez Dział Ob-
sługi Klienta, ISOROC niezwłocznie potwierdzi najbliższy możliwy termin jego realizacji. W przy-
padku braku sprzeciwu ze strony Zamawiającego złożonego w terminie 1 dnia roboczego, uznaje 
się, że podany przez ISOROC nowy termin realizacji dostawy jest wiążący.

12. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia 
do realizacji.

13. Zamówienia z przyjętym harmonogramem dostaw będą przyjmowane do realizacji w pierwszej 
kolejności.

14. Termin ważności złożonego zamówienia bez podania harmonogramu dostaw wynosi 30 dni. Przy 
braku realizacji złożonego zamówienia ze strony Zamawiającego przez okres 30 dni od daty złoże-
nia zamówienia zostaje ono automatycznie anulowane.

15. ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach, jak również ma prawo obciążyć 
Zamawiającego kosztami produkcji i transportu powstałymi na skutek takiego błędu.

16. Wszelkie zmiany w złożonych zamówieniach, ich korekty bądź anulowanie muszą być dokonywane 

pisemnie. W przypadku produktów standardowych zmiany muszą być dokonane nie później niż 
w terminie do 2 dni roboczych przed wskazanym terminem dostawy. Zmiany nie będą uwzględ-
niane, jeśli towar został już wysłany. W przypadku produktów niestandardowych zmiany muszą 
być dokonane nie później niż w terminie do 2 dni roboczych przed faktycznym terminem produkcji 
towaru według zamówienia. Zmiany nie będą uwzględniane, jeśli towar został już wyprodukowa-
ny. Dokonanie zmiany w zamówieniu może spowodować przesunięcie potwierdzonego wcześniej 
terminu realizacji zamówienia.

17. ISOROC zastrzega sobie prawo zawieszenia przyjmowania zamówień bądź realizacji przyjętych 
zamówień w przypadku gdy Zamawiający zalega z płatnościami na rzecz ISOROC lub jego limit 
kupiecki został przekroczony.

18. ISOROC zastrzega sobie prawo do zmiany potwierdzonych i przewidywanych terminów realizacji 
zamówienia w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Przez pojęcie „siły wyższej” rozumie się każ-
de zdarzenie, którego nie można było przewidzieć działając z należytą starannością, m.in. pożar, 
powódź, strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych 
lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych 
sił przyrody, jak również  awarie, braki dostaw energii, wody i surowców uniemożliwiających pracę 
ISOROC przez okres dłuższy niż 3 dni robocze. 

W sytuacji, gdy ISOROC na skutek wystąpienia „siły wyższej” nie może zrealizować potwierdzonego za-
mówienia, bezzwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując w miarę możliwości nowy 
przewidywany termin dostawy, zachowując prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, bez pono-
szenia odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia ani żadnych dodatkowych kosztów.

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dostawy zamówionego towaru bez ponoszenia żadnych dodat-
kowych kosztów w sytuacji, gdy nowy przewidywany termin dostawy przekroczy potwierdzony wcze-
śniej termin dostawy o 72 godz.

DOSTARCZANIE ZAMÓWIONEGO TOWARU:
1. ISOROC dostarcza towar do wskazanego miejsca dostawy w granicach Rzeczypospolitej Polskiej na 

własny koszt, nie ponosząc kosztów rozładunku i ewentualnego przedłużonego przestoju środka 
transportu w miejscu dostawy. 

2. ISOROC dopuszcza możliwość, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu warunków, odbioru 
zamówionego towaru z magazynu ISOROC za pomocą środka transportu podstawionego przez 
Zamawiającego, przy czym:

•	 ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe podczas transportu,
•	 ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru przewożonego w pojazdach 

niedostosowanych do transportu zamówionych produktów,
•	 podstawiony przez Zamawiającego środek transportu powinien gwarantować transport 

całości zamówienia,
•	 odbierający towar musi posiadać upoważnienie wystawione przez Zamawiającego,
•	 odbierający towar zobowiązany jest do podpisania dokumentu wydania zewnętrznego to-

waru oraz do podania daty i godziny odbioru.
3. Rozładunek towaru musi być zakończony w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu do miejsca wska-

zanego w zamówieniu. 

4. Możliwe są dostawy towaru transportem kolejowym po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do 
ISOROC, ustaleniu kosztów i akceptacji tych kosztów przez Zamawiającego.

5. Minimalna ilość dostawy określana jest w oparciu o indywidualne ustalenia pomiędzy ISOROC 
a Zamawiającym. Minimalna ilość dostawy uzależniona jest od możliwości zorganizowania do-
staw łączonych w kilka miejsc rozładunku. W takim przypadku cena wyrobu może być wyższa niż 
standardowa ze względu na wyższe koszty transportu.

6. ISOROC ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami transportu, jeśli w zamówieniu podany zosta-
nie błędny adres dostawy, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce 
lub też zamówiony towar nie zostanie odebrany z miejsca dostawy w uzgodnionym terminie.

7. Jedno zamówienie dotyczy dostawy do jednego miejsca rozładunku. Dostawy pełno samochodo-
we mogą być rozładowane w więcej niż jednym miejscu za dodatkową opłatą za transport i roz-
ładunek.

8. Dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu będą realizowane jedynie w przypadku 
fizycznej możliwości dojechania danym środkiem transportu do miejsca rozładunku. Przy czym, 
kierowca ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku, gdy istnieje możliwość 
uszkodzenia pojazdu lub wyrządzenia szkody. W przypadku braku możliwości rozładunku towaru 
w miejscu jego dostawy, zamówiony towar może zostać przewieziony na koszt Zamawiającego do 
innego, wskazanego przez niego, miejsca dostawy.

9. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub braku odbioru zamówionego towaru z magazynu  
ISOROC przez okres 60 dni od dnia złożenia zamówienia, ISOROC ma prawo obciążyć Zamawiające-
go kosztami produkcji, transportu i magazynowania zamówionego produktu przez okres 60 dni. 
W przypadku braku odbioru towaru
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10. W przypadku dostaw na podstawie przedpłaty – termin dostawy będzie liczony od dnia wpływu 
środków pieniężnych na rachunek ISOROC.

11. Dostawę uważa się za dokonaną z chwilą dostarczenia towaru do wyładunku w miejscu dostawy 
i przekazania dokumentów przewozowych Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Za-
mawiającego. W przypadku odbioru towaru z magazynu ISOROC dostawę uważa się za dokonaną 
z chwilą załadunku towaru na podstawiony środek transportu.

12. Osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Zamawiającego musi posiadać upoważnienie 
wystawione przez Zamawiającego. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona do odbioru 
towaru, zobowiązany jest do podpisania dokumentu wydania zewnętrznego oraz potwierdzenia 
zgodności dostawy z listem przewozowym. Uszkodzenie towaru podczas rozładunku obciąża Za-
mawiającego.

13. Faktura za odebrany towar wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub w przypadku wyrażenia 
zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej następ-
nego dnia roboczego po zrealizowanej wysyłce bądź odbiorze towaru z magazynu ISOROC. 

REKLAMACJE:
1. ISOROC oświadcza, że wszystkie dopuszczone do sprzedaży wyroby oznakowane znakiem CE pro-

dukowane są zgodnie z obowiązującymi normami. Wyroby dopuszczone do sprzedaży posiadają 
niezbędne dokumenty dopuszczające je do sprzedaży zgodnie z przewidzianym przez producenta 
zastosowaniem, w tym Certyfikat stałości właściwości użytkowych wspólny dla wszystkich pro-
duktów oraz Deklaracje właściwości użytkowych dla każdego pojedynczego wyrobu.

2. Dokumenty dopuszczające wyroby ISOROC do wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia 
na rynku wyrobów budowlanych, znajdują się na stronie internetowej ISOROC pod adresem  
www.isoroc.pl.  Dokumenty te nie są dostarczane Zamawiającemu razem z zamówieniem. 

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej.

4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez (lub za pośrednictwem) bezpośredniego Zama-
wiającego (kupującego) od ISOROC.

5. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie w terminach wskazanych w niniejszym dokumencie. 
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: nazwę Zamawiającego, imię, nazwisko i nr telefonu 
osoby składającej reklamację, numer dokumentu wydania zewnętrznego lub faktury, szczegółowy 
opis oraz ilość reklamowanego produktu (wzór formularza zgłoszenia reklamacji znajduje się na 
stronie www.isoroc.pl w zakładce Dokumenty handlowe).

6. ISOROC rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni (21 dni w przypadku reklamacji dotyczącej 
sprzedaży zagranicznej) od daty wpływu zgłoszenia do ISOROC. ISOROC dołoży wszelkich starań, 
aby termin rozpatrywania reklamacji był jak najkrótszy. W przypadku, gdy reklamacja zostanie 
zgłoszona niezgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 4 lub 5 powyżej, ISOROC powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego, zobowiązując go tym samym do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach, pod rygorem uznania, że reklamacja nie została zło-
żona. Przy czym termin na rozpatrzenie reklamacji przez ISOROC liczony jest od dnia uzupełnienia 
przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego.

7. W przypadkach, gdy rozstrzygnięcie reklamacji wymagać będzie zastosowania dodatkowych 
procedur mogących przedłużyć termin jej rozstrzygnięcia bądź w przypadku zajścia innych oko-
liczności które mogą przedłużyć czas jej rozstrzygnięcia - Zamawiający otrzyma taką informację 
przed upływem 14 dni (21 dni w przypadku reklamacji dotyczącej sprzedaży zagranicznej) od daty 
zgłoszenia reklamacji wraz ze spodziewanym terminem jej rozstrzygnięcia.

 REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEPRAWIDŁOWEJ DOSTAWY:
1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowej dostawy obejmują reklamacje ilościowe, reklamacje doty-

czące uszkodzeń dostarczonego towaru, niezgodność towaru z potwierdzonym zamówieniem, 
stanem opakowań, terminem dostawy.

2. Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia dostawy oraz sprawdzenia jej warunków natychmiast 
po otrzymaniu towaru. Wszelkie uszkodzenia, braki czy opóźnienia dostawy należy udokumento-
wać na każdym egzemplarzu dokumentu wydania zewnętrznego oraz listu przewozowego.

3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostarczonego towaru muszą być ujęte w formie adnotacji na 
dokumencie wydania zewnętrznego lub protokolarnie i muszą być potwierdzone podpisami Od-
bierającego towar oraz kierowcy przewoźnika lub pracownika kolei.

4. Reklamacje z tytułu nieprawidłowej dostawy należy składać niezwłocznie, tj. najpóźniej następne-
go dnia roboczego po dokonaniu rozładunku towaru.

5. ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe podczas rozładunku i wa-
dliwego składowania towaru (tj. niezgodne z instrukcją bezpiecznego użytkowania produktu, 
znajdującą się na każdej palecie, na której umieszczony jest towar) oraz inne zdarzenia, za które 
odpowiedzialność ponosi Klient, jak również w przypadku odbioru towaru własnym środkiem 
transportu z magazynu ISOROC, ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe podczas 

transportu zamówionego towaru, jak również za braki ilościowe towaru. 

6. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacji niezgodnie z warunkami lub terminami wskazany-
mi w niniejszym dokumencie, uważa się, że towar przyjęty został bez zastrzeżeń, a reklamacja nie 
zostanie uwzględniona.

 REKLAMACJE JAKOŚCIOWE:
1. Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich wątpliwości związanych z parametrami technicznymi 

dostarczonych wyrobów.

2. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru wraz z dokumentacją 
zakupu i przechowywania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie do czasu przybycia 
przedstawiciela ISOROC. 

3. Reklamacje muszą być składane pisemnie przez Klienta, który zakupił towar w ISOROC.

4. W przypadku reklamowania wyrobów przez wykonawcę, zobowiązany jest on do złożenia rekla-
macji bezpośrednio do firmy, w której zaopatrywał się w wyroby ISOROC, a ta firma zobowiązana 
jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji do ISOROC za pośrednictwem faksu lub z wykorzy-
staniem kanałów informacji elektronicznej. Oryginał zgłoszenia reklamacji można dosłać pocztą 
tradycyjną w terminie późniejszym i data jego wpływu nie będzie uwzględniana przy biegu roz-
strzygania reklamacji. 

5. Po wpływie reklamacji do ISOROC niezwłocznie, lecz najpóźniej następnego dnia roboczego, rekla-
macja zostanie przekazana do Doradcy Technicznego oraz właściwego Regionalnego Kierownika 
Sprzedaży, który skontaktuje się z Klientem celem umówienia spotkania i wizyty zmierzającej do 
oceny reklamowanego wyrobu.

6. W czasie ustalonego spotkania przedstawiciel ISOROC wspólnie z Klientem reklamującym produkt 
sporządzą protokolarną notatkę, gdzie uwzględniona będzie wizualna ocena reklamowanego 
produktu, stopień poprawności jego składowania, magazynowania i transportu, ewentualnie 
montażu i zastosowania.

7. Jeśli przedstawiciel ISOROC uzna to za stosowne – może pobrać próbkę reklamowanego produktu, 
w tym próbkę reklamowanego produktu z już wykonanych obiektów budowlanych, celem wyko-
nania badań laboratoryjnych. 

8. W przypadku konieczności komisyjnej oceny reklamowanych produktów, Doradca Techniczny 
powiadomi Klienta (telefonicznie lub faxem, e-mail) o planowanej wizycie komisji reklamacyjnej 
na miejscu reklamacji. Komisja reklamacyjna upoważniona jest w razie potrzeby do wykonania 
odkrywki zainstalowanego w obiekcie wyrobu. Komisja jest upoważniona do pobrania próbek 
rozjemczych, które mogą być przeznaczone do wykonania badań przez laboratorium niezależne. 
Próbki te należy oznakować  i dodatkowo opieczętować  pieczęciami firmowymi przez obydwie 
strony. Wynik przeprowadzonych badań przez laboratorium niezależne będzie wiążący dla stron. 

9. W przypadku, gdy zakupiony towar budzi wątpliwości co do jakości, a mimo to zostanie zastosowa-
ny, ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wady lub koszty z tym związane.

10. Reklamacje jakościowe należy zgłosić do ISOROC natychmiast, ale nie później niż w terminie 3 dni 
od dnia stwierdzenia nieprawidłowości i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dostarcze-
nia/ odbioru towaru.

11. W przypadku wad ukrytych, reklamacje jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, 
jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

12. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacji niezgodnie z warunkami lub terminami wskazany-
mi w niniejszym dokumencie, uważa się, że towar przyjęty został bez zastrzeżeń, a reklamacja nie 
zostanie uwzględniona.

13. ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego (Kupującego) oraz błędy osób trze-
cich, w tym za straty wynikłe z niewłaściwego zastosowania produktów oraz błędy projektowe 
i wykonawcze, jak również za działania siły wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. „Ogólne warunki dostaw” stanowią integralną część wszystkich zawieranych umów.

2. „Ogólne warunki dostaw” mogą ulec zmianie. W przypadku zmian, Klient zostanie poinformowany 
o tym fakcie pisemnie.

3. „Ogólne warunki dostaw” obowiązują od dnia 01.06.2014 r. i zastępują dotychczasowe „Ogólne 
warunki dostaw i realizacja dostaw”.

4. Ewentualne spory,  które bezpośrednio lub pośrednio wynikają ze stosunku umownego, którego 
podstawą są niniejsze warunki dostaw rozstrzygane będą w oparciu o prawo polskie, przy czym 
sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na każdorazową siedzibę ISOROC.
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 504 220 199 
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 Michał Sobierajski 
 504 220 211 
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 Marcin Smok 
 504 220 208 
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Magdalena Prusińska 
tel.: +48 89 625 03 12 
fax: +48 89 625 03 19 
kom.: +48 504 220 223 
e-mail: m.prusinska@isoroc.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wioletta Korowaj 
Doradca techniczny 
tel.: +48 89 625 03 45 
fax: +48 89 625 03 02 
kom.: +48 516 059 835 
e-mail: w.korowaj@isoroc.pl

DZIAŁ DORADZTWA TECHNICZNEGO

Tomasz Parys 
Kierownik Sprzedaży ds. Klientów Przemysłowych 
tel.: +48 89 625 03 47 
fax: +48 89 625 03 02  
kom.: +48 504 220 177
e-mail: t.parys@isoroc.pl
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Agnieszka Budka 
tel.: +48 89 625 03 27 
fax: +48 89 625 03 19 
kom.: +48 509 757 386 
e-mail: a.budka@isoroc.pl
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