PRAWIDŁOWO WYKONANA
IZOLACJA TO OSZCZĘDNOŚĆ
NA LATA!

NOWOCZESNA IZOLACJA
DLA TWOJEGO DOMU

Sprawdź bezpłatną wycenę i zamów kontakt
poprzez formularz na:
www.cemex.pl/kalkulator-ceny-pianobetonu

Z INSULARIS PIANO wykonasz:

izolację pod
wylewkę

docieplenie
dachu płaskiego
lub stropodachu

izolację
pod płytę
fundamentową

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
www.betonnadom.pl
+48 801 238 669
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Pianobeton INSULARIS PIANO to doskonała alternatywa dla styropianu podłogowego. Jest to materiał produkowany na certyfikowanej wytwórni betonu,
który jest dostarczany na budowę betonomieszarką w postaci gotowej do
użycia. INSULARIS PIANO idealnie sprawdzi się zarówno w nowo budowanych
domach jak również przy remontach.

Jak łatwo i szybko zaizolować posadzkę i wyrównać podłoże?
Prawidłowe wykonanie izolacji pod wylewkę niesie za sobą sporo trudności. Jest ono
pracochłonne, wymaga docinania styropianu oraz powoduje powstawanie dużej ilości odpadów,
a wyrównanie różnic poziomów i wypełnienie przestrzeni wokół instalacji nie zawsze jest
prawidłowo wykonane. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest wykonanie podkładu
z płynnego pianobetonu INSULARIS PIANO, który ze względu na swoje właściwości pozwoli na
łatwe i szybkie wykonanie podkładu.

INSULARIS PIANO – właściwości
● płynna konsystencja ułatwiająca
szybkie układanie

● możliwość podawania pompą

● długi czas utrzymania konsystencji
do 120 min

● ognioodporność – klasa A1

● doskonałe otulenie przewodów
instalacji

● dobra izolacyjność termiczna
● możliwość wejścia na ułożoną warstwę
betonu INSULARIS PIANO po 24-72h

NIE KUPUJ TANICH PODRÓBEK
Zaufaj producentowi z ponad
110-letnim doświadczeniem

INSULARIS PIANO to pierwszy pianobeton w Polsce, posiadający KRAJOWĄ OCENĘ
TECHNICZNĄ wydaną przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ oraz ATEST HIGIENICZNY
wydany przez PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY. Do produkcji INSULARIS PIANO używamy
sprawdzonych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich
jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo
weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych wytwórniach betonu wdrożono
system Zakładowej Kontroli Produkcji, który dzięki certyfikacji przez niezależną jednostkę jest
dodatkowym gwarantem wysokiej jakości produktu.

INSULARIS PIANO — korzyści z zastosowania

ochrona instalacji podłogowych
przed stratami ciepła
i uszkodzeniami mechanicznymi

5 x większa wytrzymałość
na ściskanie w porównaniu
do styropianu podłogowego EPS 100

poprawa bezpieczeństwa
pożarowego

odporność na gryzonie

brak klawiszowania pod warstwą
jastrychu (np. jak w przypadku
stosowania płyt styropianowych)

dokładne wyrównanie podłoża

niższe zużycie o ok. 15-20%
materiału jastrychowego

skrócenie czasu budowy i znaczne
ograniczenie kosztów robocizny

brak konieczności magazynowania
materiałów i porządek na placu
budowy

poprawa izolacyjności podłóg
i posadzek na gruncie oraz
oszczędność energii

