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FERMACELL – większe bezpieczeństwo
w ochronie przeciwpożarowej konstrukcji
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FERMACELL płyty
gipsowo-włóknowe

FERMACELL
rodzina Powerpanel
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FERMACELL Vapor – płyta gipsowo-włóknowa hamująca przenikanie pary wodnej ..
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Płyty FERMACELL są płytami oryginalnymi pośród wszystkich
gipsowo-włóknowych. Składają się
z włókien papieru, odzyskiwanych
w procesie recyklingu, z gipsu oraz
wody; surowce te są ze sobą mieszane i prasowane pod wysokim
ciśnieniem. Specjalny proces wytwarzania czyni je tak stabilnymi
i odpornymi na obciążenia mechaniczne. Płyty FERMACELL są do uniwersalnego zastosowania: jako
płyty budowlane, ognioochronne
i do pomieszczeń mokrych; są zbadane pod względem biologii budowlanej i zapewniają dobry klimat pomieszczenia.

Powerpanel – to rodzina płyt na bazie
cementu wzmocnionych włóknem
szklanym. Powerpanel HD w konstrukcjach ścian zewnętrznych w budownictwie szkieletowym modułowym daje
trwałą i skuteczną ochronę przed
oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W konstrukcjach ścian
zewnętrznych z jednowarstwowym
poszyciem płyta zapewnia ochronę
przeciwpożarową klasy F 90-B, ma
także wiele do zaoferowania pod
względem statycznym. Powerpanel H2O na ściany i Powerpanel TE
na podłogi są idealne do zastosowania w pomieszczeniach ekstremalnie wilgotnych.

FERMACELL greenline

FERMACELL Aestuver

Dzięki zdolności wełny owczej
do oczyszczania powietrza,
FERMACELL greenline redukuje
i neutralizuje szkodliwe dla zdrowia
związki z powietrza w pomieszczeniu i tym samym przyczynia się do
poprawy jakości mieszkania i życia.

FERMACELL Aestuver to jedna
z wiodących marek w budowlanej
ochronie przeciwpożarowej. Obok
systemowych rozwiązań dla ochrony przeciwpożarowej elementów
budowlanych, prezentuje szeroką
paletę produktów także dla przegród, powłok i spoin ochrony
przeciwpożarowej.

FERMACELL greenline /zielona linia/
Aktywna poprawa powietrza w pomieszczeniu. 11
FERMACELL – większe bezpieczeństwo
w przypadkach trzęsienia ziemi
Projektowanie i obróbka ...........................

12

FERMACELL – wielokondygnacyjne
budownictwo w szkielecie drewnianym.......

14

FERMACELL Powerpanel HD – płyta
ścienna zewnętrzna.....................................

16

FERMACELL Powerpanel H2O – płyta do
mokrych pomieszczeń ................................

17

FERMACELL elementy jastrychowe
Z gruntu do ideału.......................................
Zdjęcia na stronie tytułowej:
DOM – Meisterstueck / Hameln (lewa strona od góry)
GriffnerHaus AG / Griffen (A) – budynek Centrali firmy
juwi Holding Ag w Woerrstadt uważany jako

18

FERMACELL – program jednej płyty dla wszelkich
przypadków.

najbardziej energooszczędny budynek biurowy
na świecie (po środku)
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Bezpieczna w przypadku
trzęsienia ziemi

Przyjemny klimat
pomieszczenia

Płyta ognioochronna

Do zastosowania
statycznego

Dla obszaru zastosowania
na zewnątrz

Wielopiętrowe konstrukcje
drewniane

Ekstremalnie stabilna

Izolująca akustycznie

Ekonomiczna
spoina klejona

Nie emisyjna,
certyfikowana

Oczyszczająca powietrze
w pomieszczeniu

Niezwykle obciążalna
– obciążenia użytkowe

Odpowiednia do
wilgotnych pomieszczeń

Wytłumiająca
odgłosy kroków

Hamująca przenikanie
pary wodnej

FERMACELL w budownictwie drewnianym
– długotrwale, ekonomicznie i wydajnie
Od prawie 40 lat Renomowane Zakłady Budownictwa Drewnianego określają
stosowanie płyty gipsowo-włóknowej FERMACELL – jako wykonania profesjonalne,
kompetentne i jednocześnie niskonakładowe.

Długotrwale

Wydajnie

Ekonomicznie

Już od zarania dziejów drewno odgrywało ogromną rolę w życiu ludzkości. Odnawialny surowiec jakim
jest drewno należy do najstarszych
i równocześnie najbardziej długotrwałych materiałów budowlanych
człowieka. Wykorzystując włókna
papieru uzyskanych w procesie recyklingu, FERMACELL ma wymierny
wkład przyczyniający się do długotrwałości konstrukcji budownictwa
drewnianego. Dodatkowo stosowana
jest zasada, iż w niemieckich lasach
wycina się mniej drzew, niżeli ich
w tym czasie przybywa.

Nasza szczególna technologia
- Know-how - i mocne właściwości
są przekonujące w budownictwie
drewnianym. Dowodem tego jest
stosowanie FERMACELL w klasycznym budownictwie drewnianym,
a także w produkcji gotowych
domów u wielu znanych producentów.

Wysoka stabilność, mały ciężar
własny i łatwość obróbki sprawiają,
iż kombinacja drewna z płytami
gipsowo-włóknowymi FERMACELL
jest idealna dla sprawnego i wydajnego budowania domów drewnianych z prefabrykowanych elementów. Zdatność FERMACELL
do fabrycznej obróbki wstępnej
jak i montaż na miejscu budowy
przemawiają za FERMACELL
w jednokondygnacyjnym i wielokondygnacyjnym budownictwie
drewnianym oraz w energetycznej
modernizacji fasad. Porównując
do budownictwa masywnego,
w drewnianym budownictwie
szkieletowym zostaje znacznie
skrócony czas wykonania, odpada
także długi czas schnięcia zarówno
w nowych budynkach, jak i przy
modernizacjach i renowacjach
starych. Poza tym, smukłe konstrukcje pozwalają zyskać
powierzchnię pomieszczenia i dają
ekonomiczne rozwiązania.

przykład:
Dla wybudowania jednego domu
w zabudowie szeregowej o powierzchni mieszkalnej 140 m²
potrzeba dokładnie 32,5 m3
drewna i materiałów drewnopochodnych. W Niemczech
wyrasta na 1 sekundę ok. 3,79 m3
drzewa. Stosownie do tego, jeden
dom w zabudowie szeregowej
wyrasta w ciągu ok. 8,6 sek. .

Statyka
Ochrona przeciwpożarowa
Izolacyjność akustyczna
Pomieszczenia mokre
Dobry klimat w pomieszczeniu
Sprawdzona biologia budowlana
Kształtowanie powierzchni

FERMACELL
płyty gipsowo-włóknowe
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FERMACELL – stabilność
dzięki mocnej statyce
Większe bezpieczeństwo przy projektowaniu w oparciu o DIN 1052 oraz duża
różnorodność wariantów z płytami gipsowo-włóknowymi FERMACELL.
Skuteczne pod względem
statyki
18 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa

W budowlach drewnianych płyta
FERMACELL służy jako statycznie oddziałujące poszycie ścian,
stropów i powierzchni dachowych.
Płyty gipsowo-włóknowe można
stosować jako usztywniające poszycie dla ścian domów drewnianych
z prefabrykowanych elementów
(zgodnie z Z-9.1-434). Przy obliczaniu wymiarów według DIN 1052,
płyty gipsowo-włóknowe
FERMACELL są porównywalne
z płytami drewnopochodnymi;
oferują one podwójnie wyższą
nośność niż płyty gipsowe, ponadto, pod względem statyki można je
stosować w sposób nieograniczony
na wszystkich niemieckich terenach
zagrożonych trzęsieniami ziemi.

SteicoWall
SteicoCell

F 60-B
K230

18 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa
FERMACELL Powerpanel HD
FERMACELL taśma zbrojeniowa HD
FERMACELL klej zbrojeniowy HD
System tynku

Przykład: wielopiętrowe budownictwo drewniane – FERMACELL ściana zewnętrzna F 60-B / K230

Przekonujące zalety obliczeń wymiarów według DIN 1052…		

Sprawdzona jakość
w budownictwie drewnianym:

gwarancja na przyszłość
poprzez jednolitą europejską
koncepcję

bardziej efektywne
zastosowanie elementów
złącznych

porównywalne z płytami
drewnopochodnymi

nieograniczone zastosowanie
na niemieckich terenach
zagrożonych trzęsieniami ziemi

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe
jednoczą następujące własności:
n oddziaływanie statyczne
n niepalne (klasa materiału A2)
optymalne wykorzystanie
Uwzględniając powyższe prowadzi
n wysoka izolacyjność akustyczna
materiałów
to w sumie do obliczenia wymiarów
n nieszkodliwe dla zdrowia
konstrukcji w sposób wyraźnie
n ekstremalna stabilność
bardziej ekonomiczny.
		 i wysoka obciążalność
n zdatność do zastosowania
		 w mokrych pomieszczeniach
n ekonomiczność w obróbce
... i bezpośredni zysk poprzez zastosowanie płyt
n bezpośrednie wykończenie
		 powierzchni (tapetowanie,
gipsowo-włóknowych FERMACELL
tynkowanie, malowanie, okładanie
płytkami ceramicznymi)

dwa razy wyższa nośność
w porównaniu z gips-kartonem
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FERMACELL oferuje sprawdzone
rozwiązania systemowe dla:
n klasycznego budownictwa drewnianego
n budownictwa gotowych domów
n systemowego i modułowego
budownictwa drewnianego
n wielopiętrowego budownictwa
drewnianego
n nadbudowy kondygnacji
n zabudowy w suchej technologii
n modernizacji i renowacji

Tabele obliczeń wymiarów
FERMACELL oferuje proste rozwiązanie przedstawiając dokument
z danymi technicznymi, zawierający
tabele obliczeń wymiarowych
dla płyt ściennych. Dokumentacja
przeznaczona jest nie tylko
dla konstruktorów konstrukcji
nośnych lecz także dla
przedsiębiorstw budownictwa
drewnianego oraz branży
ciesielskiej.

Optymalne wykorzystanie możliwości oddziaływania zespolonego
pomiędzy materiałem poszycia,
elementów mocujących i konstrukcji nośnej prowadzi do konstrukcji,
których obliczenia wymiarów są
ekonomiczne, i które prezentują
wyraźnie podwyższoną nośnością.

Pomiary płyt ściennych dla domów

Więcej informacji w broszurze:
„FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe,
wymiary ścian wg. DIN 1052
– www.fermacell.de

z prefabrykowanych elementów
Wcześniej (DIN 1052:1998-04):
Dopuszczenie do stosowania jako
poszycie ścian - Z-9.1-187
W ramach Dopuszczenia została
zdefiniowana dopuszczalna wartość,
która odnosi się do pomiarów.
W postępowaniu dopuszczającym
pracowano z odpowiednimi „dodatkami bezpieczeństwa” (4-krotnymi).
W konsekwencji zdefiniowana dopuszczalna wartość obliczeniowa
wynosi 7,5 kN dla płyt ściennych ze
sprawdzoną siłą obciążeniową
30 kN (-3000 kg).
Przykład płyta ścienna:
Siła niszcząca [badanie]: 30 kN
Wartość dopuszczona
[Z-9.1-187]: 7,5 kN
Podsumowanie:
Możliwości wymiarowania dla
FERMACELL bardzo konstruktywne.

Dopuszczenie materiału Z-9.1-434
Wraz z DIN 1052 i europejskim
uregulowaniem wymiarowania
otwierają się nowe możliwości skierowane na praktykę dla budownictwa w szkielecie drewnianym.
Przy obliczaniu wymiarów element
budowlany nie jest traktowany jedynie i wyłącznie jako jedna całość
(jak w przypadku dopuszczenia płyt
ściennych); optymalne zastosowanie
i wykorzystanie znajdują także poszczególne materiały, które są istotne
dla powierzchni ściany i statyki.
n Materiał /surowiec płyt FERMACELL
n Element mocujący
n Drewno – konstrukcja wsporcza
Podsumowanie:
Określenia parametrów wymiarowania płyt ściennych przebiega
w sposób bardziej zbliżony
do realności.

Konsekwencje dla obliczeń wymiarów
Dla obliczeń wymiarów domów jedno-/
dwurodzinnych i drewnianych budowli
wielopiętrowych, klasy budynków 4
w 5-cio piętrowych budynkach, można
stosować FERMACELL jako naprężające
poszycie płyt ściennych dla budynków.
Podstawy obliczeń wymiarów
Tabele obliczeń wymiarów zawierają
wartości wzdłużnej obciążalności
fv,0,d płyt ściennych posiadających
poszycie z płyt gipsowo-włóknowych
FERMACELL. Wartości są podane
w zależności od:
n klasy użytkowania 1: ściany 		
wewnętrzne klasy użytkowania
2: ściany zewnętrzne z ochroną przed
czynnikami atmosferycznymi
n poszycia z jednej strony lub
z dwóch stron,
n grubości płyt 10/ 12,5 / 15 / 18 mm,
n elementów mocujących
(klamry, gwoździe, wkręty)
n rozstawu elementów mocujących
(50 / 75 / 100 / 150 mm

Dzisiaj (DIN 1052:2008-12:
Przykłady obliczeń wymiarów FERMACELL ściana zewnętrzna
(Klasa użytkowania 2)(Klasa użytkowania 2)
n wymagana wartość wzdłużnej obciążalności dla płyty ściennej
fv,0,d = 10 N/mm

Wykonanie ściany w drewnianym budownictwie

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Grubość

12,5 mm

12,5 mm

15 mm

15 mm

Jedno-/obustronne

Obustronnie

Obustronnie

Obustronnie

Obustronnie

Rodzaj elementu

Klamry

Gwoździe

Klamry

Gwoździe

Średnica elementu
mocującego

1,53 mm

2,2 mm

1,8 mm

2,5 mm

Rozstaw elementów
mocujących

≤ 75 mm

≤ 50 mm

≤ 100 mm

≤ 75 mm

Wartość wzdłużnej
obciążalności

10,63 N/mm

10,90 N/mm

10,22 N/mm

10,10 N/mm

modułowym z płyty gipsowo-włóknowej FERMACELL

Poszycie

Elementy mocujące

FERMACELL – Das „Potenzmittel“ im Holzbau für eine dauerhaft sichere Statik
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FERMACELL – większe bezpieczeństwo
pożarowe w budownictwie drewnianym
Inteligentne rozwiązania dla budownictwa drewnianego z zastosowaniem płyt
gipsowo-włóknowych FERMACELL.
Ochrona przeciwpożarowa
Płyty gipsowo-włóknowe
FERMACELL, dopuszczone
Europejską Aprobatą Techniczną
ETA-03/0050, odpowiadają klasie
A2-s 1 d0 według DIN EN13501-1,
i tym samym odpowiadają klasie
materiałów budowlanych A
według DIN 4102 [niepalne].
Dlatego też, już przy zastosowaniu
płyty FERMACELL o grubości
10 mm, możliwa jest klasa odporności ogniowej konstrukcji od F 30
do F 120. Fakt ten dokumentują odpowiednie dokumenty wydane przez
niemieckie i europejskie Zakłady
i Instytuty badawcze materiałów
budowlanych i konstrukcji ściennych oraz stropowych.
Z FERMACELL jest możliwa kompletna zabudowa bez zmiany
materiału płytowego.

Klasy odporności ogniowej
Przylegające elementy konstrukcyjne jak również statycznie usztywniające elementy budowlane
zawsze muszą wykazywać co najmniej tę samą klasę odporności ogniowej, co elementy odgraniczające.

Przekonujące zalety
możliwa techniczna ochrona
przeciwpożarowa przy łączeniu
płyt na styk, spoinami klejonymi
lub spoinami szpachlowanymi
szpachlowanie spoin tylko
zewnętrznej warstwy płyt przy
poszyciu wielowarstwowym
			
możliwe łączenie na styk
zewnętrznej warstwy płyt,
o ile brak wymagań stawianych
dla powierzchni
zalety montażu i czasu jego
przebiegu w przypadku kilku
warstwowego poszycia z płyt
FERMACELL, dzięki mocowaniu
klamrami lub wkrętami
zewnętrznej warstwy płyt do
pierwszej warstwy płyt
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powierzchnie niepalne
możliwość kombinacji rozmaitych materiałów (materiały
izolacyjne, grubości płyt)
zyskanie powierzchni
pomieszczenia dzięki smukłym
systemom ścian
ściany wewnętrzne, zewnętrzne
i ściany pożarowe zamykające
budynki od F 30 do F 90 bez
dodatkowej ochrony przed
oddziaływaniem czynników
atmosferycznych
n więcej niż 100 wariantów dla
		 ponad 25 ścian pożarowych
		 między budynkami
n więcej niż 500 wariantów dla
		 ponad 100 ścian zewnętrznych
		 i wewnętrznych

w linii zabudowy granicznej:
konstrukcje ścian włącznie
z techniczną przeciwpożarową
ochroną, skutecznie osłaniającą
przed wpływem czynników
atmosferycznych
Przykład konstrukcji systemowej
(od zewnątrz):
n 15 mm Powerpanel HD
		 = F 90-B (od zewnątrz)
n 12,5 mm FERMACELL
		 płyta gipsowo-włóknowa
		 w połączeniu z zespolonym
		 systemem izolacji cieplnej
		 [WDVS] = F 90-B (od zewnątrz)
wielopiętrowe budownictwo
drewniane i nadbudowy
kondygnacji (elementy
budowlane wysoce hamujące
ogień) możliwe do pięciu
kondygnacji z płytami
gipsowo-włóknowymi
FERMACELL

Płyty łączone na styk

Rozwiązania dla
budownictwa
drewnianego

Spoina klejona
Więcej informacji w bro-

Od ponad 40 lat FERMACELL
oferuje swoje doświadczenia
w budownictwie drewnianym
i budowlanej ochronie przeciwpożarowej w postaci produktu,
jakim są płyty gipsowo-włóknowe.
Dla budownictwa drewnianego
zostają przedstawione obszerne
praktyczne rozwiązania.

szurach „FERMACELL

Spoina szpachlowana

F 90-B ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne”

Krawędź frezowana

oraz „FERMACELL
F 30-B/F 90-B
ściany zamykające

Wykończenie spoin płyt gipsowowłóknowych bezpieczne pod
względem technicznych warunków
bezpieczeństwa pożarowego

budynki – ściany pożarowe”
– www.fermacell.de

Szczegółowe przykłady
≤ 10 mm

F 90-B

F 90-B

F 90-B
≤ 10 mm

F 30-B
F 90-B

F 90-B

F 30-B

F 30-B

F 30-B

F 90-B

F 90-B
Przy wymaganiach ochrony pożarowej,

Wysoka ochrona przeciwpożarowa

Ogień nie rozprzestrzenia się w obsz-

wszystkie elementy budowlane – nośne

(F90-B) od zewnątrz z płytami

arze pod dachem dzięki czystemu odd-

i podpierające – muszą wykazywać taką

FERMACELL 2x12,5 mm, jedną warstwą

zieleniu elementów budowlanych (ściany

samą klasę odporności ogniowej

Powerpanel HD 15 mm

pożarowe) i przegrodzie ogniowej

Ściana wewnętrzna–strop

Ściana zamykająca budynek

Ściana zamykająca budynek - ściana

- ściana pożarowa

pożarowa /połączenie z dachem

FERMACELL – obciążenia punktowe
/ na wsporniku /
Obciążenie punktowe/wspornika/
mocowane kołkami rozporowymi
lub wkrętami

Kołek do ścian

2)

Wkręt z gwintem

Dopuszczalne obciążenie pojedyncze w kN przy różnych
grubościach 3) płyt FERMACELL w mm (100 kg = 1 kN)
10

12,5

15

18

10 + 10

12,5 + 10

0,40

0,50

0,55

0,55

0,50

0,60

0,20

0,30

0,30

0,35

0,30

0,35

ciągłym Ø 5 mm

kołki skrzydełkowe
lub sprężynowe 2)

Dopuszczalne obciążenie pojedyncze w kN przy różnych
grubościach 4) płyt FERMACELL w mm (100 kg = 1 kN)

Obciążenie pojedyncze
umieszczone każdorazowo
pośrodku pomiędzy pionową

10

12,5

15

10 + 10

12,5 + 12,5

0,20

0,22

0,23

0,24

0,25

1)

wg DIN 4103, współczynnik bezpieczeństwa 2

2)

należy przestrzegać Instrukcji montażu Producenta kołków					

3)

rozstaw słupków /profili konstrukcji nośnej ≤ 50 x grubość płyty

4)

rozstaw słupków /profili konstrukcji nośnej ≤ 35 x grubość płyty

konstrukcją wsporczą
v

t

300

300

Obciążenia na okładzinie stropu
mocowane kołkami skrzydełkowymi
lub sprężynowymi 1)

[mm]
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FERMACELL – komfort mieszkania dzięki
efektywnej ochronie akustycznej
FERMACELL – potwierdzone urzędowymi świadectwami kontrolnymi, doskonałe rozwiązania izolacyjności dźwiękowej dla wszystkich obszarów w budownictwie drewnianym.
Masywne argumenty
dla ochrony akustycznej
w budownictwie
drewnianym
Dla spełnienia wymagań ochrony
akustycznej nowoczesne budownictwo drewniane wykorzystuje
przede wszystkim zasadę
wielowarstwowości.
n Zyskanie powierzchni użytkowej
i mieszkalnej, oszczędność
w ciężarze
n możliwość nadbudowy kondygnacji
n spełnienie wymagań ochrony
akustycznej przy zwykłych konstrukcjach ścian, stropów
i dachów z płytami gipsowo
-włóknowymi FERMACELL
n ściany o konstrukcji podwójnej
z dwuwarstwowym poszyciem
wykazują wartości leżące daleko
powyżej podwyższonych warunków stawianych ścianom
działowym w pomieszczeniu
mieszkalnym.
Drewniane stropy belkowe można
znacznie ulepszyć prostymi środkami. Wygłuszający system jastrychowy FERMACELL, zastosowany
na górze i poniżej w połączeniu
z sufitem podwieszonym na wieszakach sprężynujących, przewyższa
wysokie wymogi ochrony akustycznej stawiane stropom pomiędzy
kondygnacjami w odniesieniu do
izolacyjności dźwięków uderzeniowych i powietrznych.

DIN 4109 lub VDI 4100
Kwestia jakości izolacji dźwiękowej
zawsze powinna być uzgadniana
przez konstruktorów i wykonawców
celem uniknięcia kontrowersji.
Wytyczne VDI 4100 – akustyka
w mieszkaniach – służy za podstawę do uzgodnień pomiędzy inwestorami, wykonawcami i doradcami technicznymi w zakresie
ochrony przed hałasem.

Tłumienie dźwięków
powietrznych / dźwięków
rozchodzących się
w kierunkach poziomym
i skośnym
Niemała część energii dźwiękowej
jest przenoszona poprzez ograniczające elementy budowlane; przewodzenie dźwięków powietrznych warunkuje konstrukcja. Z tego powodu
należy poświęcić szczególną uwagę
ścianom ograniczającym.

Dobra ochrona akustyczna
zaczyna się już przy projektowaniu i zależy od konsekwentnego określenia
wszystkich uczestniczących w przedsięwzięciu.
FERMACELL bardzo przy
tym pomaga.
Tłumienie dźwięków powietrznych przy zastosowaniu płyt
gipsowo-włóknowych FERMACELL (przykłady)
Połączenie ze ścianą

Poszycie

Wskaźnik tłumienia

działową

Ilość warstw poszycia

dźwięków powietrznych RL,w,R [dB]

1 x 10 mm FERMACELL

66

płyty gipsowo-włóknowe,
łaty na łącznikach
sprężynujących z przepustem
1 x 12,5 mm FERMACELL

57

płyty gipsowo-włóknowe
jako poszycie ciągłe

2 x 12,5 mm FERMACELL
płyty gipsowo-włóknowe
ze spoiną dylatacyjną

8

64

Zakres licznie uczęszczany
W budownictwie drewnianym przy linii
zabudowy granicznej działek znajdują
zastosowanie zwykle ściany zamykające budynek – ściany pożarowe.
W takich przypadkach należy spełnić,
obok wymogów ochrony przeciwpożarowej, również wymogi ochrony
akustycznej, ze względu na różne jednostki użytkowania.
Wykonanie takiej ściany pożarowej
zamykającej budynek w budownictwie o szkielecie drewnianym dokonuje się z reguły w systemie ściany
o podwójnej konstrukcji.
Konstrukcja oferuje bardzo dobre
wartości tłumienia dźwięków w zakresach o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Możliwości wpływu (przykłady):
n powiększyć spoinę dylatacyjną
ścian zamykających budynek
– ścian pożarowych
n ilość warstw poszycia od strony
pomieszczenia ew. asymetryczna
konstrukcja systemu ściany
n zmniejszenie odstępów elementów konstrukcji wsporczej
n zastosowanie elementów
drewna litego
Środki te przyczynią się do tłumienia
drgań poszycia, a tym samym do
poprawy izolacyjności akustycznej
w niższych częstotliwościach.

Rw, R ≥ 66 dB

RL, w, R ≥ 70 dB

Rw, R ≥ 71 dB
Ln, w, R ≤ 44 dB

RL, w, R ≥ 66 dB

Rw, R ≥ 66 dB
Przykład: ściana, strop pomiędzy mieszkaniami (ochrona akustyczna i przeciwpożarowa)
– FERMACELL ściana wewnętrzna-/połączenie ze stropem F90-B

Przykład: wymogi dla ochrony akustycznej (wyciąg z DIN 4109)
Element budowlany

Wymóg
(DIN 4109)

Podwyższone wymogi
(DIN 4109 Załącznik 2)

R`w Wskaźnik

Ln,w

R`w Wskaźnik

Ln,w

Ściany między
mieszkaniami

53

–

≥ 55

–

Ściany między domami

57

–

≥ 67

–

Stropy między
mieszkaniami

54

53

≥ 55

≤ 46

Ściana pożarowa – zewnętrzna – częste stosowanie (przykład)

Zdjęcie: nadbudowa i modernizacja /Kolonia
ARCHPLAN GbR / Münster

12,5 mm FERMACELL płyta
gipsowo-włóknowa
≥ 80 mm ściana z litego drewna
2 x 15 mm FERMACELL płyty
gipsowo-włóknowe
60 mm przestrzeń powietrza
(40 mm izolacja)
2 x 15 mm FERMACELL płyty
gipsowo-włóknowe
≥ 80 mm ściana z litego drewna
12,5 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa
Rw (C;Ctr) in dB = 74 (-2; -8)

Źródło: Raport końcowy-Integracja budownictwa i szkieletu drewnianego
z nową DIN 4109, rok 2004
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FERMACELL Vapor – płyta gipsowo-włóknowa
hamująca przenikanie pary wodnej

			

Szczelność, czyli paroizolacja zewnętrznej powłoki budynku
ma największe FERMACELL Vapor oferuje dla domów o szkielecie drewnianym hamowanie przenikania pary wodnej i poszycie

w jednym cyklu roboczym.

FERMACELL Vapor
– rzut okiem na zalety
n Kaszerowanie, które naniesione jest na spodniej stronie płyty,
redukuje tak dalece przenikanie
pary wodnej, że odpada stosowanie dodatkowych warstw
hamujących wilgoć.
n Doskonałe właściwości płyt
gipsowo-włóknowych FERMACELL
są przy tym zachowane – są nieszkodliwe dla zdrowia i uniwersalne w zastosowaniu (płyta budowlana,
ognio-ochronna, nadająca się
do pomieszczeń wilgotnych).
n Wartość sd > 3 m umożliwia zastosowanie płyty gipsowo-włóknowej FERMACELL Vapor
jako wewnętrzne poszycie lub
jako okładziny dla wszystkich
typowych konstrukcji w szkielecie
drewnianym.		

Do nich należy zaliczyć:
n Konstrukcje ścian zewnętrznych
z powierzchnią instalacyjną
lub też bez niej od strony pomieszczenia i od strony zewnętrznej
z odpowiednim bezpośrednim
poszyciem lub elewacją ochronną,
np. z FERMACELL Powerpanel,
lub z dopuszczonym zespolony
systemem izolacji termicznej.
n Konstrukcje stropów i dachów.

n FERMACELL Vapor jednoczy
statykę, ochronę przeciwpożarową, fizykę budowli z możli
wością bezpośredniego projektowania i kształtowania powierzchni.

12,5 mm FERMACELL Vapor
słupek drewniany
izolacja

12,5 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa
izolacja termiczna – system
zespolony

System tynkowy
Więcej informacji w broszurze
„FERMACELL Vapor – stawia
czoło czasowi i kosztom”
www.fermacell.pl
Przykład: ściana zewnętrzna
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FERMACELL greenline /zielona linia/ –
aktywna poprawa powietrza w pomieszczeniu

					

Płytą FERMACELL greenline zostają rozszerzone o dalsze
komponenty liczne zalety przyjaznej do zamieszkania płyty

gipsowo-włóknowej FERMACELL. Dzięki oczyszczającemu oddziaływaniu włókna wełnianego, powietrze w pomieszczeniu aktywni ulega
poprawie i tym samym zostaje podwyższona jakość warunków mieszkaniowych i życia.
FERMACELL greenline
FERMACELL greenline
– szybkie spojrzenie na zalety funkcjonuje następująco:
n FERMACELL greenline przyczynia
się aktywnie do zdrowia człowieka.
n FERMACELL greenline redukuje
i neutralizuje szkodliwe substancje z powietrza, takie jak aldehydy
i ketony – najlepiej pod powłokami
oddychającymi /warstwy paroprzepuszczalne/.
n Zdolność pochłaniania szkodliwych
związków przez FERMACELL
greenline ma charakter długotrwały.
n Zdolności i skuteczność
FERMACELL greenline zostały
przebadane i potwierdzone przez
Kölner eco-INSTITUT [Instytut eco
w Kolonii]
n Obróbka FERMACELL greenline
przebiega tak samo jak w przypadku płyt gipsowo-włóknowych
FERMACELL; przy porównaniu,
FERMACELL greenline wnoszą
niewielki dodatkowy koszt.

n powierzchnie płyt są fabrycznie
pokryte składnikiem czynnym na
bazie keratyny.
n Działanie FRMACELL greenline
bazuje na ekologicznych zasadach
natury, dokładniej mówiąc na sile
zdolności wełny owczej do oczyszczania.
n Działanie wsteczne szkodliwych
związków jest wykluczone, płyta
gipsowo-włóknowa pozostaje
nadal nienaganna pod względem
biologii budowlanej.
n FERMACELL greenline nie
wymaga specjalnej utylizacji.

Dalsze informacje
w broszurze: „FERMACELL
greenline – wszędzie, gdzie
FERMACELL greeline – tam

Substancja
pochodna

0%

H2O

1%

27%

0%

0%

Zawartość szkodliwych
Schadstoffgehalt
in derskładników
Raumluft
w powietrzu w pomieszczeniu

13%

13%

1%

9%

1%

Hexanal

w farbach,
lakierach
in Farben/Lacke
in Lösemittel
z.B.np.

2-Hexenal

np. w środkach
aromatyzującychn
z.B. in Aromatisierungsmittel

Pentanal

np. w produktach
kauczukowych
z.B. in Kautschukprodukten

2-Pentenal

np. częśćz.B.
składowa
von Ölen
Bestandteilolejów

Butanal

np. w środkachz.B.
zmiękczających
in Weichmachern

np. w rozpuszczalnikach
z.B. in Lösemitteln

np. wz.B.
żywicach
in Harzen

17%

2-Butanon

Isobutenal

2-Butenal

Propanal

22%

np. w dymie
papierosowym
in Zigarettenrauch
z.B.

20%

np. w tworzywach
Kunststoffen
z.B. insztucznych

40%

Propenal

60%

Ethanal

80%

np. w z.B.
papierosach
in Zigaretten

Potem następuje nieodwracalna
reakcja, związek szkodliwy staje
się obojętny, a więc nieaktywny.

100%

np. z.B.
w farbach
in Farben

Szkodliwy
związek

www.fermacell.pl

w meblach
in Möbeln
enthalten
z.B.np.

Substancja
czynna

dobre samopoczucie”

Formaldehyd

Następuje reakcja substancji
czynnej znajdującej się na powierzchni płyty, że związkami
szkodliwymi; zostają one fizycznie związane.

14%

Zawartość szkodliwychdank
składników
Schadstoffrestgehalt
FERMACELL greenline
dzięki zastosowaniu FERMACELL greenline

Wymiernie mniej szkodliwych związków

www.fermacell.pl
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FERMACELL – bezpieczeństwo
w przypadkach trzęsienia ziemi
Wielu konstruktorów, inżynierów i inwestorów nie wie, że nowoczesne budownictwo
drewniane z FERMACELL oferuje wysokie bezpieczeństwo podczas trzęsienia ziemi.
Ziemia się trzęsie także
w Niemczech
Według stanu wiedzy geologów
na temat obszarów sejsmicznych
i układów tektonicznych, nie przewiduje się w Niemczech trzęsień
ziemi o takim charakterze katastroficznym, jak w przypadku Turcji,
Japonii czy w Tajwanie. Jednakże
zagrożenie zdarzenia się trzęsienia
ziemi istnieje. Podczas trzęsienia ziemi w roku 1978 na terenie Alp
w Szwabii /Schwaben/ miało miejsce
trzęsienie, którego magnituda wyniosła 5,7 stopni w skali Richtera, zaś odczuwalna intensywność
wstrząsu spowodowała szkody w budynkach oszacowane na 75 milionów
Euro; powtórzenie takiego trzęsienia
ziemi kosztowałoby dzisiaj już 500 milionów Euro.
Wyliczenia towarzystw ubezpieczeniowych w Monachium wykazują,
że roszczenia tytułem ubezpieczeń
w przypadku trzęsienia o magnitudzie 6,4 z epicentrum w Kolonii /
Koeln/ mogłyby sięgać wysokości
od 20 do 30 miliardów Euro.
Planowanie i obliczanie wymiarów
Należy wykonać obliczenia wymiarów budynków w różnych strefach
zagrożenia trzęsieniem ziemi.
Przed przystąpieniem do obliczania wymiarów budynków należy
przedsięwziąć optymalizację
w formie projektu adekwatnego
do trzęsienia. To znaczy, że główny
rys i geometria budynku może mieć
wymierny wpływ na odporność budynku w przypadku trzęsienia ziemi.
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Erdbebenzonengrenzen
Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3

Interwały intensywności i przyśpieszenia ruchu gruntu do stref trzęsienia ziemi
Strefa
trzęsienia ziemi

Interwały
intensywności

Wartość obliczeniowa
Przyśpieszenie ruchu gruntu α g(m/s²)

0

6 ≤ I < 6,5

–

1

6,5 ≤ I < 7

0,4

2

7 ≤ I < 7,5

0,6

3

7,5 ≤ I

0,8

Mapa stref trzęsień ziemi
Na podstawie najnowszych badań
opracowano nową mapę stref trzęsień ziemi, ogółem z czterema strefami, którym zostało przyporządkowane
przyśpieszenie ruchu gruntu αg.,
z wyjątkiem strefy 0

Częstotliwość trzęsień ziemi w Niemczech
Magnituda (MW)

Ilość/rok

3-4

6

4-5

0,7

5-6

0,2

Zalety budownictwa
drewnianego w obliczu
trzęsienia ziemi
Nowoczesne konstrukcje nośne
oferują dla budynków szkieletu
drewnianego bez mała nieograniczone możliwości. Jest to widoczne
w budowlach wielopiętrowych.
Niewielka masa wytwarza mniej
sił bezwładności w przypadku
trzęsienia ziemi (niska masa – małe
siły trzęsienia ziemi).
Słupy i poszycie w domach
o szkielecie drewnianym tworzą
ekonomiczny system. Poszycie np.
z płyt gipsowo-włóknowych zapobiega bocznym wyboczeniom
i ewentualnej utracie stateczności
konstrukcji szkieletowej. Mocowanie następuje za pomocą mechanicznych elementów mocujących,
np. klamrami lub gwoździami.
Następujące punkty mogą wpływać
na planowanie budynku - budynku
bezpiecznego w czasie trzęsienia
ziemi:
n Planowanie głównego projektu
n Koncepcja usztywnienia
n Wysokość budowli
n Wykończenie konstrukcji nośnej
n Wybór materiałów budowlanych
n Rozdzielenie masy i usztywnień
n Plastyczność struktury nośnej

FERMACELL
program badań
Pod kierownictwem instytutu:
Materialpruefanstalt Stuttgart
(Universitaet Stuttgart) [Instytut
Badań Materiałów Budowlanych
Stuttgart] FERMACELL
przeprowadzało liczne badania,
m.in. „Shake Table” /na „stole
wstrząsów”, w celu przetestowania
elementów budowlanych poddanych obciążeniom w postaci wstrząsów ziemi i ich skutków dla tych
elementów, które są poszyte
płytami gipsowo-włóknowymi
FERMACELL.
Podsumowanie:
Stateczność i stabilność badanych
elementów budowlanych z płytami
gipsowo-włóknowymi FERMACELL
była zagwarantowana w pełnym
zakresie przy wszystkich
obciążeniach wstrząsami.

Więcej informacji w broszurze: „Budownictwo
drewniane: konstrukcje z
płytami gipsowo-włóknowymi
FERMACELL bezpieczne
w czasie trzęsienia ziemi”
www.fermacell.pl

Płyty gipsowo-włóknowe
FERMACELL są dopuszczone do
obliczeń wymiarów budynków
w szkielecie drewnianym
w odniesieniu do wszystkich
terenów w Niemczech, które są
zagrożone trzęsieniami ziemi.

Wielokondygnacyjny budynek w konstrukcji szkieletu drewnianego z płytami
gipsowo-włóknowymi FERMACELL

Odprowadzenie obciążenia
w przypadku trzęsienia ziemi
Ważnym kryterium dla bezpieczeństwa budynku w przypadku trzęsienia
ziemi jest możliwie bezpośrednie odprowadzenie obciążenia poszczególnych elementów budowlanych aż
do fundamentów. Ponadto, plastyczność powierzchni płyt ściennych
i stropowych (lepkość struktury nośnej) odgrywa szczególnie dużą rolę.
Dla elementów budowlanych należy obliczyć wymiary w taki sposób,
aby mogły one bezpiecznie przyjąć
obciążenia i siły wstrząsów ziemi.

Plastyczne zdeformowanie i rozszerzenie otworów po
cyklicznie-dynamicznym obciążaniu konstrukcji.
Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL (od lewej strony),
elementy mocujące (w środku),
drewniana konstrukcja nośna (prawa strona)

Shake Tabel - Stół wstrząsów – do testów (obciążony) – wyciągnięte klamry
po zakończeniu obciążenia. Obciążenie wstrząsami ziemi: Petrovac /1979 N-S
(Montenegro)
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FERMACELL – wielokondygnacyjne
budownictwo w szkielecie drewnianym
Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL oferują wysoki poziom bezpieczeństwa
statyki i ochrony pożarowej dla wielopiętrowych konstrukcji drewnianych.
Większe bezpieczeństwo

Statyka

Ustawa MBO 2002 - Musterbauordnung
– [Rozporządzenie w sprawie
wzorcowego budownictwa] daje
wiele możliwości dla budownictwa drewnianego.
Zgodnie z tym Rozporządzeniem
budowle w szkielecie drewnianym
można wznosić do pięciu kondygnacji (klasa budynków 4).
Te możliwości prezentują także
szanse dla zakresu nadbudowy,
a więc także gęstej zabudowie
obszarów wewnątrzmiejskich.

W wielokondygnacyjnym budownictwie drewnianym z zastosowaniem FERMACELL można wykorzystać, obok możliwości ochrony przeciwpożarowej, także zalety
statyczne płyt.

Powyższej zabudowie stawiane
są wymogi z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i statyki.

K260

Dzięki zaletom obliczeń wymiarów
według DIN 1052 i związanym
z tym optymalnym wykorzystaniem
materiałów, jak również efektywnym zastosowaniem elementów mocujących, możliwe są konstrukcje wymierzone wyraźnie
w sposób ekonomiczny.

T ≤ 270 °C
Tm ≤ 250 °C

2 x 18 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa
(okładziny zdolne do
ochrony pp)

Zyskiem z zastosowania płyt
gipsowo-włóknowych
FERMACELL jest fakt, że wyniki
statycznych pomiarów dla wykonanych przy ich zastosowaniu ścian
są porównywalne do tych uzyskanych dla ścian wykonanych z płyt
drewnopochodnych. Ponadto, płyty
gipsowo-włóknowych FERMACELL
posiadają konieczne rozwiązania
spełniające wymogi ochrony
przeciwpożarowej.

Przykład: wymogi dla wielokondygnacyjnego
budownictwa drewnianego

słupki drewniane
materiał izolacyjny (niepalny)
Kaden Klingbeil Architekten - Berlin, ochro-

REI 60

T ≤ 180 K
Tm ≤ 140 K

Przekonujące zalety na pierwszy rzut oka:
Wysoki stopień wstępnej
obróbki
Krótki czas wykonania i szybkie
oddanie do użytkowania
Niewielki ciężar
Technologia sucha
Technologia trwała
Wysoka oszczędność energii
Smukłe konstrukcje / zyskanie
powierzchni pomieszczenia
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2x18 mm FERMACELL płyty
gipsowo-włóknowe

na przeciwpożarowa konstrukcji drewnianej
płytami gipsowo-włóknowymi FERMACELL,
najwyższy w Niemczech budynek drewniany

Ochrona przeciwpożarowa
Nośne i usztywniające elementy
budowlane są wyposażone w ognioochronne okładziny (niepalne).
W przypadku pożaru okładziny muszą powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić konstrukcję przed zapaleniem przez
60 minut [K260].
W zakresie rozszerzonej funkcji
ochronnej, poza punkt rozgorzenia
na fazę pożaru w pełni rozwiniętego,
mają zastosowanie klasy
[DIN EN 13501-2]:
n K230
n K260

Wielokondygnacyjna konstrukcja o szkielecie drewnianym (od lewej) i nadbudowa
z elementów prefabrykowanych drewnianych (od prawej)
Rozwiązanie dla obiektu: rozdzielenie użytkowe w wielokondygnacyjnej konstrukcji drewnianej
(przykład)
izolacja termiczna – system zespolony
wełna kamienna - lamela

W ramach całościowej koncepcji
zdolności do zabezpieczenia ogniochronnego klasa K230 znajduje
częste zastosowanie.
Płyty gipsowo-włóknowe
FERMACELL oferują
bezpieczeństwo i korzyści
n K230 1 x 18 mm płyty
gipsowo-włoknowe FERMACELL
Alternatywnie
K230 2 x 10 mm płyty
gipsowo-włoknowe FERMACELL
n K260 2 x 18 mm płyty
gipsowo-włoknowe FERMACELL

12,5 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa
60 x 160 mm podwalina i oczep

12,5 mm FERMACELL Vapor + 12,5 mm
FERMACELL płyta gipsowo-włóknowa
włókna mineralne
					
12,5 mm FERMACELL
płyta gipsowo-włóknowa

włókna mineralne

0,5 mm blacha
27 mm szyna sprężynująca poprzeczna
20 mm włókna mineralne
Fermacell ściana zewnętrzna (F 90-B / K230Innen-K260Außen)
Fermacell ściana pożarowa ((F 90-B / K260)

Inspekcja
budowlana

Ochrona p–poż.
budynku

Struktura
ochrony p–poż.

Inwestor

Inspekcja
p–poż.

zaczyna się przy
projektowaniu i dzięki
uzgodnieniom wszystkich

Wykonawca
Organizacja
ochrony p-poż.

przeciwpożarowa

fachowym i szczegółowym

Projektant

Przetarg

Całościowa ochrona

uczestniczących
Dopuszczenia
materiałów

Dokumentacja
tech. ochrony p-poż.

w przedsięwzięciu,
może ona uratować życie
i dobra rzeczowe.

Całościowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej
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FERMACELL Powerpanel HD
– płyta ścienna zewnętrzna

				

Dla zamknięcia zewnętrznych ścian w budownictwie
modułowym drewnianym stosowano dotychczas różne materiały

budowlane, tzw. „mix”. FERMACELL Powerpanel HD – płyty ścienne
zewnętrzne jednoczą wszystkie właściwości elementów budowlanych, które
są konieczne dla bezpośredniego zewnętrznego poszycia.
Powerpanel HD

Funkcja statyczna

Powerpanel HD to płyty wiązane
cementem, zbrojone włóknem
szklanym, z lekkim dodatkiem
mineralnym w formie granulatu
z lekkiego kruszywa ceramicznego
(w warstwie środkowej) oraz
z pianką szklaną, pochodzącą
z recyklingu w obu warstwach
zewnętrznych.

W nośnych/usztywniających konstrukcjach ścian szkieletu drewnianego płyty Powerpanel HD są stosowane na zewnątrz jako poszycie
współnośne i usztywniające ściany
zewnętrzne. Służą one do usztywnienia budynku w kierunku poziomym /
usztywnienie przed wiatrem, do zapobiegania wyboczeniom konstrukcji
wsporczej w płaszczyźnie ściany i do
przenoszenia pionowych obciążeń.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przed
wpływem czynników
atmosferycznych
Tynk ściany zewnętrznej nakłada
się bezpośrednio na powierzchnię
płyty. W fazie budowy nieotynkowane płyty stanowią wystarczająca
ochronę przed deszczem i nie muszą być chronione przed czynnikami atmosferycznymi.

Ściana pożarowa 				

F 30-B

120
15

440

Rw, R = 68 dB

145

F 90-B

15
120

147,5

12,5

F 30-B

Variante 1
2 x 12,5

F 90-B

dźwigar ze środnikiem

120

160

12,5 mm FERMACELL Vapor

15

materiał izolacyjny

420

Rw, R = 73 dB

100

F 90-B

15

taśma zbrojeniowa FERMACELL HD

2 x 12,5

FERMACELL Powerpanel HD
F 90-B

160

120

klej zbrojeniowy FERMACELL HD

system tynkowy

147,5

12,5 mm FERMACELL płyta
gipsowo-włóknowa
materiał izolacyjny

FERMACELL Powerpanel HD

12,5

n Klasa materiałów budowlanych
A1 – niepalne, zgodnie z DIN
EN 13501-1
n F 30-B / F 90-B dla ścian
zamykających budynki w budownictwie szkieletowym – ściany
pożarowe; konstrukcja z płytami
gipsowo-włóknowymi
FERMACELL d = 12,5 mm od
wewnątrz i Powerpanel HD
od strony zewnętrznej

Variante 2

A

trwała ochrona przed
wpływem czynników atmosferycznych

A
B

B tymczasowa ochrona przed
wpływem czynników atmosferycznych – do 6 miesięcy

Informacyjnie:
Wariant 1 – zmniejszenie odstępów płyt /osłon
z 145 mm do 35 mm: redukcja o ~ -2dB
Wariant 2 – od wewnętrznej strony jednowarstwowe
poszycie: redukcja o ~ -7dB

Przykład: ściana zewnętrzna FERMACELL Powerpanel HD
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FERMACELL Powerpanel H2O
– płyta do mokrych pomieszczeń

				

FERMACELL Powerpanel H2O jest predestynowana do zastosowania w mokrych pomieszczeniach w obszarze wewnętrznym

i zewnętrznym dzięki szczególnej odporności na wodę i zniszcznia
mogące powstać w wyniku działania wody. Doskonale nadaje się zarówno
do pomieszczeń użytku domowego, jak i do pomieszczeń użyteczności publicznej.
Powerpanel H2O

Ochrona przeciwpożarowa

FERMACELL Powerpanel H2O
jest płytą budowlaną, wiązaną
cementem, z lekkiego betonu,
o strukturze warstwowej,
tzw. sandwicz, z obydwóch stron
pokryta warstwą wzmacniającą
w formie siatki zbrojonej włóknem
szklanym, odpornej na działania
środków alkalicznych. Posiada wiele
zalet i oferuje wiele korzyści dla
zastosowania w konstrukcjach
ścian i stropów w pomieszczeniach
obciążonych wilgocią.

n klasa materiału budowlanego
A1 - niepalne, zgodnie z DIN EN
13501-1.
n Dokumentacja dotycząca z stosowania w konstrukcjach ścian
i stropów jest sporządzona przez
akredytowane niemieckie i europejskie Instytuty Badawcze.

Więcej informacji w broszurze:
„FERMACELL Powerpanel H2O
– płyta do mokrych pomieszczeń
– Planowanie i Obróbka”

Obszary zastosowania

– www.fermacell.pl

Obszar wewnętrzny - na ściany
i stropy
n pomieszczenia wilgotne z przeznaczeniem do użytku domowego
(łazienki, natryski)
n obszary publicznej użyteczności
(łaźnie, pomieszczenia sanitarne,
obszary poddane działaniu fal wody)
n obszary przemysłowe (mleczarnie, browary, pomieszczenia kuchenne przemysłowe)
Obszar zewnętrzny
Płyty FERMACELL Powerpanel H2O
oferują wiele możliwości ich stosowania; możliwości te zostały rozszerzone do zastosowania w obszarze zewnętrznym, co dokumentuje
Aprobata Techniczna ETA-07/0087.
W obszarze zewnętrznym dla budynków w klasie budynków 1 i 2
FERMACELL Powerpanel H2O
znajduje zastosowanie jako:
n bezpośredni nośnik tynku na elewacjach, zastosowana jako podwieszona okładzina fasady
n strop podwieszony zabezpieczony
przed bezpośrednim wpływem
czynników atmosferycznych
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FERMACELL – elementy jastrychowe
– Z gruntu do ideału
FERMACELL oferuje innowacyjne systemy podłogowe dla odczuwalnie większego
komfortu mieszkania oraz dla spełnienia najróżniejszych wymogów dotyczących podłogi.
Uniwersalne i proste
w zastosowaniu

Ochrona
przeciwpożarowa

Systemy jastrychów FERMACELL
mają różne konstrukcje systemowe
i dzięki temu mogą być stosowane
w bardzo różnych zakresach.
n Stare budownictwo / renowacje
w starym budownictwie
n Nowe budownictwo
n Biura i budynki administracyjne
n Budynki mieszkalne
n Systemy ogrzewania podłogowego
n Mokre pomieszczenia domowe,
np. łazienki, pomieszczenia
z prysznicem
n Przemysłowe pomieszczenia
o podwyższonej wilgotności
n Powerpanel SE do zastosowania
w obszarze zewnętrznym
[np. tarasy]

Klasy odporności ogniowej od F 30
do F 90 są możliwe do zrealizowania już poprzez zastosowanie jednego jedynego elementu jastrychowego gipsowo-włóknowego
FERMACELL na odpowiednich
typach stropu surowego.

Izolacja akustyczna – od
dźwięków powietrznych
i uderzeniowych /odgłos
kroków/
Systemy FERMACELL oferują
szczególne rozwiązania ekonomiczne w celu poprawy ochrony akustycznej w przypadku drewnianych
stropów belkowych, w nowym jak
i w starym budownictwie.

Dzięki możliwościom kombinacji
z uzupełniającymi materiałami,
np. FERMACELL podsypka wyrównująca, lub dodatkowa warstwa
FERMACELL płyt gipsowowłóknowych, można znacznie podwyższyć bezpieczeństwo pożarowe.

Element jastrychowy FERMACELL
Więcej informacji w broszurze:
„FERMACELL elementy jastrychowe
– rozwiązanie z systemem podłogi
FERMACELL – dla wyższego standardu”
www.fermacell.pl
www.fermacell.pl /
/projektowaniepodłóg z FC

www.podlogi-kalkulator.pl

Przekonujące zalety
bez wilgoci, ponieważ odpada
czas wyschnięcia, który jest
potrzebny dla jastrychów
„mokrych”
kolejne prace wykończeniowe
można wykonywać bez czekania,
więc bez straty czasu
pomieszczenia są natychmiast
wyłożone, więc do natychm
astowego użytku

rozwiązania dla ochrony
akustycznej w celu wysokiej
izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
wygłuszanie odgłosu kroków/
dodatkowe bezpieczeństwo:
przy oddziaływaniu ognia od góry
– element jastrychowy o grubości
30 mm = F 90
wysoka ochrona
przeciwpożarowa

montaż przebiega szybko
mały ciężar wyklucza problemy statyczne, ważny argument
na przykład w przypadku drewnianych stropów belkowych
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optymalne podłoże dla
wszystkich wierzchnich warstw
– posadzek

przyjemne uczucie stąpania
w wykonaniu greenline:
aktywnie poprawia powietrze
pomieszczenia dzięki działaniu
wełny owczej
niwelacja nierówności podłoża
i wyrównanie poziomów

Przykład rozwiązania dla izolacji akustycznej w starym budownictwie
Konstrukcje

Strop surowy

2 E 31

2 E 22

2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia

2 x 12,5 mm FERMACELL

Konstrukcja pod elementem
jastrychowym

20 25

30 30

Rysunek systemu

30 mm FERMACELL mata
tekturowa “plaster miodu”
+ kruszywo wypełniające “
plastry miodu”

20 mm płyta pilśniowa
Gutex

Rw,R
[dB]

Ln,w,R
[dB]

Ln,w,R
[dB]

Ln,w,R
[dB]

48 1)

67 1)

50

55

52 1)

69 1)

52

58

53 1)

62 1)

42 1)

51

1

2

3

Struktura konstrukcji stropów i sufitów podwieszonych [od góry do dołu]
1 24 mm łaty, 220 mm belki, ślepy pułap m´ = 80 kg/m², tynk na trzcinowaniu m´= 26 kg/m²
		
		
2 22 mm płyta wiórowa, 220 mm belki, 100 mm ślepy pułap, wypełnienie pustej przestrzeni, tynk na trzcinowaniu m´= 26 kg/m²
		
3 24 mm łaty, 220 mm belki, ślepy pułap m´ = 80 kg/m², 27 mm łącznik sprężynujący, 2 x 12,5 mm FERMACELL
Wartości wygłuszania odgłosu kroków częściowo prognozowane
Źródło: wyciąg z Raportu końcowego - drewniane stropy belkowe – renowacja starych budowli / Przedsięwzięcie badawcze w Rosenheim – styczeń 2008

Przykład rozwiązania dla izolacji akustycznej w nowym budownictwie
2 E 31

2 E 31

2 E 31

2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia

2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia

2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia

Konstrukcja pod
elementem
jastrychowym

–

30 mm FERMACELL mata
tekturowa “plaster miodu”
+ kruszywo wypełniające “
plastry miodu”

30
60

30

Rysunek systemu

30 30

Strop surowy

60 mm FERMACELL mata
tekturowa „plaster miodu”
z kruszywem wypełniającym
„plastry miodu”

Rw,R

Ln,w,R

Rw,R

Ln,w,R

Rw,R

Ln,w,R

Rw,R

Ln,w,R

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

26

88

41

82

51 2)

67 2)

53

61

43

79

46

73

53

64

55

61

53

64

61

55

71

44

75

41

1

2

3

Struktura konstrukcji stropów i sufitów podwieszonych [od góry do dołu]
		
1 widoczny strop drewniany belkowy: 22 mm płyta wiórowa, 200 mm belki drewniane
		 zamknięty strop drewniany belkowy z łączeniem: 22 mm płyta wiórowa, 200 mm belki drewniane, 50 mm wełna mineralna, 50x30 mm łaty,
2 10 mm płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL
		
		 zamknięty strop drewniany belkowy z klipsem sprężynującym: 22 mm płyta wiórowa, 200 mm belki drewniane, 50 mm wełna mineralna,
3 30 mm system TPS Protektor, 10 mm płyta gipsowo-włóknowa
		
1)
2)

wartość mierzona
dla lepszej ochrony akustycznej: FERMACELL element jastrychowy 2 E 32: Rw,R = 51 dB, Ln,w,R = 62 dB
(20 mm FERMACELL, 10 mm wełna mineralna, FERMACELL tekturowa mata „plaster miodu” z 30 mm kruszywem wypełniającym, 28 mm deski z drewna,
200 mm belki drewniane).
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®

FERMACELL® jest przedsiębiorstwem oraz zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy XELLA
Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 09/2010
Obowiązuje zawsze aktualne wydanie.
W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta!

FERMACELL
Systemy suchej zabudowy Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
PL 02-796 Waszawa
Tel.: 022-645 13 38(9)
Fax.: 022-645 15 59
e-mail: fermacell-pl@xella.com
www.fermacell.pl

