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λd = 0,019 - 0,022 W/mK
Łatwość osiągnięcia U < 0,10 W/m²K
Brak mostków termicznych
Paroizolacyjna, szczelna okładzina
Wygodny format płyty 600 x 1200 mm
Grubość w przedziale od 30 do 160 mm
Łatwość montażu bezpośrednio pod  
lub pomiędzy krokwiami
Wykończenie krawędzi zamkiem typu pióro-wpust

Ocieplenie poddasza 
bez mostków termicznych



Eurowall® i Eurowall Xentro® – to płyty wykonane z pianki 
poliizocjanurowej typu TAU FOAM o nadzwyczajnych parametrach 
izolacyjnych (λd=0,019 - 0,022 W/mK). Gazoszczelna okładzina umożliwia 
osiągnięcie paroizolacyjnego efektu.
Eurowall® i Eurowall Xentro® – stosowane są jako izolacja 
energooszczędnych poddaszy bez mostków termicznych. Łatwość obróbki 
i montażu stwarza możliwość samodzielnego wykonania prac izolacyjnych.

Zastosowanie:
Termoizolacja poddaszy metodą podkrokwiową
Termoizolacja ścian trójwarstwowych
Termoizolacja fasad wentylowanych

Certyfikaty:
Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie:  
http://dop.recticelinsulation.com
Jako jedyny producent posiadamy gwarancję pewności dla naszych produktów:
Keymark: 001-BK-514-0004-0017-W012

Dwuwarstwowa izolacja poddasza płytami
Eurowall® / Eurowall Xentro® możliwa do zastosowania 
zarówno pod deskowaniem jak również pod folią 
paroprzepuszczalną.

Montaż płyty Eurowall® / Eurowall Xentro®  
w układzie jednowarstwowym, w sposób eliminujący 
mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością 
osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika 
U < 0,16 W/m²K.

Montaż płyty Eurowall® / Eurowall Xentro®  
w układzie 2 warstw w sposób eliminujący mostek 
termiczny powstający na krokwi, z możliwością 
osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika 
U < 0,10 W/m²K.

lub

Jednowarstwowa izolacja poddasza płytami 
Eurowall® / Eurowall Xentro® możliwa do zastosowania 
na każdym poddaszu, również tym, które już zostało 
docieplone wełną i wymaga uzupełnienia warstwy 
termoizolacyjnej.

Dane techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła  
wg EN 12667

λd = 0,019 W/mK Eurowall Xentro®

λd = 0,022 W/mK Eurowall®

Gęstość objętościowa rdzenia: ok. 30 kg/m3

Absorpcja wody: WL(T)2 wg EN 12087: < 2%
Okładzina: szary laminat paroizolacyjny z papieru typu kraft i folii aluminiowych

Wymiary standardowe:
Wymiary płyt (dł. x szer.) Eurowall®: 1200 mm x 600 mm
Wymiary płyt (dł. x szer.) Eurowall Xentro®: 1200 mm x 600 mm
Grubości Eurowall®: 30-160 mm
Grubości Eurowall Xentro®: 60-120 mm
Wykończenie boków płyt Eurowall®: szczelny zamek typu pióro-wpust
Wykończenie boków płyt Eurowall Xentro®: szczelny zamek typu pióro-wpust

Niepruszewo, Cisowa 4
64-320 Buk
tel/fax: 61 815 10 08
sekretariat.pl@recticel.com

Recticel Izolacje
Polska Wschodnia   tel.: 513 044 747
Polska Zachodnia    tel.: 607 393 459
Polska Południowa   tel.: 513 151 646
Polska Południowo Zachodnia  tel.: 571 445 311
Polska Północno Zachodnia  tel.: 504 322 503
Polska Południowo Wschodnia   tel.: 571 445 312

Grubość < 70 mm Grubość < 70 mm
A 10 mm

11 mm
1/2 normalnej grubości

B
C
D 20 mm 50 mm


