
internal
izolacja wewnętrzna z włókna drzewnego

| ZAKRES ZASTOSOWANIA

Termoizolacja ścian zewnś 
trznych od wewnśtrz.

| POLECANE SYSTEMY DO  
   TYNKOWANIA

• ekologiczna termoizolacja od wewnśtrz, 
produkowana z naturalnego drewna iglastego 

• idealne rozwiśzanie do modernizacji budynków 
murowanych oraz konstrukcji szachulcowych 

• doskonała regulacja poziomu wilgotności 
- bezpiecześstwo pod wzglśdem fizyki 
budowlanej 

• naturalna regulacja zdrowego mikroklimatu, 
dziśki otwartości dyfuzyjnej 

• produkt ekologiczny i przyjazny środowisku, 
nadaje siś do powtórnego przetworzenia

• brak konieczności stosowania dodatkowej 
warstwy paroizolacyjnej

 przyjazne środowisku systemy izolacyjne
 z włókna drzewnego

Wiścej informacji znajdś Paśstwo w odpowiednich broszurach
konstrukcyjnych lub na naszej stronie internetowej www.steico.pl.
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Izolacja od wewnśtrz ma sens: obniśa koszty 

ogrzewania i przyczynia siś do poprawy mikroklimatu 

w budynku. Obszarów zastosowania jest mnóstwo, 

w niektórych przypadkach izolacja od wewnśtrz jest 

jedynym rozsśdnym rozwiśzaniem. 

est wiele argumentów przemawiajścych za izolacjś od wewnśtrz, np. 
gdy ze wzglśdu na cennś, ozdobnś elewacjś nie mośna przeprowadziś 

renowacji fasady od zewnśtrz, gdy w budynku wieloro-dzinnym chcemy 
wyremontowaś tylko niektóre pomieszczenia lub gdy chcemy wzmocniś 
istniejścś juś izolacjś fasady. 

Oprócz tego izolacja ścian od wewnśtrz to doskonałe rozwiśzanie dla 
budynków nie uśytkowanych na codzieś, np. domków letniskowych, 
pomieszcześ uśyteczności publicznej lub pokojów gościnnych - izolacja od 
wewnśtrz sprawia, śe pomieszczenia nagrzewajś siś o wiele szybciej.   

Czśsto równieś montaś izolacji od wewnśtrz jest po prostu łatwiejszy. 
Inwestor nie musi ponosiś dodatkowych kosztów, np. ustawienia rusz-
towania a prace mośna prowadziś bez wzglśdu na pogodś. Izolacja od 
wewnśtrz w porównaniu z izolacjś od zewnśtrz wymaga jednak pod 
wzglśdem fizyki budowli wiśkszego zaangaśowania. Naleśy uwzglśdniś 
przede wszystkim indywidualne właściwości obiektu oraz stosowaś 
rozwiśzania systemowe jak poniśej.

J

Komfort od wewnątrz
zdrowy mikroklimat, oszcządnoąą i efektywnoąą

STEICOinternal: łatwe w obróbce płyty 
doskonale sprawdzajś siś w małych 
pomieszczeniach, profil pióro i wpust 
ułatwia ich montaś.
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STEICOinternal

STEICOinternal, płyta  
o wszechstronnym zastosowaniu 
do izolacji od wewnśtrz oszczśdza 
energiś i poprawia mikroklimat. 

Łatwe w obróbce płyty izolacyjne 
z włókna drzewnego sś otwarte 
dyfuzyjnie i umośliwiajś  
kapilarny transport wilgoci.  
Badania instytutu Fraunhofer 
Institut für Bauphysik dowodzś, śe 
płyty izolacyjne z włókna drzew-
nego wykazujś najwyśszś zdolnośś 
buforowania wilgoci ze wszystkich 
badanych okładzin do wnśtrz¹. 
STEICOinternal chroniś pomiesz-
czenia przed pleśniś  poniewaś 
magazynujś one wilgoś tymcza-
sowo i w okresie  
parowania oddajś jś w sposób 
kontrolowany. Proces ten utrudnia 
wnikanie kondensatu w głśb ściany 
i sprawia, śe staje siś ona bardziej 
odporna na pleśś.  

Obniśenie zuśycia energii oraz 
poprawa mikroklimatu - to waśne 
argumenty, jednak przy izolacji  
od wewnśtrz nie bez znaczenia 
jest równieś optyka.

STEICOinternal po zamonto-
waniu i nałośeniu tynku mośna 
w dowolny sposób poddawaś 
dalszej obróbce, np. malowaś. 
Szczegółowe zalecenia znajdziecie 
Paśstwo na naszej stronie  
internetowej www.steico.pl.

Zasada działania włókna 
drzewnego: 
magazynowanie wilgoci oraz jej 
kontrolowane odprowadzanie. 
Gdy w pomieszczeniu wzrasta 
wilgotnośś, np. wskutek niere-
gularnego wietrzenia lub podczas 
gotowania, włókno drzewne 
pochłania tymczasowo nadmiar 
wilgoci. Zmagazynowana wilgoś  
w okresie parowania oddawana 
jest potem w sposób kontrolo-
wany.  

 | ZALETY WŁÓKNA DRZEWNEGO - ZE STEICO ZAWSZE PO WŁAśCIWEJ STRONIE

 | DOBRY KLIMAT,
  śWIETNY WYGLśD

 powierzchnia ściany 15° C powierzchnia ściany 18,5° C

temperatura w pomieszczeniu  
23,5° C

temperatura w pomieszczeniu  
21,0° C

 Przed załośeniem izolacji: nieprzyjem-
nie zimne ściany pomimo wysokiej 
temperatury w pomieszczeniu.

 Po załośeniu izolacji: ciepłe ściany sprawiajś, 
śe w pomieszczeniu jest przyjemniej nawet 
przy niśszej temperaturze.

Izolacja od wewnśtrz płytami STEICOinternal powoduje,  
śe wzrasta temperatura powierzchni ściany - chroni to jś przed pleśniś. 
W pomieszczeniach, których ściany sś ciepłe czujemy siś bardziej kom-
fortowo a poniewaś odczuwalna temperatura jest wyśsza, mośna obniśyś 
rzeczywistś temperaturś w pomieszczeniu. 

¹śródło: Bauphysik Kalender



| PODSTAWOWE FORMATY STEICOinternal

grubośś 
[mm]

format  
[mm]

wym. zew.  
[mm]

ciśśar  
[kg / m2]

sztuk / paleta m2 / paleta pow. krycia / pal.
ciśś. / pal.  

brutto [kg]

20♦♦ 1.350 * 600 1.350 * 600  3,20 116 94,0 94,0 ok. 300

40 1.200 * 380 1.186 * 366  6,40  84 38,3 36,5 ok. 260

60 1.200 * 380 1.186 * 366  9,60  54 24,6 23,4 ok. 250

40  1.200 * 380♦ 1.200 * 380  6,40  84 38,3 38,3 ok. 260

60  1.200 * 380♦ 1.200 * 380  9,60  57 26,0 26,0 ok. 250

80  1.200 * 380♦ 1.200 * 380 12,80  42 19,2 19,2 ok. 270

| PARAMETRY TECHNICZNE STEICOinternal

produkcja i kontrola wg  PN EN 13171

oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T4 – CS(10 \ Y)40 –  
                                                                                           TR2,5 – AF 100

krawśdzie profil pióro i wpust, tśpe

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E

deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła λD [ W / ( m*K )] 0,038

deklarowany opór cieplny                                    1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
gśstośś [kg / m3] ok. 160

współczynnik oporu dyfuzji 
pary wodnej μ 5

wartośś sd [m] 0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)

właściwa pojemnośś cieplna c [J / (kg * K)] 2.100

wytrzymałośś na ściskanie [kPa] 50

opornośś przepływu 
powietrza [( kPa*s ) / m2] ≥ 100

surowce włókno drzewne, klejenie warstwowe

kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Gwarancjś pewnego montaśu zapewnia zastosowanie płyt STEICOinternal  
w połśczeniu z rekomendowanymi systemami tynkarskimi

| MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT

STEICOinternal naleśy składowaś  
w pozycji leśścej, na płasko  

w suchym miejscu.

Krawśdzie naleśy 
chroniś przed uszkodzeniem.

Opakowanie transportowe mośna usunśś 
dopiero po ustawieniu palety 

na stabilnym podłośu.

Maksymalna wysokośś składowania:
2 palety.

Naleśy zachowaś etykiety dołśczone do palet

Dystrybutor:
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naturalny system budowlany

| MATERIAŁ

Płyta izolacyjna z włókien drzewnych
wyprodukowana zgodnie z normś

PN EN 13171, z bieśścś kontrolś jakości.

Drewno stosowane do produkcji 
STEICOinternal pochodzi z lasów 

zarzśdzanych według  
Zasad Dobrej Gospodarki Leśnej  

oraz posiada niezaleśny certyfikat FSC®.

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 29 3 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: info@steico.pl

♦  tśpe krawśdzie  ♦♦ STEICOtherm SD do wykośczenia detali oraz ościeśy okiennych 
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System 
zarządzania 

jakością
ISO 9001:2015
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allows

Control Design

DIN 4108

EN 15026

ASHRAE 160

compliant with

Moisture


