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Ocieplanie poddaszy metodą wdmuchiwanąUsługi budowlane
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Termoizolacja budynków
Systemy ociepleniowe coraz rzadziej 
opierają się na wykorzystaniu tradycyjnych 
materiałów, takich jak płyty z wełną 
mineralną czy rdzeniem styropianowym. 
Przyszłością budynków energooszczędnych 
stają się rozwiązania technologiczne 
wykorzystujące izolację termiczną z celulozy.

Celuloza wykazuje bardzo dużą izolacyjność 
termiczną i akustyczną, dlatego też 
sprawdza się znakomicie w roli materiału 
izolacyjnego. Budynki ocieplone celulozą  
zużywają mniej ciepła zimą ale też utrzymują 
komfortową temperaturę latem. Dużym 
plusem stosowania izolacji z celulozy jest jej 
zdolność do radzenia sobie z wilgocią.zdolność do radzenia sobie z wilgocią.

Nie dziwi więc fakt, iż  budynki mieszkalne 
oraz obiekty użyteczności publicznej są dziś 
ocieplane izolacją termiczną z celulozy. 
Oprócz zalet samej izolacji termicznej 
z celulozy: wysokiej oporności na przepływ 
powietrza, niskiego współczynnika 
przewodzenia ciepła, wysokiej wartości 
ciepłaciepła właściwego,  ocieplając swój dom 
celulozą isofloc korzystamy z przewagi, jaką 
daje technologia wdmuchiwania w termoizolacji 
budynków- minimalizacja mostków 
cieplnych, szczelne wypełnienie dostępnych 
przestrzeni oraz nie inwazyjność.

Celuloza isofloc F posiada Europejską 
Aprobatę Techniczną i certyfikat CE. Nasza 
firma wyspecjalizowała się w montażu 
ociepleń metodą wdmuchiwania. Z nami 
uzyskanie wysokiej jakości izolacji termicznej 
w budynku przestaje być problemem.

Celulozowy materiał termoizolacyjny

Włókna celulozowe - powiększenie x 200
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Charakterystyka

Charakterystyka celulozowej izolacji 
termicznej – isofloc F

-jedyny w Polsce materiał posiadający znak 
„Błękitnego Anioła”

-posiada trwałość użytkową powyżej 50 lat

-bardzo-bardzo dobrze zabezpiecza konstrukcję 
drewnianą przed rozwijaniem się insektów, 
grzybów i pleśni

-posiada wysoką ognioodporność B-s2, d0, 
powodując nie rozprzestrzenianie się ognia. 
Nie spala się, jedynie ulega zwęgleniu

-jest-jest znakomitym izolatorem dźwięków. 
Warstwa grubości 100 mm i gęstości 
zasypowej 30-55 kg/m3, wdmuchiwana w 
ścianę z płyt gipsowych, nawet o 51 dB 
zmniejsza natężenie hałasu

-posiada-posiada bardzo niska gęstość zasypową: - 
przy ocieplaniu stropów 25 kg/ m3, - przy 
skosach dachów 40 kg/ m3, - przy ścianach 
pionowych 44 kg/m3

-wyróżnia się niskim osiadaniem materiału: - 
wskutek wibracji 0,00%, - wskutek zjawisk 
uderzeniowych – 8,00%

- nie pyli w trakcie instalacji- nie pyli w trakcie instalacji

Isofloc...

by czuć się
 dobrze
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bezspoinowy montaż każdej grubości izolacji 
metodą wdmuchiwania
ochrona przed zimnem dzięki pęczkowanej 
strukturze włókien
ochrona przed nagrzewaniem się budynków 
latem dzięki dużej pojemności cieplnej 
materiału
skuteczna ochrona przeciwpożarowaskuteczna ochrona przeciwpożarowa
ochrona konstrukcji przed wodą 
kondensacyjną dzięki sorpcji wilgoci
rezygnacja z chemicznej ochrony drewna
ekologiczność – powstaje z surowców 
odnawialnych

Powody, dla których warto...

Metody instalacji

Isofloc F jest to ekologiczny i przyjazny środowisku materiał izolacyjny w postaci 
sypkiego i włóknistego granulatu.

CelulozaCeluloza isofloc F jest instalowana w budownictwie jedno i wielorodzinnym 
jako materiał dociepleniowy i dźwiękoizolacyjny. Jest również stosowana  w 
budynkach biurowych i przemysłowych. Docieplanie odbywa się metodą 
wdmuchiwania, dzięki czemu zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej, przegrody 
są szczelnie wypełnione oraz nie powstają mostki termiczne. Jest to tak zwana 
technologia pneumatycznej instalacji celulozy. 

Pozwala ona na wdmuchanie celulozy jako izolacji:

stropodachów;stropodachów;
połaci dachów płaskich;
skosów połaci dachowych, w tym skosów poddaszy użytkowych;
stropów i podłóg;
ścian wewnętrznych,
w tym ścianek działowych;
ścian zewnętrznych.

Sposoby montaży wełny celulozowej:

otwarte nadmuchiwanie materiału na poziomych 
powierzchniach płaskich (np. w przestrzeni stropodachu); 
stosujemy gęstość zasypową 25 kg/m3.

wdmuchiwaniewdmuchiwanie wewnątrzszczelinowe, czyli wdmuchiwanie 
w zamknięte przegrody, np.: za płyty z karton-gipsu na skosach 
poddasza lub między płyty gipsowo-kartonowe w ściankach 
działowych. W przegrody o nachyleniu do 45 st. wdmuchujemy 
z gęstością zasypową 40 kg/m3. Podczas docieplania ścian 
stosujemy gęstość 44 kg/m3. Przy tak skompresowanym 
materiale nie występuje zjawisko osiadania. 

natryskiwanienatryskiwanie metodą na mokro (np.: na łuki kopuł w kościołach 
lub na ściany i stropy w domach szkieletowych drewnianych) 
z użyciem dysz natryskowych, wody i niekiedy kleju; celuloza 
isofloc F nakładana jest z gęstością do 35 kg/m3. 
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Powody dla których warto 

bezspoinowy montaż każdej grubości izolacji 
metodą wdmuchiwania

ochrona przed zimnem dzięki pęczkowanej 
strukturze włókien

ochrona przed nagrzewaniem się budynków 
latem dzięki dużej pojemności cieplnej 
materiału

skuteczna ochrona przeciwpożarowaskuteczna ochrona przeciwpożarowa

ochrona konstrukcji przed wodą 
kondensacyjną dzięki sorpcji wilgoci

rezygnacja z chemicznej ochrony drewna

ekologiczność – powstaje z surowców 
odnawialnych

Innowacyj
na

izolacja te
rmiczna
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Porównanie materiałów izolacyjnych wbudowanych w stropodach wentylowany:
Isofloc F i Ekofiber w oparciu o aprobaty techniczne:

Porównując aprobaty techniczne materiału Isofloc F i Ekofiber zauważamy 
następujące różnice:

Porównanie materiałów izolacyjnych: isofloc F i celulozy Ekofiber, 
zastosowanych jako ocieplenie stropodachu wentylowanego

Izolacyjność cieplną stropodachów określa Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Rozporządzenie 
wskazuje, kiedy kolejne zaostrzone normy dotyczące ociepleń stropodachów 
stają się obowiązującymi.

WW celu porównania obu materiałów izolacyjnych obliczeniom poddano 
przykładową konstrukcję stropodachu wentylowanego. 
Do obliczeń posłużono się następującymi wartościami współczynnika 
przewodzenia ciepła:
- celuloza isofloc F        = 0,037 W/mK, klasa reakcji na ogień B s-2, d0
- celuloza Ekofiber        = 0,041 W/mK, klasa reakcji na ogień C s-2, d0

PoniższaPoniższa tabela pokazuje jakie należy przyjąć grubości warstwy izolacji, aby 
uzyskać odpowiednie wartości współczynnika prenikania ciepła U dla 
stropodachu.

ZZ obliczeń wynika, że dla każdej wartości współczynnika przenikania ciepła w 
przypadku zastosowanie izolacji isofloc F grubość wbudowanej warstwy izolacji 
będzie mniejsza niż w przypadku zastosowania materiału Ekofiber. Pozwoli to na 
oszczędność kosztów inwestyzji związanej z zakupem materiału 
termoizolacyjnego.
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W stropodachu gęstość zasypowa isofloc F wynosi 25 kg/m3, natomiast 
materiału Ekofiber 28 kg/m3.

Rzeczywisty deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, mierzony w 
warunkach normalnej wilgotności dla isofloc F wynosi 0,037 W/mK, 
natomiast dla Ekofiber 0,041 W/mK.

Osiadanie materiału isofloc F wynosi 8%, a Ekofiber 15%. Oznacza to, że 
wykonując grubość izolacji należy zwiększyć o 15% dla materiału Ekofiber.

KLasaKLasa reakcji na ogień isofloc F w przestrzeni stropodachu wynosi B-s2, d0 
dla grubości izolacji powyżej 10 cm i dla gęstości zasypowej od 25 kg/m3, 
isofloc F jest materiałem niezapalnym.

Ekofiber uzyskał klasę C-s2, d0, jest materiałem o klasę gorszym, trudno 
zapalnym.

Porównanie


