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i odpowiednią izolacyjność akustyczną dostarczoną 
w estetycznej formule.

Systemy podłogowe
Płyty gipsowo-włóknowe, stosowane w systemach 
podłogowych, to ciekawe rozwiązanie wykorzysty-
wane na całym świecie w budownictwie. Prace 
podłogowe zawsze wiążą się z utrudnieniami ogra-
niczającymi częściowe bądź całkowite użytkowanie 
pomieszczeń. Wyjściem z tej sytuacji jest zastosowa-
nie gotowych rozwiązań, które pozwalają na bardzo 
szybki postęp robót budowlanych. Wszystko jest 
zasługą systemu, który nie wymaga stosowania dłu-
gich przerw technologicznych związanych z pracami 
mokrymi.
Płyty składają się z dwóch przesuniętych względem 
siebie i sklejonych fabrycznie elementów. Zastoso-
wane rozwiązanie pozwala na ich szybkie dopaso-
wanie i gwarantuje trwałe połączenie systemowe, 
zapewniające nawet w miejscu powstawania spoin, 
wysoką odporność na obciążenia punktowe. Techno-
logia ta gwarantuje także znakomitą ochronę przed 
przenikaniem wilgoci na elementy konstrukcyjne bu-
dynku. Dodatkowo płyty dobrze izolują akustycznie, 
zapewniają odpowiednią ochronę przeciwpożarową, 
a ich niewielki ciężar wyklucza problemy dotyczące 
właściwości statycznych stropów. 

Płyty gipsowo–włóknowe FERMACELL
— estetyczne i trwałe rozwiązanie w Twoim Domu

www.budowaniedoskonale.pl 
www.poddasze-remont.pl

Systemy suchej zabudowy to w ostatnich latach 
bardzo popularne rozwiązanie w naszym budow-
nictwie. Płyty gipsowe często zastępują klasyczne, 
murowane przegrody, skracając czas ich wykonania 
i zmniejszając koszty prac budowlanych. Płyty gip-
sowe posiadają jednak pewne ograniczenia – nie 
zapewniają odpowiedniej ochrony przed wilgocią, 
ogniem czy hałasem. Oprócz tego ich odporność 
mechaniczna pozostawia wiele do życzenia.
Rozwiązaniem wszystkich powyższych problemów 
są płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL. Powstają 
one bez żadnych środków wiążących z mieszanki 
gipsu i włókien celulozy, która po sprasowaniu pod 
wpływem wysokiego ciśnienia tworzy jednorodne 
w całej swojej masie, stabilne i twarde płyty. W efek-
cie obróbki technologicznej powstają uniwersalne 
produkty idealne do stosowania w systemach suchej 
zabudowy. Największymi zaletami płyt gipsowo-
-włóknowych FERMACELL są :
•	wytrzymałość	na	obciążenia	mechaniczne,	która	

wyklucza pękanie płyt w miejscach łączenia
•	odpowiednia	ognioodporność,	charakteryzująca	
się	niepalnością	klasy	A2

•	wysoka	odporność	na	działanie	wilgoci	pozwala-
jąca na swobodne stosowanie płyt w pomieszcze-
niach narażonych na kontakt z wodą

•	paroprzepuszczalność	odpowiadająca	za	prawidło-
we „oddychanie” przegród budowlanych

•	niesamowita	stabilność	i	wytrzymałość	gwaran-
tująca mocną i trwałą konstrukcję

•	właściwa	izolacyjność	akustyczna	zapewniająca	
pochłanianie fal dźwiękowych

•	ogromne	możliwości	aranżacyjne	pozwalające	
na kształtowanie powierzchni w postaci fal i łuków

•	wysoka	ekologiczność	elementów	uzyskana	dzięki	
odpowiedniemu procesowi produkcji, który wyeli-
minował chemiczne środki gruntujące

Ściany i sufity
Płyty gipsowo-włóknowe Fermacell to bardzo wdzię-
czny materiał i właśnie dlatego inwestorzy indywi-
dualni chętnie się na niego decydują. Produkty Fer-
macell należą do lekkich materiałów budowlanych 
i głównie wykonuje się z nich ściany działowe. Ich 
największymi zaletami są uniwersalne możliwości 
ochronne oraz aranżacyjne niskie koszty w porów-
naniu do innych rozwiązań budowlanych, a co naj-
ważniejsze wysoka wytrzymałość. Konstrukcje tego 
typu to optymalne rozwiązanie dla klienta ostatecz-
nego, który może praktycznie w dowolny sposób 
kształtować wnętrze. Dodatkową zaletą jest krótki 
czas robót wykonywanych przez ekipę budowlaną.
Produkty te mogą być wykorzystywane również 
jako przedścianki w pomieszczeniach oraz obudowy 
różnych konstrukcji. Można je także bez problemu 
stosować jako np. przegrody pokoi i korytarzy, ale 
również w tzw. trudnych miejscach, tam gdzie wy-
stępuje duże zawilgocenie i wysokie temperatury 
(płyty zapewniają wysokie właściwości ogniochron-
ne i wodoodporne).
Płyty gipsowo-włóknowe również znakomicie spra-
wdzają się jako sufity podwieszane. Wykończenie 
powierzchni produktami Fermacell jest rozwią-
zaniem, które zapewni wysoką ognioochronność 


