Płyty faliste EuroFala

www.cembrit.pl

WŁÓKNO-CEMENT

Włókno-cement – unikalny skład
Naturalność
Produkty włókno-cementowe Cembrit wykonane są z naturalnych,
przyjaznych środowisku surowców, takich jak cement, celuloza
oraz woda. Poddawane są recyklingowi, co oznacza, że mogą być
używane wielokrotnie, a oddziaływanie tego procesu na środowisko
jest znikome.
Trwałość
Tajemnica niezwykłej wytrzymałości produktów włókno-cementowych tkwi w procesie produkcyjnym. Cienkie warstwy materiału
nakładane są na siebie, a następnie – jeszcze przed ukończeniem
procesu powolnego utwardzania – bardzo mocno sprasowane.
Liczne cienkie warstwy, wzmocnione specjalnie wyselekcjonowanymi włóknami PVA, nadają wytrzymałość, z którą niewiele
spośród materiałów budowlanych może się równać.

Wysoka jakość
Produkty Cembrit posiadają certyfikaty potwierdzające ich zgodność
z obowiązującymi międzynarodowymi standardami.
Proces produkcyjny produktów Cembrit zgodny jest z następującymi normami:
� System zarządzania jakością ISO 9001:2008
� System zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004
� Deklaracja zgodności CE
� Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (CPD 89/106/EU)
� Wyprodukowane zgodnie z normą europejską PN-EN 494
� Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD-CEM-2012111-E
A2-S1, d0 ogniowa według EN 13501-1
� Atest Higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny
Poszczególne certyfikaty dostępne są na www.cembrit.pl.
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Nowa generacja

klasyka w nowoczesnym wydaniu

Nowa generacja
Włókno-cementowe płyty faliste oferowane przez firmę
Cembrit łączą ze sobą wysoką trwałość i wytrzymałość
z jednoczesną lekkością i elastycznością. Charakterystyczna
estetyka oraz odporność płyt falistych na zmienne warunki
atmosferyczne - nie groźne im upały, mrozy, intensywne opady
i inne warunki pogodowe - sprawiają, że są idealnym
rozwiązaniem do każdego typu budynku. Mimo upływu
czasu płyty włókno-cementowe są wolne od korozji biologicznej
i jakiegokolwiek innego agresywnego wpływu środowiska.
A przy tym powierzchnia dachu nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Fachowcy budowlani z pewnością docenią wyjątkową
prostotę montażu i możliwość przystosowanie pokrycia dachu
do specyfiki obiektu. W związku z tym to z pewnością bezpieczny wybór łączący estetykę, wytrzymałość, prostotę montażu
i ekonomiczne rozwiązania.
Niestandardowa architektura
Płyta falista firmy Cembrit dostępna jest w kilku profilach i rozmiarach. Profil B65 dostosowany do nowoczesnej architektury

budynków mieszkalnych, dzięki czemu dach idealnie współgra
z budynkiem. Natomiast B59 jest odpowiedni do dachów,
w których kluczowym czynnikiem jest uzyskanie jednolitej,
neutralnej powierzchni dachu.
Szeroka paleta barw
Płyty faliste dostępne są w dziewięciu różnych kolorach,
co pozwala znaleźć rozwiązanie, które doskonale komponuje się
z architekturą zarówno samego budynku jak i jego otoczenia.
Można również postawić na naturalne barwy włókno-cementu,
które najlepiej sprawdzają się na dużych powierzchniach dachowych.
Elewacja z płyt falistych
Płyty faliste Cembrit to bardzo wytrzymały i wszechstronny materiał, który może być wykorzystany do różnych celów,
w zależności od kreatywności architekta. Oprócz standardowego wykorzystania jako pokrycie dachowe, może być użyty jako
element dekoracyjny, a do tego jakże funkcjonalny elewacji budynku – zarówno do budynków nowych jak i modernizowanych.
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Różnorodność

idealnie dopasowany do stylu i rozmiarów budynku

System dachowy EuroFala wykorzystywany jest od wielu lat
zarówno w budownictwie mieszkaniowym, rolniczym, letniskowym oraz użyteczności publicznej. Włókno-cementowe płyty
faliste to tradycyjne rozwiązanie, które w ostatnich latach przeżywa
renesans.
Firma Cembrit stworzyła kompletną ofertę systemu dachowego
zawierającą nie tylko płyty faliste, ale także szereg akcesoriów
wykończeniowych i montażowych. Akcesoria można dopasować
do wszystkich kolorów płyt, dzięki temu płyty faliste sprawdzają
się wszędzie tam, gdzie ważna jest jakość i estetyka.
Dostępna bogata oferta kolorów EuroFali sprawi że, wszelkie
pomysły architektów - od tych nawiązujących do tradycyjnych
form po bardziej nowatorskie, będą możliwe do zrealizowania.
Dostępne różne rozmiary płyt falistych z pewnością pozwolą
dostosować produkt do indywidualnych gustów naszych inwestorów.
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Wytrzymałość

niezwykle trwałe wykończenie Twojego dachu

System dachowy EuroFala łączy w sobie element wytrzymałości
oraz prostotę montażu. Charakterystyczna elegancja i niepowtarzalny styl powodują, że są one wartościowym rozwiązaniem
dla każdego rodzaju architektury.
Płyty faliste z włókno-cementu wyróżniają się niezwykłą
odpornością na zmiany atmosferyczne charakterystyczne
dla naszego typu klimatu, w tym na cykle zamrażania i rozmrażania (mrozoodporność), upały oraz intensywne opady.
Włókno-cementowe płyty faliste, dzięki swojej wytrzymałości
na czynniki biologicznej (gnicie, butwienie, zagrzybienie), jak
również wpływ agresywnego środowiska (np. działanie związków
potasu, amoniaku, chloru i soli), będą służyć pomimo upływu
czasu. Dodatkową zaletą tego surowca jest fakt, że powierzchnia dachu z włókno-cementu nie wymaga jakichkolwiek
dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.
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Wentylacja

eliminująca proces skraplania się pary wodnej

W zależności od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia powinien on posiadać właściwą wentylację, która
uniemożliwi skraplanie się pary wodnej w chłodniejszych
porach dnia i roku. Dotyczy to przede wszystkim budynków
inwentarskich oraz magazynowych, gdzie ilość powstającej
wilgoci jest największa. Dlatego jednym z najważniejszych
zadań dachu jest zapewnie odpowiedniego mikroklimatu
wewnątrz budynku.
Płyty EuroFala dzięki swojemu falistemu kształtowi pozwalają na swobodniejszą wentylację grawitacyjną
przestrzeni międzydachowej. Ponadto materiał, z którego
są wyprodukowane - włókno-cement - posiada możliwość
absorbowania nadmiaru wilgoci wytworzonej wewnątrz
budynku, a następnie uwolnienia jej do środowiska pod
wpływem korzystnej temperatury otoczenia. Dzięki temu
wyeliminowano efekt skraplania się pary wodnej, który pojawia
się w okresie zimowym, gdy występują wysokie różnice
temperatur na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
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W niektórych przypadkach budynki potrzebują dodatkowej wentylacji, która usunie nie tylko wilgoć, ale również
gromadzące się niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi
i zwierząt opary związków biochemicznych. Dlatego system
dachowy EuroFala został wyposażony w kominki sanitarne
oraz kominy wentylacyjne, które są dopasowane do kształtu
płyt i zapewniają wymaganą wentylację.

Wykończenia dachu
efektywne i estetyczne rozwiązania

Dzięki współpracy specjalistów z Cembrit z projektantami
udało się stworzyć kompletną ofertę systemu dachowego
zawierającą nie tylko płyty faliste, ale także szereg akcesoriów
wykończeniowych takich jak: gąsiory, wiatrownice, dylatacje,
okapy. Akcesoria wykonane są również z włókno-cementu,
więc posiadają te same zalety jak płyty faliste.
Użycie ich w czasie montażu i wykończenia połaci dodatkowo
zabezpieczy i podniesie znacznie standard dachu, sprawiając,
że będzie on dłużej służył właścicielom nie wymagając napraw.
Wiatrownice i gąsiory, pozwalają na zabezpieczenie dachu
przed porywami silnego dachu oraz wnikaniem opadów pod
połać. Używając wraz z nimi włókno-cementowych okapów
oraz akcesoriów uszczelniających ograniczy się w znacznej
mierze wlatywaniu pod pokrycie dachowe ptaków i insektów.

Akcesoria dostępne są w kolorach dopasowanych do wybranej powierzchni płyt falistych. Pełną listę obejmującą
dostępne akcesoria można znaleźć w cenniku systemu
dachowego EuroFala, który dostępny jest na stronie internetowej www.cembrit.pl lub też otrzymać od Regionalnego
Kierownika Sprzedaży, wymienionego na ostatniej stronie
broszury. Dostępne są także w sieci dobrych hurtowni materiałów budowlanych na terenie całego kraju.
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EuroFala B59 i B65
Włókno-cementowe płyty faliste B59 idealnie pasują na
budynki znajdujące się w gospodarstwach rolnych. Ich format
i kształt są najczęściej wybierane w Polsce przez właścicieli gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą roślin oraz hodowlą
zwierząt.

Włókno-cementowe płyty faliste B65 profilem nawiązuje
do tradycyjnego wyglądu dachówki, przez co świetnie pasuje do dachów domów wielorodzinnych, jednorodzinnych czy
letniskowych. Płyty faliste B65 charakteryzują się wysoką falą
51 mm, znakomicie komponują się z dachami o dużym kącie
nachylenia.

Płyty EuroFala B59 i B65 dostępne są w dwóch rodzajach, jako płyty standardowe oraz płyty NO/WO.
- opcja standardowa to pełnowymiarowe płyty wymagające obróbki przed montażem. Umożliwiają odpowiednie dopasowanie płyt
do nowego lub modernizowanego dachu.
- opcja NO/WO to płyty z obciętymi narożnikami oraz wyciętymi otworami - są gotowe do montażu i polecane są zwłaszcza przy
wykończeniu nowopowstałych budynków.
Płyty oferowane są w następujących wersjach kolorystycznych: naturalne szare oraz malowane - dostępne w 9 atrakcyjnych kolorach.

B59 - 9 fal

B65 - 6,5 fali
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51

EuroFala B59
Wymiary
wys. x szer. x gr.
(mm)

Powierzchnia płyty
/ efek. płyty
(m2)

Waga
płyty
(kg)

625 x 1150 x 6

0.72 / 0.49

8.5

1250 x 1150 x 6

1.44 / 1.14

16.9

1875 x 1150 x 6

2.16 / 1.79

25.3

2500 x 1150 x 6

2.88 / 2.44

33.7

625 x 1150 x 6

0.72 / 0.49

8.3

1250 x 1150 x 6

1.44 / 1.14

16.6

1875 x 1150 x 6

2.16 / 1.79

25.1

2500 x 1150 x 6

2.88 / 2.44

33.5

EuroFala B59 standard

EuroFala B59 NO/WO

EuroFala B65
Wymiary
wys. x szer. x gr.
(mm)

Powierzchnia płyty
/ efek. płyty
(m2)

Waga
płyty
(kg)

625 x 1095 x 6.5

0,68 / 0.5

8.1

1250 x 1095 x 6.5

1.37 / 1.15

16.2

0.68 / 0.5

8.1

EuroFala B65 standard

1150 mm

1095 mm

EuroFala B65 NO/WO

625 / 1250 mm

625 / 1250 / 1875 / 2500 mm

625 x 1095 x 6.5

Kolory
płyta B59 standardowa

płyta B59 NO/WO

płyta B65 standardowa
040
ceglasty

045
czerwony

050
czerwono
brązowy

055
brązowy

070
grafit

030
czarny

060
zielony

065
niebieski

025
szary

000
naturalny

płyta B65 NO/WO
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Lipiec 2013

Szerszych informacji na temat systemu dachowego EuroFala
udzielą Tobie Regionalni Kierownicy Sprzedaży

Cembrit - solidny partner
Licząc ponad 80 lat doświadczenia, Cembrit jest jednym z czołowych
producentów i dostawców włókno-cementowych materiałów budowlanych w Europie. Cembrit jest firmą poświęconą optymalizacji naszych
produktów i doradzając Ci na wszystkich etapach projektu budowlanego.
Nasze bogate doświadczenie z dużych europejskich projektów
budowlanych, rozległe inwestycje w innowacje i udoskonalenia
produktów, jak również bogata sieć dystrybucji lokalnej czyni Cembrit
jednym z najbardziej kompetentnych i wizjonerskich partnerów
w Europie. Wszystkie nasze produkty wykonane są z naturalnych
i przyjaznych dla środowiska surowców zgodnie z najsurowszymi
normami jakości ISO 9001 w zaawansowanych zakładach certyfikowanych
w Europie. Nasza gwarancja produktów Cembrit jest jedną z najlepszych
w branży budowlanej. Aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z naszych
produktów stworzyliśmy szereg specjalnie przystosowanych akcesoriów
uzupełniających. To pozwala na tworzenie trwałych, efektywnych wizualnie
i atrakcyjnych kosztowo rozwiązań dla wszelkich pokryć dachowych
i elewacji.

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Puławska 405 A
02-801 Warszawa
Tel. +48 22 544 09 25
Fax +48 22 544 09 28
Sprzedaż
Tel +48 61 415 43 30
Fax +48 61 415 60 17
biuro@cembrit.pl
www.cembrit.pl

Odwiedź naszą stronę cembrit.pl i odkryj nieograniczone możliwości
oferowane przez włókno-cementowe materiały budowlane. Znajdź
inspirację dla swojego projektu budowlanego oraz poznaj ciekawe
przypadki a następnie pobierz broszury, karty produktów i instrukcji
montażu. Można także skontaktować się bezpośrednio z pracownikami
Cembrit, którzy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

www.cembrit.pl

