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ś w i e t l i c e  o b i e k t y  w i e l o f u n k c y j n e

Firma steinbacher izoterm sp. z o.o. wzięła udział 
w stworzeniu Katalogu projektów gotowych świetlic 
wiejskich, kierując się potrzebą zbudowania obiektów, 

którym zapewnimy możliwość wieloletniego użytkowania. 
to wymusza potrzebę zastosowania najnowocześniej-
szych technologii oraz użycia materiałów budowlanych 
najwyższej jakości.
izolacja cieplna budynku spełnia następujące funkcje:
• zapewnia komfort cieplny użytkownikom poprzez 

zabezpieczenie przed zbyt niską lub zbyt wysoką tem-
peraturą wnętrza

• daje oszczędność energii niezbędnej do ogrzania lub 
chłodzenia i tym samym zmniejsza koszty eksploatacji

• chroni przed szkodami budowlanymi
• chroni przed uszkodzeniami innych warstw np. hydro-

izolacji
• przeciwdziała ruchom termicznym części budynku,
• przeciwdziała kondensacji pary wodnej wewnątrz prze-

gród
• przeciwdziała rozwojowi grzybów.
jest wiele materiałów termoizolacyjnych, ale płyta 
steinodur® jest materiałem sprawdzonym od wielu lat 
w najtrudniejszych warunkach, szczególnie wykorzy-
stywanym wszędzie tam gdzie liczy się trwałość, nie-
zawodność oraz prostota montażu. specjaliści cenią jej 
wyjątkowe parametry techniczne, nowatorską budowę, 
trwałość oraz cechy użytkowe. Wykonana z twardej 
pianki polistyrenowej płyta steinodur® zapewnia jed-
nocześnie termoizolację oraz chroni przed wilgocią. 
specjalna technologia wysokociśnieniowego spieniania 
w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień 
spójności wewnętrznej płyty. taki proces produkcji po-
zwala również nadać specjalną strukturę powierzchni. 
Po jednej stronie płyta posiada wyprofilowane rowki 
drenażowe służące do odprowadzenia wód gruntowych 
do systemu drenażowego. druga strona tej samej płyty 
ma wytłoczone rowki 2,0×2,0 mm tworzące drobną siatkę 
kwadratową zapewniającą doskonałą przyczepność tyn-
ków i klejów. Płyta steinodur® PsN posiada felc na obrze-
żu dający pewne i szczelne połączenie nie pozwalając na 
powstanie mostków termicznych. dostępna jest również 

płyta steinodur® sPl bez felcu na obrzeżu stosowana do 
termoizolacji cokołów.
Nowoczesny proces technologiczny oraz najwyższej ja-
kości stosowany do produkcji hydrofobizowany surowiec 
bezpośrednio przekładają się na wyjątkowe parametry 
techniczne. Płyta steinodur® posiada bardzo niski współ-
czynnik przewodności cieplnej, co sprawia że już niewielka 
grubość izolacji stanowi skuteczną barierę dla uciekające-
go ciepła. Odznacza się również wyjątkowo małą chłonno-
ścią wody, co pozwala używać płytę wszędzie tam, gdzie 
istnieje stały kontakt z wilgocią np. na ścianach piwnic lub 
dachach. W parze z odpornością na wilgoć płyta posiada 
bardzo dobrą zdolność przepuszczania pary wodnej wy-
rażanej przez parametr µ. Właściwość ta nie pozwala na 
kondensację pary wodnej w przegrodzie, co zapobiega np. 
powstawaniu cieków wodnych oraz rozwojowi grzybów 
i pleśni. steinodur® posiada dużą wytrzymałość mecha-
niczną dlatego nie wymaga dodatkowej warstwy osłono-
wej jak niektóre materiały termoizolacyjne oraz skutecznie 
chroni pozostałe warstwy przegrody przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Właściwość ta jest szczególnie ważna 
przy docieplaniu cokołów obiektów narażonych na uszko-
dzenia mechaniczne np. obiektów użyteczności publicznej. 
stabilność wymiarów daje gwarancję braku powstawania 
po latach eksploatacji mostków termicznych na skutek 
skurczu płyty. jest to materiał samogasnący i tym samym 
nie stwarzający dodatkowego zagrożenia pożarowego. 
Płyta steinodur® jest odporna na powstające w gruncie 
kwasy organiczne, jest również kompatybilna ze zwykle 
stosowanymi materiałami budowlanymi tj. cement, gips, 
beton, itp. jedyne ograniczenia dotyczą materiałów opar-
tych o rozpuszczalniki organiczne. r
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