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Fibro-DUR 3 – 032 SE 
Do późniejszego mocowania lub do montażu na 
betonie 

Uniwersalna płyta izolacyjna 
rdzeń EPS zgodnie z DIN EN 13168 
WW-C/3 EPS 032 DI dm/WI dm  
C-s2, d0, trudno palna
z dwiema warstwami wierzchnimi z wełny drzewnej,
wiązana mineralnie
i z rdzeniem polistyrolowym

WW-C/3 EN 13168-T2-L3-W2-P2-CS(10y)50- 
CI1-TR20 

Cechy produktu: 
• Płyta 3-warstwowa z twardej pianki polistyrolowej
• C-s2, d0, trudno palna
• Najwyższa izolacja termiczna λD = warstwa wierzchnia: 0,075 W/mK;

rdzeń EPS: 0,032 W/mK
• Dobry podkład do tynku (późniejsze mocowanie)
• Rdzeń z twardej pianki z polistyrenu DIN EN 13163

Zakres zastosowania:    
Izolacja termiczna stropów i ścian w piwnicach i garażach podziemnych;  
garaże zgodne z obowiązującymi właściwymi rozporządzeniami. 
Z zakładką stopniową także jako utracone oszalowanie (zamontowana do betonu) 
Rodzaj zastosowania zgodnie z DIN V 4108-10: DI dm / WI dm  

Numer artykułu Grubość 
płyty w mm 

Opór 
przewodzenia 
ciepła    

Grubości 
warstw w 

mm

Standard Masa w kg ok. Ilość na paletę   2000x1200 
mm 

    RD  m² K/W Długość w mm Szerokość w 
mm na m²  na paletę Sztuk m² 

35323 72 050  50 1,43 5/40/5 2000* 600 9,3 820 70 84 

35323 72 060  60 1,76 5/50/5 2000* 600 9,7 740 60 72 

35323 72 075  75 2,21 5/65/5 2000* 600 10,4 665 50 60 

35323 72 100 100 3,03 5/90/5 2000* 600 11,3 580 40 48 

* dostępne także z długością płyty 1000 mm 

Te informacje odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Zastrzeżona możliwość zmian bez wcześniejszego 
powiadomienia. Prosimy o używanie najnowszej wersji arkusza danych produktu z uwagi na ciągły rozwój doświadczenia i wiedzy. W razie 
wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem. Opisane przykłady zastosowania nie mogą uwzględniać wszystkich cech każdego przypadku i 
dlatego są podawane bez gwarancji. Poza tym obowiązują tylko nasze znane Państwu ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności (najnowsza 
wersja). Marzec 2018 


	Fibro-DUR 3 – 032 SE

