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Szanowni Państwo,
Od kilkudziesięciu lat technologie podobne do naszej znane są w krajach Europy Zachodniej, Australii, Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od ponad dwudziestu lat, także w Polsce. Technologie te i ich elementy zostały
dokładnie przebadane i uzyskały świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie opracowane i wydane
przez odpowiednie instytucje. Również i technologia „Izodom 2000 Polska” uzyskała wszelkie wymagane polskimi
przepisami Świadectwa Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie, Państwowy Zakład Higieny, a także przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie. Ponadto,
przeprowadzono badania właściwości fizycznych i mechanicznych ścian Izodom 2000 Polska w Katedrze Budownictwa
Betonowego Politechniki Łódzkiej.
Produkcję elementów systemu „Izodom 2000 Polska” ze spienionego polistyrenu rozpoczęliśmy w 1991 roku. Do chwili
obecnej w oparciu o naszą technologię powstało w Polsce

kilkanaście

tysięcy

budynków mieszkalnych,

gospodarczych, usługowych i przemysłowych. Do tego należy doliczyć liczne rozbudowy i nadbudowy w istniejących
budynkach oraz wykonawstwo hal, chłodni, przechowalni i basenów.
Nie mniejszą ilość materiału wyeksportowaliśmy praktycznie do wszystkich krajów europejskich - przede wszystkim do
Niemiec i państw skandynawskich. Należy tu wymienić również Rosję, w tym rejon środkowej Syberii, byłe rosyjskie
Republiki Nadbałtyckie, Turcję i niektóre rejony Bliskiego Wschodu. Nasze wyposażenie technologiczne pozwala na
wyprodukowanie rocznie kilku tysięcy domów mieszkalnych. Dzięki prostocie montażu i możliwości znacznego
obniżenia kosztów budowy, a przede wszystkim możliwości uzyskania znacznych oszczędności na ogrzewaniu przez
cały okres użytkowania budynku, dużą część naszych klientów stanowią inwestorzy budujący samodzielnie, firmy
deweloperskie oraz wyspecjalizowane firmy budowlane. W ostatnich kilku latach w istotny sposób zwiększa się równie
ż zainteresowanie poszczególnych gmin nasz ą technologią w odniesieniu do realizacji przez te organizacje taniego
budownictwa

komunalnego.

Drożejące z roku na rok ceny paliw energetycznych, nieustannie zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony
środowiska, konieczność zmniejszania emisji spalin do atmosfery, powodują, że proponowana przez nas technologia,
corocznie znajduje nowych zwolenników.
Szczególnie

polecamy

Państwa

uwadze

naszą

stronę

internetową

www.izodom2000polska.com

na której znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszystkie interesujące was zagadnienia odnośnie naszej technologii. Tam
równie ż znajdują się aktualne porównania cen budynków wykonywanych w naszej technologii, i technologiach
„tradycyjnych”. Prezentujemy też specjalistyczne płyty dociepleniowe naszej produkcji, jak i inne produkty z tworzyw
piankowych.
Zarząd firmy Izodom 2000 Polska
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1 Ogólne informacje o surowcu
1.1

Co to jest styropian i Neopor?

Spieniony polistyren, jako materiał budowlany, stosowany jest w budownictwie od kilkudziesięciu lat.
Opracowany w 1951 roku w niemieckich zakładach BASF, szybko znalazł zastosowanie jako wysokowartościowy materiał
termoizolacyjny. Jest jedną z handlowych postaci polistyrenu (polimeru styrenu C8H8). W Niemczech, materiał ten znany
jest pod nazwą STYROPOR. Cechą wyróżniającą go spośród innych postaci polistyrenu - jest zdolność do spieniania,
uzyskiwana w procesie polimeryzacji styrenu poprzez nasycenie pentanem luźnych perełek polistyrenu. Elementy
budowlane, oferowane przez Izodom 2000 Polska, są produktem spienienia surowca polistyrenowego przy pomocy pary
wodnej.
Od kilku lat wprowadziliśmy do produkcji nową odmianę styropianu - znaną zarówno w Polsce jak i w
Niemczech pod nazwą – Neopor. Neopor jest zmodyfikowaną odmianą białego polistyrenu, o ciemnostalowej barwie
dzięki temu, że każda perełka pierwotnego polistyrenu otoczona jest pyłem grafitowym. Grafit powoduje, że Neopor,
szczególnie przy małych gęstościach, jest tworzywem posiadającym właściwości izolacyjne o około 30% lepsze niż
klasyczny Styropian o podobnej gęstości.

Rysunek 1.1 – Zależność współczynnika przewodzenia ciepła – lambda - od gęstości surowca dla Neoporu i EPS.
Na wykresie widać, że przy tej samej gęstości Neopor posiada o wiele lepsze parametry izolacyjne, w porównaniu
z EPS. Źródło: ulotka informacyjna BASF
Od trzech lat cały nasz eksport do Niemiec i znakomita większość eksportu kierowanego do różnych państw
europejskich – to elementy wykonane z Neoporu. W załączonej poniżej tabeli, za zgodą koncernu BASF, ilustrujemy
izolacyjność obu tworzyw piankowych w zależności od ich gęstości. Spienienia surowca dokonuje się w wytwórni w
Zduńskiej Woli, bezpośrednio przed procesem kształtowania pustaków. W procesie tym ulatnia się podstawowa część
pentanu zawartego w materiale. Pozostała cześć pentanu - ulatnia się w czasie leżakowania w silosach wstępnie
spienionych perełek polistyrenu - po zakończeniu pierwszego etapu. Pozostała, niewielka część pentanu, emitowana jest
do otoczenia przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, licząc od daty wyprodukowania elementu. Należy dodać, że
pentan -w okresie 12 godzin -ulega samorozpadowi na wolny węgiel i wolny wodór - czyli na pierwiastki, które w
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naturze są typowymi dla otaczającej nas atmosfery. Proces produkcji kształtek wykonywanych ze styropianu i Neoporu, w
praktyce jest procesem ekologicznie „czystym”.

1.2

Właściwości fizyczne

Używany przez nas polistyren jest materiałem samogasnącym. W przypadku pożaru nie powoduje
rozprzestrzeniania ognia oraz nie wydziela związków toksycznych. Trudnopalność tworzywa, uzyskiwania jest przez
producenta surowca w wyniku nasycenia granulek tworzywa antypirenami. Przewodnictwo cieplne spienionego
polistyrenu wynosi 0,032 W/m K do 0,035 W/m K, co plasuje go w grupie najlepszych materiałów termoizolacyjnych.
Gęstość tworzywa w naszych elementach budowlanych wynosi od 25 do 30 kg/m3. Tworzywo w naszych kształtach ma
więc około dwukrotnie większą gęstość od gęstości płyt styropianowych powszechnie stosowanych w budownictwie.
Spieniony polistyren jest praktycznie nienasiąkliwy. Chłonność wody nie przekracza 1,5% - max do 3,5%, - znaczy to, że
w 1 kg tworzywa piankowego, nie kumuluje się więcej niż 15 - max do 35 g wody. Tworzywo to przepuszcza natomiast
powietrze wraz z zawartą w nim parą wodną, – czyli, wbrew obiegowym opiniom, styropian i Neopor „oddycha”! W
przedziale temperatur od – 40o C do + 90o C spieniony polistyren nie zmienia swoich właściwości, nawet wówczas, gdy
działają one przez długi czas. W konsekwencji powyższego, czynniki atmosferyczne nie wpływają w sposób istotny na
właściwości fizyczne i chemiczne tworzywa. Jedynie długotrwałe i intensywne promieniowanie słoneczne (głównie pasmo
ultrafioletu), może spowodować zżółknięcie powierzchni pustaków i ich naskórkową kruchość, powodując większą
podatność powierzchni na erozję spowodowaną wiatrem, deszczem, gradem itp.
Należy jednak zaznaczyć, że niezabezpieczona niczym powierzchnia styropianu, wystawiona przez kilka lat na
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych ulegnie erozji powierzchniowej najwyżej na głębokość 1,0 do 1,5 mm
i dalej nie będzie się powiększać, ponieważ zerodowana, cieniutka warstewka polistyrenu stanowić będzie naturalny
ekran dla dalszego degradowania powierzchniowej warstewki styropianu, spowodowanej działaniami promieniowania
ultrafioletowego.
Rozważając problem radioaktywności, należy zauważyć, że w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi,
tworzywa sztuczne wykazują ogólnie, najniższe mierzalne stężenia pierwiastków radioaktywnych.
Spieniony polistyren jest polimerem styrenu. Źródłem radioaktywności w tym związku mogą być jedynie izotopy
radioaktywne węgla. Styren wytwarza się z produktów ropopochodnych. Izotopy radioaktywne węgla zawarte w tym
surowcu mają za sobą miliony lat rozpadu- od czasu, gdy zostały wchłonięte z powietrza atmosferycznego przez
pierwotne rośliny. Relatywnie jest ich znacznie mniej, aniżeli węgla C14 zawartego we wdychanym przez nas codziennie
dwutlenku węgla z atmosfery.
Do wytwarzania betonu używa się piasku, żwiru, cementu i wody - a więc materiałów naturalnie występujących
w przyrodzie.
Każdy materiał występujący na powierzchni skorupy ziemskiej posiada pewien stopień radioaktywności
naturalnej. Dotyczy to każdego materiału z jakiejkolwiek żwirowni czy kamieniołomu. Poziom naturalnej radioaktywności
zależy od uwarunkowań geologicznych. Piasek, żwir i woda są, ogólnie rzecz biorąc równie ż materiałami budowlanymi o
nadzwyczaj niskim stężeniu pierwiastków radioaktywnych. Ze względu na mały udział wagowy cementów w gotowym
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betonie, betony produkowane w wytwórniach lub na placu budowy z tych cementów nie wykazuj ą podwyższonej
radioaktywności w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi.
Z przytoczonych danych wynika, że przy stosowaniu technologii Izodom 2000 Polska do budowy domów, nie
należy obawiać się podwyższonego poziomu promieniowania radioaktywnego dla mieszkańców. Paradoksem jest, że
niektóre materiały ceramiczne – uchodzące wśród materiałów budowlanych za niezwykle szlachetne wykazują- poziom
radioaktywności kilkakrotnie wyższy, aniżeli betony produkowane na cementach portlandzkich. Źródłem radioaktywności
w tych wyrobach ceramicznych są węgle z kopalń o podwyższonej radioaktywności użyte do wypalania materiałów
ceramicznych.

1.3

Właściwości chemiczne

Stosując spieniony polistyren jako materiał budowlany należy zachować pewną ostrożność przy kontaktach tego
tworzywa z niektórymi związkami chemicznymi. Tworzywo to jest nieodporne na działanie takich środków jak:
rozpuszczalniki organiczne (np. aceton, octan etylu, rozcieńczalniki farb, tri, trójchlorek węgla, terpentyna), węglowodory
nasycone (np. alkohole), benzyny, nafta, i produkty ropopochodne (smoły, bitum płynny itp.). Struktura komórkowa
spienionego polistyrenu w kontakcie z tym i związkami może ulec uszkodzeniu lub rozpuszczeniu.

1.4

Właściwości biologiczne

Spieniony polistyren nie posiada wartości odżywczych dla mikroorganizmów i nie ulega procesom gnicia. W
pewnych warunkach, otoczony glebą, może nieść na sobie kultury grzybowe, lecz sam nie jest atakowany i nie stanowi ich
pożywienia. O braku jakichkolwiek, negatywnych oddziaływań dla otoczenia, niech świadczy fakt, że od kilkunastu już lat
ule pszczele budowane są ze styropianu, oraz - w odniesieniu do świata roślin - podłoża dla hodowli najdelikatniejszych
roślin produkowane są przy istotnym udziale sypkiego styropianu.
Jak zdrowy i bezpieczny jest surowiec, którego używamy może zobrazować, fakt, że na prośbę Centrum
Zdrowia Matki Polski z Łodzi kilkukrotnie zaopatrywaliśmy ich w spieniany przez nas styropian, w celu wykonania z niego
materacy przeciwodleżynowych dla wcześniaków b ędących pod opieką Centrum.
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2 Opis produktu
System szalunku traconego „Izodom 2000 Polska” jest zestawem piankowych elementów szalunkowych, które
można sklasyfikować ze względu na następujące cechy:

2.1

Podział ze względu na rodzaj surowca

Wszystkie elementy systemu „Izodom 2000 Polska” produkowane są z dwóch rodzajów tworzyw piankowych: ze
styropianu lub z Neoporu.

2.2

Podział ze względu na rodzaje ścian

System „Izodom 2000 Polska” - to pięć rodzajów ścian różniących się między sobą: grubością tworzywa
piankowego jednej ze ścianek elementów szalunkowych, konstrukcją elementów oraz grubościami rdzenia betonowego
ściany.

2.2.1 System „STANDARD”
Wśród elementów szalunkowych, przeznaczonych do budowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych oraz
wewnętrznych nieobciążonych – występują pustaki mające jednakową grubość ścianek zewnętrznych oraz ścianek
wewnętrznych 5cm. Grubość rdzenia betonowego wynosi zawsze 15cm. Szerokość ściany wynosi 25cm, bez tynków.
System ten, niezależnie od rodzaju użytego surowca oraz zastosowanych przewiązek, nazywany jest systemem
„STANDARDOWYM”. Zawiera on, prócz jedno - i dwumetrowego pustaka podstawowego, element nadprożowy, element
podparcia stropu, kształtkę zawiasową, przeznaczoną do konstruowania wykuszy, elementy załamania ściany pod kątem
○

45 oraz szereg zatyczek i korektorów wysokości. Pustaki podstawowe, jedno- i dwumetrowe, wykonywane są w dwóch
wersjach: z monolitycznymi przewiązkami piankowymi, jak i przewiązkami plastikowymi, na stałe zatopionymi w
płaszczyznach ścianek (Załączniki od nr 1 do 12).
Jedynym odstępstwem od podanych wyżej parametrów jest element szalunkowy przeznaczony do wykonywania
ścianek działowych. Szerokość całkowita tego elementu wynosi 15 cm, grubość obydwu ścianek wykonanych z tworzywa
piankowego wynosi: 24 cm, a grubość rdzenia betonowego 7cm (Załącznik nr 5).

2.2.2 System „KING BLOK”

System ten - to zbiór elementów szalunkowych mających jednakową grubość ścianek wewnętrznych - po 5cm,
przy tej samej grubości rdzenia betonowego wynoszącej 15cm, oraz jednakowej grubości ścianek zewnętrznych
wszystkich elementów – zawsze po 15cm grubości. Łączna grubość ściany wynosi 35 cm bez tynków. System ten,
niezależnie od rodzaju użytego surowca oraz rodzaju zastosowanych przewiązek, nazywany jest systemem „KING BLOK”
(Załączniki od nr 13 do 21). System ten przeznaczony jest do wykonywania domów niskoenergetycznych.
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2.2.3 System „SUPER KING BLOK”
Od poprzedniego systemu różni się on jedynie tym, że warstwa izolacji zewnętrznej dla wszystkich elementów
szalunkowych, zamiast 15-tu centymetrów, ma grubość 25cm. Łączna szerokość ściany wynosi łącznie 45 cm bez tynków.
System ten przeznaczony jest do wykonywania tak zwanych domów pasywnych (Załączniki od nr 22 do 25).

2.2.4 System „SUPER KING BLOK PLUS”
System ten jest pewnego rodzaju kompilacją dwóch poprzednio omówionych systemów tj. STANDARD oraz
SUPER KING BLOK z tą różnicą, że grubość ścianek w elementach szalunkowych wynosi albo: 5cm i 5cm, lub 5cm i 25cm.
Natomiast w każdym wypadku grubość rdzenia betonowego ściany wynosi zawsze 20cm. Stąd też, łączna grubość ścian
bez tynków ma albo 30cm, albo 50cm (Załączniki nr 26 i 27). System „SUPER KING BLOK PLUS” posiada wyłącznie
przewiązki wykonane z twardego tworzywa sztucznego, monolitycznie zatopione w ściankach elementów szalunkowych.
System ten, ze względu na pogrubienie rdzenia betonowego, ma lepszą od pozostałych systemów smukłość wykonywanej
ściany, co czyni go optymalnym do konstrukcji specjalistycznych budowli jak: hale fabryczne, przechowalnie warzyw i
owoców, ściany hal, ściany obciążone suwnicami itp.
Generalnie, system „SUPER KING BLOK PLUS”, przeznaczony jest do realizacji obiektów, w których potrzebna
jest dobra izolacyjność termiczna, a ponadto ściany są stosunkowo wysokie i długie, bez prostopadłych usztywnień, jakie
w budynkach mieszkalnych dają wewnętrzne ściany nośne.

2.2.5 System „UNIWERSALNY”
Jest to system szalunku traconego, mający tę wspólną cechę, że pozwala scalać obie ścianki elementu
szalunkowego dopiero na placu budowy. System ten sprawdza się wszędzie tam, gdzie szczególnie wysokie są koszty
transportu elementów. W systemie tym występują dwa rodzaje przewiązek: przewiązki wykonane z twardego plastiku
(Załączniki nr 51 i 52) oraz przewiązki wykonane częściowo z twardego plastiku i z drutu stalowego. (Załączniki nr 56 i
57).
System „UNIWERSALNY” (Załączniki nr 28 do 39) przeznaczony jest do wykonywania wszelkiego rodzaju
obiektów budowlanych wymagających dalekiego i kosztownego transportu elementów szalunkowych. Jest on kompilacją
dwu poprzednio omówionych systemów: „STANDARD” oraz „KING BLOK” z tym, że pewnego rodzaju odstępstwem od
reguły obowiązującej w obu wyżej wymienionych systemach - jest element szalunkowy posiadający rdzeń betonowy o
szerokości 40 cm (Załączniki nr 32, 33 i 38, 39). Element ten przeznaczony jest do wykonywania pasmowych ław
fundamentowych lub ścian konstrukcyjnych specjalnego przeznaczenia.

2.3

Podział ze względu na rodzaje przewiązek

Z uwagi na różne rodzaje przewiązek stosowanych w systemie szalunku traconego „Izodom 2000 Polska”,
niezależnie od grubości ścianek elementu oraz użytego surowca (EPS, Neopor), rozróżnia się je, stosując następujące
oznakowania MC, MCF, MCFU, MCFU-St.
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2.3.1 Elementy MC
Wszystkie elementy, oznaczone symbolem MC, charakteryzują się tym, że ich przewiązki wykonane są wyłącznie
z tego samego, co cały element tworzywa piankowego, wiążąc ścianki pustaka w monolityczną kształtkę. Ich rdzeń
betonowy ma zawsze grubość 15cm. (Załączniki nr 1,2, 13,14, 22, 23).

2.3.2 Elementy MCF
Wszelkie elementy oznaczone symbolem MCF, mają tę wspólną cechę, że ich przewiązki wykonane są z
cienkościennego, perforowanego, twardego tworzywa sztucznego (ABS, PP lub PE). Półeczki przewiązek zatopione są na
stałe w ściankach elementu szalunkowego, tworząc monolityczny element. Przewiązki MCF ukształtowano w taki sposób,
że ich końce zaopatrzone są w pojedyncze półeczki ustawione prostopadle do osi podłużnej przewiązki. Produkowane są
w długościach 15, 25 i 30cm (Załączniki od 53 do 55).
Elementy typu MCF znajdują zastosowanie w konstrukcjach budowlanych, gdzie wymagana jest większa
oporowość ogniowa ściany, niż przy zastosowaniu klasycznych elementów MC.

2.3.3 Elementy MCFU
Wszystkie elementy oznaczone symbolem MCFU, posiadają demontowalne przewiązki wykonane z
cienkościennego, perforowanego, twardego tworzywa sztucznego (ABS, PP lub PE). Ścianki elementu szalunkowego
(produkowane w grubościach 5 i 15 oraz 25 cm) posiadają specjalne pionowe nacięcia na dolnych i górnych
krawędziach, umożliwiające wsuniecie plastikowych łączników. Przewiązki są ukształtowane w taki sposób, że oba ich
końce zaopatrzone są w podwójne półeczki ustawione prostopadle do osi podłużnej przewiązki. Zadaniem owych
półeczek jest możliwe ścisłe połączenie ze ściankami elementu szalunkowego, wykonanymi z tworzywa piankowego, w
sposób gwarantujący uzyskanie maksymalnej sztywności elementu. Przewiązki produkowane są w długościach 25 i 50cm
(Załączniki nr 51 i 52) – dla elementów ściennych i ław fundamentowych. Ostateczny montaż elementu szalunkowego
możliwy jest dopiero na budowie. Stosowanie elementów rozbieralnych znacznie obniża koszty transportu elementów
dostarczanych na budowę i jednocześnie podnosi oporowość ogniową ściany - w porównaniu do elementów MC.

2.3.4 Elementy MCFU St
MCFU St to system demontowalnych elementów, jak powyższych - MCFU, z tą różnicą, że środkowa część
przewiązki wykonana jest z drutu stalowego o średnicy 3mm. Ten rodzaj przewiązek przeznaczony jest dla obiektów,
gdzie poza kosztami transportu, drugim, istotnym elementem są wyjątkowo wysokie wymagania dotyczące oporowości
ogniowej wykonywanej konstrukcji. Produkowane są one w długościach 25 i 50cm. (Załączniki nr 56 i 57).
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3 Ogólna charakterystyka systemu „Izodom 2000 Polska”
3.1

Opis systemu

System nasz to zespół różnego rodzaju elementów szalunkowych o jednakowej wysokości, równej 25cm.
Wszystkie elementy wyposażone są w ten sam, charakterystyczny dla systemu „Izodom 2000 Polska”, system zamków,
dzięki którym mogą być dowolnie łączone. Pustaki można łączyć ze sobą niezależnie od ich grubości oraz niezależnie od
rodzaju zastosowanych przewiązek. Zamki umieszczone są na wszystkich poziomych, dolnych i górnych, krawędziach
elementów. Górne krawędzie elementów, wyposażone są w męską postać zamków, natomiast dolne krawędzie - w
damską. Ich wysokość i szerokość wynosi 15mm. Konstrukcja owych zamków pozwala na wyjątkowo stabilne połączenie
ze sobą kolejnych warstw wbudowywanych elementów.
Jednym z istotnych czynników, pozytywnie wyróżniający nasz system spośród innych podobnych systemów
styropianowych – produkowanych w Europie, jest doskonała konstrukcja naszych zamków. Dzięki temu w naszym systemie
nie ma potrzeby wewnętrznego klamrowania kolejnych warstw pustaków, co jest typowym rozwiązaniem dla większości
rozwiązań przyjętych przez naszą konkurencję.
W systemie „STANDARD” istnieje możliwość wykonania załamań ścian pod dowolnym kątem. Służy do tego element
○

zawiasowy MCF 0,7/25. Kształtki MCF 25 L i MCF 25 R umożliwiają konstruowanie załamań ścian pod kątem 45 .
W systemie „KING BLOK” występują cztery rodzaje pustaków pozwalających na wykonywanie załamań ściany pod
katem 45˚. S ą to „prawe” i „lewe” elementy o dłuższym jednym z ramion. Pustaki o zwiększonej ilości materiału
izolacyjnego na krótszej, lub dłuższej ściance„wewnętrzne” i „zewnętrzne” umożliwiają konstruowanie wszelkiego rodzaju
załamań ścian, przy zachowaniu ciągłości zewnętrznej, 15 centymetrowej izolacji termicznej budynku. Ponadto, ich
specjalna konstrukcja daje możliwość bezproblemowego połączenia z elementem zawiasowym MCF 0,7/25, odgiętym o
kąt 45˚, często używanym do wykonywania ścian piwnic lub fundamentów.
Modułem budowlanym w systemie „Izodom 2000 Polska” jest wielokrotność 5cm - zarówno w pionie, jak i poziomie.
Aby ułatwić pracę na budowie, wszystkie elementy systemu posiadają na swoich zewnętrznych płaszczyznach pionowe
rowkowania. Szerokość rowka wynosi 3 mm, a jego głębokość - 1mm. Rowki te wyznaczają linię cięcia danego elementu,
w wypadku konieczności dopasowania długości danego elementu szalunkowego do miejsca jego wbudowania w ścianę.
Pustaki można dowolnie dzielić na długości - co 5cm. Konstruowanie narożników, wykonywanie otworów okiennych i
drzwiowych- wymaga zaślepienia pustaków skrajnych. Zaślepia się równie ż elementy przecięte w płaszczyźnie
wykonanego cięcia. Zamknięcie wewnętrznej części pustaka, która ma by ć wypełniona przez beton, wymaga użycia
półeliptycznych zatyczek: górnej OH i dolnej OB lub, elementów szufladkowych OC.
Zatyczki OH i OB stosuje się jedynie w przypadku, kiedy spełnione są dwa warunki:
•

element posiada przewiązkę piankową i szerokości jego rdzenia wynosi 15cm (typ: MC)

•

płaszczyzna cięcia elementu przechodzi: dokładnie w osi przewiązki, 5cm przed, lub 5cm za nią.
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W przypadku, kiedy płaszczyzna cięcia występuje między przewiązkami piankowymi, albo element szalunkowy ma
szerokość rdzenia większą niż 15cm, - wówczas do zamykania płaszczyzny cięcia pustaka, stosowane są elementy OC, o
odpowiednio dobranej szerokości i grubości.
Do mocowania, wewnątrz elementu szalunkowego, zarówno zatyczek OH i OB , jak i elementów szufladkowych OC
zaprojektowany został, charakterystyczny dla systemu „Izodom 2000 Polska” system teowych prowadnic. Występują one
we wszystkich odmianach pustaków, niezależnie od grubości ścianek, szerokości rdzenia, oraz zastosowanych przewiązek.
Pionowe prowadnice rozmieszczone są na wewnętrznych powierzchniach ścianek elementów szalunkowych i rozstawione
są w module 5cm. Umożliwia to realizację zasady poziomego modułu projektowego, wynoszącego 5cm.
Modularność pionową zapewnia użycie, w zależności od aktualnych potrzeb, trzech rodzajów korektorów wysokości
występujących w systemie. Korektory te mają wysokość 5cm, dzięki czemu można konstruować wszelkiego rodzaju ściany
w typowym dla systemu module.
Wszelkiego rodzaju przewiązki, występujące w systemie „Izodom 2000 Polska”, - są tak zaprojektowane, aby w
wypadku konieczności wykonania zbrojenia, nie było problemów z zapewnieniem jego ciągłości. Przewiązki piankowe,
plastikowe i plastikowo-stalowe ukształtowane są tak, aby pręty zbrojenia mogły być wbudowane zawsze w tym samym,
przewidzianym miejscu, niezależnie od kombinacji użytych bloczków. Każdy z rodzajów przewiązek zapewnia właściwą
otulinę betonową dla zastosowanego zbrojenia.

3.2

Szczegółowy opis elementów szalunkowych systemu „Izodom 2000
Polska”

3.2.1 Pustak podstawowy MC 1/25

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 1
Pustak podstawowy ustawiany jest w ścianie mijankowo - analogicznie jak „cegły w murze o grubości
12 cm”. Poprzez użycie zatyczek owalnych OH i OB, albo elementów szufladkowych OC - pustak ten można
łatwo zamienić na kształtkę narożną, z zamkniętą płaszczyzną czołową. Tak zmieniony pustak podstawowy
pozwala formować narożniki, ościeża okien i drzwi oraz ułatwia wykonywanie połączeń teowych ścian (w
rzucie). MC 1/25 posiada rowki na zewnętrznych płaszczyznach ścianek szalunku, rozmieszczone są one, co 5cm
i ułatwiają trasowanie koniecznych przecięć.
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3.2.2 Pustak podstawowy MC 2/25

Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 2
Pustak podstawowy o długości 2m. Od opisanego w punkcie 3.2.1 różni się jedynie długością.

3.2.3 Pustak z przewiązką plastikową MCF 1/25
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 3
Pustak podstawowy o wymiarach identycznych jak MC 1. Różnica w ich budowie polega na
zastosowaniu w MCF 1/25 przewiązek wewnętrznych wykonanych z twardego, cienkościennego tworzywa
sztucznego. Takie rozwiązanie daje możliwość stosowania tych elementów we wszelkiego rodzaju konstrukcjach
budowlanych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym

3.2.4 Element zawiasowy MCF 0,7/25
Wymiary:
Długość: 70cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 4
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Pustak zawiasowy o łącznej długości 70cm. Przy pomocy tego elementu można wykonywać wszelkiego
rodzaju wykusze i poziome załamania ścian konstrukcyjnych pod dowolnym kątem Stosując ten element, unika się
bardzo pracochłonnego przecinania pustaków podstawowych pod kątem, w wypadkach, kiedy realizowany
obiekt ma zaprojektowane ściany przecinające się pod kątem innym niż 90○. Pustak ten jest wyposażony w
system plastikowych przewiązek wewnętrznych, podobnie jak element MCF 1, dzięki czemu można go stosować
w każdej konstrukcji o zwiększonym zagrożeniu pożarowym.

3.2.5 Pustak ścianki działowej MCF 1/15
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 15cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 7cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 4cm + 4cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 5
Pustak przeznaczony do wykonywania nienośnych, nieobciążonych ścianek działowych. Szerokość
ścianek elementu wynosi po 4cm, a wewnętrzna przestrzeń do wypełnienia betonem wynosi 7cm. Dodatkowo
wyróżnia się tym, że posiada jedną ze ścianek czołowych wykonaną całkowicie z tworzywa piankowego.
Zaślepienie ścianki, powoduje, że na czole ścianki działowej nie trzeba stosować elementów zamykających typu
OH, OB lub OC. Podczas składania kolejnych elementów ścianki czy to liniowo, czy teowo. Natomiast dla
zachowania ciągłości konstrukcyjnej rdzenia betonowego, konieczne jest częściowe wycinanie górnej i dolnej
części zaślepionej ścianki bloczka. Aby to ułatwić, na ściance tej, zaznaczona jest przerywana linia, zgodnie z
którą należy usunąć tworzywo piankowe. Z drugiej strony, wszelkie wykonywanie otworów, okienek podawczych,
otworów drzwiowych lub tempo zakończonych ścianek działowych – również jest niezwykle ułatwione. Ustawienie
pustaka zamkniętym końcem, skierowanym w stronę wykonywanego otworu, nie wymaga użycia jakichkolwiek
innych elementów systemu.

3.2.6 Pustak nadprożowy ML 1/25
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rysunek: Załącznik nr 6
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Pustak nadprożowy, wyposażony w „dno”, jest używany do przesklepiania wszelkich otworów w
ścianach wykonywanych w systemie „Izodom 2000 Polska”. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie
monolitycznej belki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych
podciągów żelbetowych. Minimalne oparcie elementu w ścianie „a” wynosi 10cm. Sposób konstruowania
nadproży przedstawia schematycznie Załącznik nr 75.

3.2.7 Element podparcia stropu MP 1/25
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 9cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 7
Element podparcia stropów tworzy deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe
otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania,
przez co znakomicie usztywnia się ten element. Brak owego usztywnienia mógłby doprowadzić do sytuacji, w
której, w trakcie zalewania stropu, boczne parcie świeżo układanego w stropie betonu, mogłoby odkształcić
omawiany element i zdeformować zewnętrzną płaszczyznę ściany.

3.2.8 Korektor wysokości MH 1/25
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 5cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 4,5cm + 4,5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 8
Korektor wysokości to odmiana pustaka podstawowego, o wysokości 5cm. Umożliwia wykonywanie
ścian w module 5cm, również w odniesieniu do wysokości, ponieważ kształtki podstawowe dają jedynie
możliwość uzyskiwania wysokości ściany, będącej wielokrotnością 25cm.
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3.2.9 Korektor wysokości pustaka zawiasowego MHF 0,7/25

Wymiary:
Długość: 70cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 5cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 4,5cm + 4,5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 9
Korektor wysokości pustaka zawiasowego pozwala na uzyskiwanie wysokości ścian o module 5cm, w
miejscach, gdzie zastosowany został pustak MCF 0,7/25.

3.2.10 Element nadprożowy dla drzwi MLI 1,2/25

Wymiary:
Długość: 120cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rysunek: Załącznik nr 10
Ten element nadproża przeznaczony jest do wykonywania otworów drzwi w ścianach wewnętrznych i
zewnętrznych o grubości ścian 25cm. Wymiary jego są tak dobrane, aby ułatwić montaż futryn drzwi o
znormalizowanych wymiarach. Element ten powstaje w wyniku sklejenia odpowiednio przyciętych elementów
MCFU, OC oraz specjalnego elementu stanowiącego dolną, środkową część elementu nadproża.

3.2.11 Element kątowy lewy MCF 25L

Wymiary:
Długość po stronie zewnętrznej: 85,4cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
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Rysunek: Załącznik nr 11
Jest to sztywny element załamania ściany pod kątem 45° o dłuższym o 10cm lewym ramieniu, w
stosunku do prawego, krótszego ramienia. Zaprojektowany system zamków umożliwia bezkonfliktowe połączenie
go z innymi elementami systemu, w szczególności z ruchomym elementem zawiasowym MCF 0,7/25 opisanym w
punkcie 3.2.4, odgiętym o kąt 45°.

3.2.12 Element kątowy prawy MCF 25 R
Wymiary:
Długość po stronie zewnętrznej: 85,4cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 12
Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° o dłuższym o 10 cm prawym ramieniu, w stosunku do
lewego, krótszego ramienia. Zaprojektowany system zamków umożliwia bezkonfliktowe połączenie go z innymi
elementami systemu, w szczególności z ruchomym elementem zawiasowym MCF 0,7/25 opisanym w punkcie
3.2.4, odgiętym o kąt 45°.

3.2.13 Pustak podstawowy MC 1/35
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 13
Pustak podstawowy systemu „KING BLOK”, jest podobny do MC 1/25 z tą różnicą, że jedna ze ścianek
elementu, od strony zewnętrznej wykonywanego obiektu, ma grubość zwiększoną z 5cm do 15cm.
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3.2.14 Pustak podstawowy MC 2/35
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 14
Pustak podstawowy „King BLOK”, o długości 2m. od opisanego w punkcie 3.2.14 różni się jedynie długością.

3.2.15 Pustak nadprożowy ML 1/35

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 15
Element nadprożowy, taki, jak opisany w punkcie 3.2.6 z tą różnicą, że jedna ze ścianek elementu, od
zewnętrznej strony wykonywanego obiektu, ma grubość 15cm – zamiast 5cm, jak we wspomnianym ML 1/25.
Minimalne oparcie elementu w ścianie – „a” wynosi 10cm. Sposób konstruowania nadproży przedstawia
Załącznik nr 75.

3.2.16 Element podparcia stropu MP 1/35

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
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Rysunek: Załącznik nr 16
Element podparcia stropu, taki jak opisany w punkcie 3.2.7, z tą różnicą, że jedna ze ścianek od
zewnętrznej strony wykonywanego obiektu, ma grubość 15cm – zamiast 5cm, jak we wspomnianym MP 1/35.

3.2.17 Element nadprożowy MLA 1,2/35

Wymiary:
Długość: 120cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 17
Element nadproża drzwi dla ścian zewnętrznych o szerokości 35cm, podobny do MLI 1,2/25, opisanego
w punkcie 3.210. Wymiary jego są tak dobrane, aby w ułatwić montaż futryn drzwi o znormalizowanych
wymiarach. Element ten powstaje przez sklejenie odpowiednio przyciętych elementów MCFU, OC oraz
specjalnego elementu stanowiącego dno – dolną, środkową część elementu nadproża.

3.2.18 Element kątowy zewnętrzny prawy MCF 35EA/R

Wymiary:
Długość po stronie zewnętrznej: 93,64cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 18
Sztywny element zewnętrznego załamania ściany pod kątem 45°, o dłuższym o 10cm prawym
ramieniu. Grubsza warstwa izolacji zlokalizowana jest na dłuższej ściance elementu. Zaprojektowany system
zamków umożliwia bezkonfliktowe połączenie go z innymi elementami systemu, a w szczególności z ruchomym
elementem zawiasowym MCF 0,7/25 opisanym w punkcie 3.2.4, odgiętym o kąt 45o. Najczęściej sytuacja taka
występuje wówczas, gdy podziemne, zewnętrzne ściany budynku wykonane są z elementów o grubości 25cm, a
nadziemne, zewnętrzne ściany obiektu - wykonano z elementów o grubości 35cm.
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3.2.19 Element kątowy zewnętrzny lewy MCF 35EA/L

Wymiary:
Długość po stronie zewnętrznej: 93,64cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 19
Element analogiczny do MCF 35 EA/R, z tą różnicą, że lewe ramię MCF 35 EA/L jest dłuższe od
ramienia prawego o 10cm. Grubsza, piętnastocentymetrowa warstwa izolacji znajduje się na dłuższej ściance
elementu.

3.2.20 Element kątowy wewnętrzny lewy MCF 35 EI/L

Wymiary:
Długość po stronie zewnętrznej: 56,36cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 15cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 20
Sztywny element załamania ściany „do wewnątrz” pod kątem 45°. Grubsza, piętnastocentymetrowa
warstwa izolacji znajduje się na krótszej ściance elementu. Lewe ramię elementu jest dłuższe od prawego o
10cm.

3.2.21 Element kątowy wewnętrzny prawy MCF 35 EI/R

Wymiary:
Długość po stronie zewnętrznej: 56,36cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 15cm
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Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 21
Element analogiczny do MCF 35 EI/L, z tą różnicą, że prawe ramię MCF 35 EI/R jest dłuższe od
ramienia lewego o 10cm. Grubsza, piętnastocentymetrowa warstwa izolacji znajduje się na krótszej ściance
elementu.

3.2.22 Pustak podstawowy MC 1/45

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 45cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 25cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 22
Element podobny do opisanych w punktach: 3.2.1 omawiającym element MC 1/25, oraz w punkcie
3.2.13 – dotyczącym elementu MC 1/35 – z tą różnicą, że grubość tworzywa piankowego w grubszej ściance
elementu MC 1/45 wynosi 25cm. We wspomnianych elementach grubość ta wynosiła odpowiednio 5cm lub
15cm.

3.2.23 Pustak podstawowy MC 2/45

Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 45cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 25cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 23
Element podobny do opisanych w punkcie 3.2.2 – dotyczącym elementu MC 2/25 oraz w punkcie
3.2.14 – dotyczącym elementu MC 2/35 – z tą różnicą, że grubość tworzywa piankowego w grubszej ściance
elementu MC 2/45 wynosi 25cm. We wspomnianych elementach grubość ta wynosiła odpowiednio-5cm lub
15cm.
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3.2.24 Pustak nadprożowy ML 1/45

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 45cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 25cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 24
Element podobny do opisanych w punkcie 3.2.6 – dotyczącym elementu ML 1/25 oraz w punkcie
3.2.15 – dotyczącym elementu ML 1/35 – z tą różnicą, że grubość tworzywa piankowego w grubszej ściance
elementu ML 1/45 – wynosi 25cm. W poprzednio opisanych elementach grubość ta wynosiła odpowiednio 5cm
lub 15cm.

3.2.25 Element podparcia stropu MP 1/45

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 45cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 25cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 25
Element podobny do opisanych w punkcie 3.2.7 – dotyczącym elementu MP 1/25 oraz w punkcie
3.2.16 – dotyczącym elementu MP 1/35 – z tą różnicą, że grubość tworzywa piankowego opisanych elementów
MP 1/45 wynosi 25cm. W poprzednio opisanych elementach grubość ta wynosiła odpowiednio 5cm lub 15cm.

3.2.26 Pustak podstawowy MCF 1/30

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 30cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 20cm
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Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 26
Element ten jest przeznaczony do wykonywania ścian o zwiększonej nośności. Podobny jest on do
elementu MCF 1/25 z tą różnicą, że grubość rdzenia betonowego – zwiększona została do 20cm grubości.

3.2.27 Pustak podstawowy MCF 1/50

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 50cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 20cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 25cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: plastikowe, niedemontowalne
Rysunek: Załącznik nr 27
Element ten jest przeznaczony jest dla wykonywania ścian o zwiększonej nośności (rdzeń 20cm) przy
zachowaniu wyjątkowo wysokiej izolacyjności termicznej.

3.2.28 Pustak z przewiązką plastikową MCFU 1/25

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowe
Rysunek: Załącznik nr 28
Element podstawowy, rozbieralny – tak jak opisano to w punkcie 2.3.3. Pozwala to uniknąć kosztownego
transportu przy znacznych odległościach, przy założeniu, że elementy obu ścianek tego elementu przylegają do
siebie, natomiast specjalnie ukształtowane przewiązki, wykonane z twardego tworzywa pakowane są w
kartonowe pudła i transportowane osobno. W elemencie MCFU 1/25 występuje 7 szt. przewiązek
rozmieszczonych, co 15cm z tym, że pierwsza i ostatnia przewiązka odległa jest od początku i końca elementu o
5cm.
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Pustak z przewiązką plastikową MCFU 2/25
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowe
Rysunek: Załącznik nr 29
Element podobny do opisanego wyżej w punkcie 3.2.28, z tą różnicą, że jego długość
wynosi 200cm. Posiada on 11 przewiązek rozmieszczonych, co 20cm z tym, że skrajne przewiązki odległe są od
obu końców tego elementu o 5cm, a następna para przewiązek oddalona jest od skrajnych o 15cm.

3.2.29 Pustak z przewiązką plastikową MCFU 1/35

Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowe
Rysunek: Załącznik nr 30
Element rozbieralny, podobny do opisanego w punkcie 3.2.28 - dotyczącym elementu MCFU 1/25, z tą
różnicą, że jedna ze ścianek wykonanych z tworzywa piankowego ma grubość zwiększoną do 15cm. W
elemencie występuje 7 szt. przewiązek rozmieszczonych, co 15cm. Skrajne przewiązki umiejscowione są w
odległości 5cm od obu końców elementu.

3.2.30 Pustak z przewiązką plastikową MCFU 2/35

Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
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Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowe
Rysunek: Załącznik nr 31
Element rozbieralny, podobny do opisanego w punkcie 3.2.29 z tą różnicą, że jedna ze ścianek
wykonanych z tworzywa piankowego ma grubość nie 5cm, a 15cm. Posiada on 11 przewiązek rozmieszczonych,
co 20cm z tym, że skrajne przewiązki odległe są od obu końców tego elementu o 5cm, a następna para
przewiązek oddalona jest od skrajnych o 15cm.

3.2.31 Pustak z przewiązką plastikową MCFU 1/50
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 50cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 40cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowe
Rysunek: Załącznik nr 32
Ten rozbieralny element przeznaczony jest do wykonywania liniowych ław fundamentowych oraz ścian
specjalnego przeznaczenia. Charakteryzuje się tym, że grubość rdzenia betonowego wynosi 40cm. Ilość
przewiązek w elemencie: 7 sztuk - rozmieszczonych, co 15cm. Skrajne przewiązki umiejscowione są w odległości
5cm od obu końców elementu.

3.2.32 Pustak z przewiązką plastikową MCFU 2/50
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 50cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 40cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowe
Rysunek: Załącznik nr 33
Element o takim samym przeznaczeniu, jak opisany wyżej. Różni się od poprzedniego długością, ilością
oraz rozmieszczeniem przewiązek, których jest 11 sztuk. Są one rozmieszczone, co 20cm z tym, że skrajne
przewiązki odległe są od obu końców tego elementu o 5cm, a następna para przewiązek oddalona jest od
skrajnych o 15cm.
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3.2.33 Pustak z przewiązką plastikowo-stalową MCFU-St 1/25
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowo-stalowe
Rysunek: Załącznik nr 34
Element podobny do opisanego w punkcie 3.2.28. Jedyną różnicą jest zastosowanie przewiązek o
konstrukcji plastikowo – stalowej. Element znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ścian o wyjątkowo dużej
odporności ogniowej.

3.2.34 Pustak z przewiązką plastikowo-stalową MCFU-St 2/25
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowo-stalowe
Rysunek: Załącznik nr 35
Element podobny jest do opisanego w punkcie 3.2.29. Jedyną różnicę stanowi zastosowanie
przewiązek o konstrukcji plastikowo–stalowej. Element znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ścian o
wyjątkowo dużej odporności ogniowej.

3.2.35 Pustak z przewiązką plastikowo-stalową MCFU-St 1/35
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowo-stalowe
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Rysunek: Załącznik nr 36
Element podobny do opisanego w punkcie 3.2.30. Jedyną różnicą jest zastosowanie przewiązek o
konstrukcji plastikowo – stalowej. Element znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ścian o wyjątkowo dużej
odporności ogniowej.

3.2.36 Pustak z przewiązką plastikowo-stalową MCFU-St 2/35
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 35cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowo-stalowe
Rysunek: Załącznik nr 37
Element podobny do opisanego w punkcie 3.2.31. Jedyną różnicą jest zastosowanie przewiązek o
konstrukcji plastikowo – stalowej. Element znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ścian o wyjątkowo dużej
odporności ogniowej.

3.2.37 Pustak z przewiązką plastikowo-stalową MCFU - St 1/50
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 50cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 40cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowo - stalowe
Rysunek: Załącznik nr 38
Element podobny jest do opisanego w punkcie 3.2.32. Jedyną różnicę stanowi zastosowanie
przewiązek o konstrukcji plastikowo – stalowej. Element znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ścian o
wyjątkowo dużej odporności ogniowej.
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3.2.38 Pustak z przewiązką plastikowo-stalową MCFU-St 2/50
Wymiary:
Długość: 200cm
Szerokość: 50cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 40cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 15cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: demontowalne, plastikowo - stalowe
Rysunek: Załącznik nr 39
Element podobny do opisanego w punkcie 3.2.33. Jedyną różnicą jest zastosowanie przewiązek o
konstrukcji plastikowo – stalowej. Element znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ścian o wyjątkowo dużej
odporności ogniowej.

3.2.39 Zatyczka owalna górna OH
Wymiary:
Grubość: 5cm
Szerokość: 15cm
Wysokość: 10cm
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm
Rysunek: Załącznik nr 40
Element półeliptyczny, wraz z zatyczką dolną OB, służy do zaślepiania pustaków na ich końcach oraz
zaślepiania pustaków poprzecznie przeciętych przez środek przewiązki wykonanej z tworzywa piankowego.
Elementy półeliptyczne stosuje się przy wykonywaniu narożników, otworów drzwiowych i okiennych oraz tępo
zakończonych ścian wewnętrznych. Zatyczki stosowane są wyłącznie w pustakach z przewiązkami piankowymi
(MC), bez względu na grubość ścianek danego pustaka, w których rdzeń wypełniany betonem ma zawsze
szerokość 15cm. Zatyczki i przewiązki są specjalnie wyprofilowane, by złączone dokładnie zamykały komorę
przeznaczoną do zabetonowania. Istnieje możliwość zainstalowania zatyczki: w osi przewiązki, jak i w module
5cm przed osią, jak i 5cm za osią.

3.2.40 Zatyczka owalna dolna OB.
Wymiary:
Grubość: 5cm
Szerokość: 15cm
Wysokość: 8cm
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Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm
Rysunek: Załącznik nr 41
Element podobny do opisanego wyżej. Jedyna różnica polega na tym, że służy on do zamknięcia dolnej
części elementu szalunkowego w rejonie występowania przewiązek wykonanych z tworzywa piankowego – jak
w opisie do punktu 3.2.40.

3.2.41 Element szufladkowy OC
Wymiary:
Grubość: 5cm
Szerokość: 15cm
Wysokość: 25cm
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm
Rysunek: Załącznik nr 42
Element szufladkowy służy do uzyskiwania odcinków ścian w module 5cm. Przy jego zastosowaniu
możliwe jest zaślepienie przyciętego elementu i wykonywanie dzięki temu narożników, otworów drzwiowych
oraz tępo zakończonych ścian wewnętrznych. Element ten mocuje się pionowo we wnętrzu bloczka – wsuwając go
do pionowych, teowych wewnętrznych prowadnic z tworzywa piankowego. Prowadnice te umieszczone są na
wewnętrznych płaszczyznach elementów, w odstępach, co 5cm.

3.2.42 Element szufladkowy OC BIS
Wymiary:
Grubość: 10cm
Szerokość: 15cm
Wysokość: 25cm
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm
Rysunek: Załącznik nr 43
Element szufladkowy podobny do kształtki OC, punkt 3.2.42. Przeznaczony on jest do zaślepiania
wszystkich elementów szalunkowych, o szerokości rdzenia 15cm, i wyposażonych w przewiązki plastikowe, lub
plastikowo-stalowe. Ma tak zaprojektowany kształt, aby siłę parcia hydrostatycznego oraz siły dynamiczne,
jakie powstają przy zalewaniu ściany świeżym betonem, mogły być przejęte częściowo przez podwójne, teowo
ukształtowane wewnętrzne prowadnice elementu szalunkowego, a w większej części – plastikową lub plastikowo
– stalową przewiązkę.
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3.2.43 Element szufladkowy OC 0,2/1
Wymiary:
Grubość: 5cm
Szerokość: 20cm
Wysokość: 25cm
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 20cm
Rysunek: Załącznik nr 44
Element różniący się od podstawowego elementu szufladkowego OC, opisanego w
punkcie 3.2.42 – tym, że jego szerokość wynosi nie 15cm, a 20cm - dlatego też znajduje zastosowanie przy
zaślepianiu elementów systemu „SUPER KING BLOK PLUS”.

3.2.44 Element szufladkowy OC 0,2/2
Wymiary:
Grubość: 10cm
Szerokość: 20cm
Wysokość: 25cm
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 20cm
Rysunek: Załącznik nr 45
Element, o szerokości 20cm, różniący się od elementu OC 0,2/1, opisanego w punkcie 3.2.44 – tym, że
jego grubość wynosi nie 5cm, a 10cm – w związku z czym, zaopatrzony jest w podwójne prowadzenia teowe po
obu końcach elementu, zapewniające pewniejsze umocowanie w pustaku, co ma istotne znaczenie podczas
betonowania pompą.

3.2.45 Element szufladkowy OC 0,4/2
Wymiary:
Grubość: 10cm
Szerokość: 40cm
Wysokość: 25cm
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 40cm
Rysunek: Załącznik nr 46
Element, o szerokości 40cm, zaopatrzony w podwójne prowadnice teowe po obu końcach elementu.
Przeznaczony jest do czołowego zamykania elementów szalunkowych o szerokości rdzenia 40cm – MCFU 1/50 i
MCFU 2/50.
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3.2.46 Element dodatkowy MD 1/10
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 10cm
Wysokość: 25cm
Rysunek: Załącznik nr 47
Element dodatkowy, przydatny podczas konstruowania narożników ścian o grubości

35 i 45cm.

Konfigurację elementów zastosowanych we wspomnianych narożnikach, z zaznaczeniem MD 1/10 ilustrują
Załączniki nr 71 i 72 oraz 73 i 74. Element dodatkowy MD 1/10 może być także użyty jako miejscowe
pogrubienie niektórych elementów ścian zewnętrznych jak również, służyć może do wzmocnienia termicznej
izolacji wykonywanej ściany.

3.2.47 Korektor wysokości MHD 1/10
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 10cm
Wysokość: 5cm
Rysunek: Załącznik nr 48
Element ten zapewnia pionową modularność, co 5cm dla wszystkich elementów konstrukcji
wymagających użycia elementów szalunkowych o grubości 35 i 45cm oraz użycia elementu uzupełniającego MD 1/10 – opisanego w punkcie poprzednim. Element ten współpracuje z klasycznym korektorem wysokości
opisanym w punkcie 3.2.8.

3.2.48 Listwy wykończeniowe LW
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 5cm
Wysokość: 2,5cm
Rysunek: Załącznik nr 49
Produkowane są dwa rodzaje list wykończeniowych LW. Jedne wyposażone są jednostronnie w damski,
a drugie, w męski system zamków. Przeciwległa strona obu listew ma gładkie powierzchnie. Listwy takie służą do
wykańczania:
· spodów elementów nadprożowych,
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· nadwieszonych - nadziemnych części budynków, posadowionych na mniejszych od
nich, fundamentach lub piwnicach. Ułatwia on wykonywanie tzw. „kapinosów”.
Ponadto, elementy LW używane są do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju pustaków, scalanych na czas
transportu w duże pakiety. Służą one jako doskonałe zabezpieczenie zamków w trakcie magazynowania,
załadunku, transportu oraz wyładunku owych pakietów na placu budowy.

3.2.49 Pustak MCB 1/25
Wymiary:
Długość: 100cm
Szerokość: 25cm
Wysokość: 25cm
Grubość rdzenia betonowego: 15cm
Grubości ścianek piankowych elementu: 5cm + 5cm
Rodzaj zastosowanych przewiązek: monolityczne, piankowe
Rysunek: Załącznik nr 50
Element ten jest bardzo podobny do elementu MC 1/25, opisanego w punkcie 3.2.1 Różnica, polega
na tym, że jedna ze ścianek, od zewnętrznej strony, pozbawiona jest pionowych rowków, rozstawionych w
module 5cm, wyznaczających linię cięcia elementu w wypadku konieczności podzielenia go na części. W pustaku
MCB 1/25 gładka, zewnętrzna ścianka elementu umożliwia wykonanie niecki basenu przy pomocy specjalnie
przeznaczonych do tego celu folii – bez konieczności czasochłonnych i kosztownych szpachlowań, wspomnianych
wcześniej rowków. Element ten łączy wspaniałą izolacyjność ściany basenu z możliwością bardzo szybkiego
wykonania typowych wykończeń, stosowanych przy realizacji niecek basenów.
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4 Sposób użytkowania
4.1

Wprowadzenie

Zestaw budowlany złożony z elementów szalunkowych systemu „Izodom 2000 Polska” służy do wykonywania
obiektów budowlanych:
•

standardowych – system „STANDARD”,

•

niskoenergetycznych – system „KING BLOK”

•

pasywnych – systemy „SUPER KING BLOK” i „SUPER KING BLOK PLUS”
Używając naszych elementów, można wykonywać zarówno piwnice częściowo oraz całkowicie zagłębione w ziemi,

jak i kondygnacje nadziemne, w Polsce aktualnie do wysokości 22,5 m, licząc od poziomu terenu.
W szczególnych wypadkach, określonych w dokumentacji projektowej wykonywanego obiektu- należy stosować
zbrojenie rdzenia betonowego. Zbrojenie poziome układa się na przewiązkach w miejscach do tego przewidzianych – o
ile projekt statyki zakłada konieczność wykonania takiego zbrojenia. Zbrojenie pionowe i poziome ułożone wewnątrz
elementów szalunkowych wiąże się ze sobą w sposób tradycyjny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
wykonywania robót zbrojeniowych. Godnym podkreślenia jest fakt, że w warunkach normalnych, dla budynków
jednorodzinnych, poza nielicznymi wyjątkami takimi jak: wieńce, narożniki, nadproża oraz zbrojenie wokół otworów
drzwiowych i okiennych, - nie ma potrzeby zbrojenia ścian. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy obiekt realizowany jest w
rejonie szkód górniczych, lokowany jest na nienośnych podłożach lub specjalne przeznaczenie obiektu powoduje
powstawanie obciążeń nietypowych dla normalnych elementów konstrukcyjnych, jakie występują w budynkach
jednorodzinnych. Zwracamy Państwa uwagę, że jedynie uprawnionymi osobami, które decydują o większym lub
mniejszym udziale zbrojenia są autorzy dokumentacji projektowych. Do nich adresujemy informacje zawarte w
wydawanych przez nas zeszytach.
Aktualnie wydaliśmy sześć kolejnych zeszytów, ułatwiających projektantom przyjęcie optymalnych dla Państwa
rozwiązań dotyczących konieczności użycia określonej ilości stali zbrojeniowej.

4.2

Betonowanie

Elementy szalunkowe można betonować jednorazowo na wysokość jednej kondygnacji, ale nie wyżej niż 3 metry.

4.2.1 Betonowanie pompą do betonu
Klasyczna metoda - to betonowanie pompą. Winno ono być przeprowadzone wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników. Beton nie powinien spadać z wysokości większej niż 2 m. W innych przypadkach należy
stosować rury doprowadzające beton o maksymalnym przekroju 100mm. Przy szybkości betonowania 1m/h - wysokość
układanego w sposób ciągły betonu nie powinna przekroczyć 75cm. Po zalaniu trzech warstw pustaków, należy przerwać
na jakiś czas betonowanie, aby umożliwić częściowe wiązanie ułożonego już materiału. Uziarnienie betonu, dla ścian
wykonanych z pustaków monolitycznych (MC), posiadających przewiązki z tworzywa piankowego, nie może przekraczać
8mm. Uziarnienie betonu, w wypadku wykonywania ścian z elementów posiadających przewiązki plastikowe lub
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plastikowo – stalowe, nie może być większe niż 16mm. Ten sposób betonowania możliwy jest wyłącznie przy
zastosowaniu podpór stalowych, służących do zabezpieczenia prawidłowej geometrii wznoszonych ścian (Załączniki 58,
59, 60, 61 i 62).

4.2.2

Betonowanie przy użyciu silosa
Technikę betonowania przy użyciu silosa stosuje się dla ścian trzydziestopięciocentymetrowych oraz grubszych.

Dotychczasowe doświadczenia upoważniają nas do polecania tego sposobu betonowania, bez konieczności stosowania
podpór stalowych przeznaczonych do stabilizowania niezabetonowanych jeszcze ścian obiektu. W wypadku betonowania
ścian o grubości minimum 35 cm i wysokości nieprzekraczającej 1,5 metra – nie zachodzi obawa wystąpienia odkształceń
spowodowanych wiatrem lub energią kinetyczną betonu wypływającego z pompy zamontowanej pod silosem.
Betonowanie odbywa się warstwami, o maksymalnej wysokości- nie większej niż 30cm. Po zabetonowaniu
ostatniej warstwy pustaków do połowy jej wysokości – na drugi dzień można przystąpić do układania następnych sześciu
warstw, czyli kolejnego fragmentu ścian o wysokości 1,5 m. Taki sposób betonowania realizowany jest bardzo często
przez wykonawców niemieckich.

4.2.3

Betonowanie wykonywane ręcznie

W tych krajach, w których ze względów ekonomicznych uzasadnione jest wykonywanie betonowania nie pompą,
a ręcznie – przyjmuje się takie rozwiązanie jako prawidłowe, ale pod warunkiem, że jakość betonu odpowiadać będzie
wymogom miejscowych norm, a betonowanie odbywać się będzie etapami na maksymalną wysokość 75 cm (to jest po
trzy warstwy pustaków), z tym, że zawsze górna warstwa pustaków napełniana będzie betonem do połowy swej
wysokości. W celu usprawnienia pracy „Izodom 2000 Polska” proponuje stosowanie specjalnych blaszanych lejów, które
chronią ząbki elementów przez zabrudzeniem betonem. Leje można obejrzeć na stronie internetowej i zakupić w Firmie.

4.2.4 Zagęszczanie masy betonowej
Do zagęszczania betonu nie wolno używać powszechnie stosowanych wibratorów. Zagęszczanie betonu
ułożonego w szalunku z tworzywa piankowego powinno być realizowane poprzez:
· sztychowanie świeżo ułożonego betonu, przy pomocy żerdzi,
· opukiwanie zabetonowanych już elementów szalunkowych, w sposób niepowodujący odkształceń wykonywanej
ściany.
Obie metody mają na celu maksymalne zagęszczenie układanej w ścianie mieszanki betonowej oraz
wyeliminowanie możliwości powstawania jakichkolwiek kawern w rdzeniu ściany.
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5 Opis wykonywania podstawowych elementów konstrukcyjnych
5.1

Ściany kondygnacji naziemnych oraz piwnic

Wznoszenie ścian polega na poziomym łączeniu kształtek poprzez nakładanie ich na siebie i lekkie naciśnięcie w
miejscu przewiązek tak, by zamki, w jakie wyposażone są dolne i górne krawędzie pustaków połączyły się poprzez
wzajemne pionowe wsunięcie. Należy pamiętać, aby przewiązki wykonane z tworzywa piankowego łączące ścianki
elementów szalunkowych, były ustawione jedna nad drugą po to, aby zapewnić jak najłatwiejszy przepływ mieszanki
betonowej układanej wewnątrz elementów szalunkowych. Prawidłowe ułożenie pustaków charakteryzuje się tym, że zamki
ścianek bocznych pustaka, mające charakter męski, zorientowane są ku górze i na górnej powierzchni przewiązek widać
noski prowadnic do podłużnego – poziomego układania zbrojenia. Na dolnych krawędziach pustaków zamki mają postać
podłużnego rowka z poprzecznymi bruzdami-, co 5cm.
Układanie elementów rozpoczyna się na dokładnie wypoziomowanych ławach fundamentowych lub
zabetonowanym stropie niższej kondygnacji. Izolację poziomą na ławach lub ścianach fundamentowych można wykonać z
dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku lub folii polietylenowej. W przypadku wykonywania ścian piwnic, izolowana
jest cała ława fundamentowa z wywinięciem izolacji na boki ścian.
Należy zwrócić uwagę, aby wszelkiego rodzaju preparaty izolacyjne, mające styczność z polistyrenem –
pozbawione były rozpuszczalników organicznych, które są agresywne w stosunku do EPS i Neoporu.
Pierwszą warstwę pustaków układa się bezpośrednio na izolacji poziomej ścian fundamentowych lub wprost na
ławie fundamentowej. Podczas układania tej warstwy kształtuje się architekturę całej kondygnacji, przycinając
odpowiednio pustaki i zaślepiając je elementami OH, OB oraz elementami szufladkowymi OC. Do czynności tej należy się
odpowiednio przygotować, studiując wcześniej dokumentację. Druga warstwa pustaków służy do przekrycia spoin
pionowych pierwszej warstwy – spięcia dolnych pustaków i do utrwalenia kształtu budynku. Trzecia warstwa pozwala
kontrolować stopień wypoziomowania warstw pustaków poprzez uważną obserwację spoin pionowych. Elementy te
układane są mijankowo tak, jak cegły w murze.
Aby zagwarantować prawidłową realizację robót w wypadku betonowania pompą całej kondygnacji, ściany w
trakcie układania pustaków należy wzmocnić specjalnymi podporami rozmieszczonymi, co 1,5 ÷ 2,0 m. Dzięki
zastosowaniu owych podpór - po ich spionowaniu i umocowaniu do nich elementów szalunkowych – nie ma obawy
powstania jakichkolwiek odkształceń, spowodowanych parciem wiatru lub energią spadającego betonu. Podpory
umieszcza się wewnątrz budynku, mocując podstawę podpory bezpośrednio do podłoża. Do utwierdzenia dolnego,
poziomego elementu podpory można zastosować: dwa kołki rozprężne, albo - dostarczone przez Firmę - specjalne
obejmy (Załącznik 59). Mocowanie pustaków styropianowych do pionowej części podpory może być wykonane w
dwójnasób:
•

poprzez skręcenie pionowej części podpory z drewnianym klockiem, włożonym do wnętrza pustaków.

Do tego celu potrzebny jest klocek o wymiarach około: 10cm x 10cm i grubości około 3cm, oraz wkręt do drewna o
średnicy 8 mm i długości 140 - 150mm. Wkręt do drewna należy przeprowadzić przez specjalne otwory znajdujące
się w pionowej części podpory stalowej. Ścianę należy mocować do podpory w trzech do pięciu punktach (Załącznik
nr 62)
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•

przy pomocy specjalnych obejm, pokazanych w Załączniku nr 59. Są one dostarczane w komplecie, w

ilości pięciu sztuk do każdej podpory. Ten sposób mocowania wymaga użycia plastikowych, stożkowych kołków do
mocowania w styropianie (np. marki Fisher, o długości 50 mm). Kołki wkręca się w odległości 2-6cm od podpory.
Stalową obejmę, mocującą ścianę do podpory, skręca się z kołkiem przy pomocy śruby o średnicy 5mm. Aby
zapobiec wysuwaniu się obejmy spod łba śruby, należy zastosować stalową podkładkę o zewnętrznej średnicy 12
mm i otworze 5mm. Dla uzyskania najlepszego zamocowania ściany zaleca się przemienne instalowanie obejm - raz
z prawej, raz z lewej strony podpory. Ten wariant pokazany jest w Załączniku nr 61.
Należy pamiętać, aby przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych, takich jak: narożniki ścian, połączenia
teowe ścian i innych elementów konstrukcyjnych, usuwać fragmenty boków pustaków w miejscach połączenia sąsiadujących
ze sobą ścian. W górnej i dolnej części ścianki pustaka należy wyciąć otwory geometrycznie podobne do przewiązek
piankowych, stosowanych w elementach typu MC, w taki sposób, aby żadna ścianka elementu ustawionego prostopadle
do betonowanej ściany nie stanowiła przegrody dla układanego betonu. Poniższe załączniki wskazują miejsca,
wykonywania opisywanych otworów:
•

dla połączeń ścian zewnętrznych w narożniku - Załącznik nr 63,

•

dla połączeń ściany zewnętrznej z wewnętrzną - Załącznik nr 65 i 66,

•

dla konstrukcji filara ściany – Załącznik nr 69.

5.2

Narożniki ścian o grubości 25, 35 i 45cm

Wykonując narożniki w systemie szalunku traconego ”Izodom 2000 Polska”, należy pamiętać o dwu
podstawowych zasadach. Narożniki w budynkach mieszkalnych są najsłabszym miejscem w konstrukcji ściany. W tym
miejscu najczęściej występują spękania - niezależnie od technologii wykonania przegrody. Spowodowane jest to
nierównomiernym obciążeniem zewnętrznych ścian budynku przez dach, o tym należy bezwzględnie pamiętać, aby przy
łączeniu pustaków, tak je układać, aby „światło” wewnętrznych komór wszystkich układanych warstw elementów
składających się na narożnik, było jak największe.
Schemat ułożenia pustaków ilustrują Załączniki nr 63 i Załączniki od nr 71 do nr 74.
Ważne jest również, opisane w punkcie 5.1, częściowe usuwanie tworzywa piankowego ze ścianek, w sposób
eliminujący dylatowanie układanego wewnątrz kształtek betonu. Niezależnie od tego, wszystkie narożniki należy
zazbroić zgodnie ze schematem przedstawionym w Załączniku nr 63. Taki sposób zbrojenia stosuje się do wykonywania:
•

narożników o kącie 90°,

•

zewnętrznych oraz wewnętrznych załamań ścian o grubościach 35 i 45cm (Załączniki nr 71, 72, 73 i 74).

•

dowolnych załamań ściany o grubości 25cm, przy zastosowaniu elementów zawiasowych - MCF 0,7/25 (Załącznik nr
64),
W Załącznikach nr 71 i 72 oraz 73 i 74, aby wyraźniej zaznaczyć użytą tam kombinację zastosowanych

elementów systemu „Izodom 2000 Polska” dla uproszczenia: - nie wrysowano zbrojenia - jak również nie pokazano
miejsc, w których należy usunąć fragmenty ścianek dylatujących rdzeń betonowy. Wymagane dla nich zbrojenie
narożników, jak i miejsca wycięcia tworzywa pianowego, są identyczne jak dla narożników w systemie „STANDARD”
(Załącznik nr 63).
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5.3

Połączenia ścian o różnych konstrukcjach i grubościach

Przy prostopadłych połączeniach ścian wykonanych w różnych technologiach, w każdej warstwie ściany
realizowanej w systemie „Izodom 2000 Polska”, należy wprowadzić strzemiona, łączące oba typy stykających się ścian.
Powinny one być tak usytuowane wysokościowo, aby można je było zatopić w kolejnych warstwach zaprawy łączącej
elementy ścienne użyte do budowy ściany tradycyjnej. Schemat owych połączeń pokazano w Załączniku 65. W podobny
sposób należy wykonać połączenie ściany nośnej konstrukcyjnej ze ścianą działową realizowaną w systemie szalunku
traconego (Załącznik nr 66)

5.4

Wieniec

Tak, jak w każdym innym systemie budowy domów, w rejonie płaszczyzny stropu należy wykonać obwodowe,
ciągłe zbrojenie zwane wieńcem. Przykładowy sposób jego wykonania pokazany jest w Załączniku nr 6. Dotyczy on
najmniej korzystnego wariantu – przy zastosowaniu prefabrykowanych płyt stropowych, wymagających stosunkowo
głębokiego podparcia układanych płyt na betonowym rdzeniu ściany. W takiej sytuacji, wieniec wykonuje się przy użyciu
trzech prętów zbrojenia głównego, w odróżnieniu od klasycznej metody konstruowania wieńca, gdzie na ogół stosuje się
cztery lub więcej prętów.

Rysunek 5.1 – Kształtowanie wieńców i nadproży przy różnych wysokościach konstrukcyjnych stropów: a) 0,2m b)
0,25m c) 0,30m

5.5

Ściany jednostronnie obciążone parciem gruntu

Realizując takie konstrukcje jak murki oporowe lub zewnętrzne ściany piwnic obciążonych parciem gruntu,
zgodnie z projektem konstrukcji obiektu - należy połączyć zbrojenie dolnej części wykonywanej ściany z prętami
wystającymi z płyty lub ławy fundamentowej. Schemat połączenia obu elementów konstrukcyjnych ilustruje Załącznik nr
68. Rozstaw zbrojenia oraz średnicę prętów winien każdorazowo określić statyk.

5.6

Ściany wymagające szczególnego wzmocnienia

Przy wykonywaniu obiektów magazynowych, hal fabrycznych, przechowalni owoców itp. wszędzie tam, gdzie
istnieje konieczność budowy stosunkowo wysokich i długich, nieusztywnionych ścian, istnieje potrzeba ich wzmocnienia.
Zastosowanie pilastrów, rozmieszczonych np., co 6 m, z jednej strony, znakomicie usztywnia budowaną ścianę, a z drugiej,
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może być doskonałym podparciem dla dowolnej konstrukcji dachowej, czy też suwnicy. Schemat zbrojenia takiego
elementu konstrukcji ilustruje Załącznik nr 69.

5.7

Otwory drzwiowe i okienne

Konstruowanie otworów okiennych i drzwiowych w systemie „Izodom 2000 Polska” polega na przycięciu
pustaków ościeży na żądany wymiar, zachowaniu wymiarów otworu w poszczególnych warstwach pustaków i
odpowiednim zastosowaniu zatyczek owalnych OH i OB oraz elementów szufladkowych OC, służących do zamykania
otworów w szczytach pustaków. Istotnym jest, by w przypadku betonowania warstwami, po położeniu każdej kolejnej
warstwy pustaków, na całej wysokości wykonywanego otworu, otwór ów, należy tymczasowo przesklepiać pustakami, jak
schematycznie pokazano to w Załączniku nr 75.
Czynność ta pozwoli zachować to zachować właściwą szerokość otworu drzwiowego i okiennego we wszystkich
warstwach i uniknąć niespodzianek przy montażu elementu nadprożowego. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych, dla
zachowania prawidłowej geometrii tego otworu, pierwszą warstwę elementów należy ułożyć jako warstwę ciągłą, bez
wycinania otworu. Otwór należy kształtować dopiero w kolejno układanych warstwach.
Osadzanie stolarki odbywa się za pomocą kotew rozprężnych wsuniętych w otwory wywiercane w rdzeniu
betonowym ościeży otworu. Mogą być także użyte wkręty do drewna, które mocować będą ramy okienne lub ościeżnice
drzwiowe do klocków drewnianych, zamontowanych wewnątrz pustaków przed ułożeniem masy betonowej. Przykładowe
osadzenie okna obrazuje Załącznik nr 76.
Otwory łukowe należy przemurować „na sucho” pustakami, wytrasować i wyciąć w styropianie. Następnie
założyć pasy z blachy lub z twardej płyty pilśniowej, tworząc swoisty rodzaj szalunku łukowego. W wykonanym nadprożu
łukowym umieścić należy izolację termiczną z pasków styropianu - likwidując tym samym możliwość powstania tzw. Mostka
termicznego. Całość należy podstemplować i betonować łącznie ze ścianą, podobnie jak pozostałe, płaskie nadproża
okienne i drzwiowe. Po zabetonowaniu, należy usunąć pasy z blachy, lub z twardej płyty pilśniowej, wraz z częścią
pustaków, która uprzednio była odcięta od wykonywanej ściany. Stosując tę metodę, możemy wykonywać otwory
przesklepione łukowo, a nawet otwory okienne okrągłe lub zowalizowane.
Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność częściowego usunięcia materiału piankowego z dna elementu MP,
który dylatowałby belkę nadproża od konstrukcji ściany – w miejscu podparcia belki na sąsiadujących z otworem
ścianach. Długość dna elementu MP prawidłowo przygotowanego do wbudowania, w zależności od stosowanego systemu,
powinna wynosić odpowiednio:
System
Standard
King blok
Super king blok
Super king blok plus

Grubość ściany
25
35
45
50

Szerokość otworu
X
X
X
X

Długość dna elementu nadprożowego
x + 2 razy po 5cm
x + 2 razy po 15cm
x + 2 razy po 25cm
x + 2 razy po 25cm

Długość bocznych ścianek może by dłuższa od minimalnego wymiaru dna, o – 5, 10 lub 15cm w obydwu
kierunkach. Chodzi o to, aby elementy był solidnie szczepiony z elementami ściany, a dno elementu nadprożowego nie
dylatowało konstrukcji ściany.

42

5.8

Ścianka kolankowa poddasza

W zależności od konstrukcji dachu, ściana kolankowa poddasza może być różnie obciążona. Jeśli ściana jest
obciążona siłami rozporu od dachu, można ją uznać za wspornik utwierdzony w stropie (rysunek 5.2). Niezbędne jest
zatem zastosowanie pionowego zbrojenia ściany, zakotwionego w stropie ukształtowanego w sposób pokazany na
rysunku 5.3

Rysunek 5.2 – Schemat statyczny ściany kolankowej

Rysunek 5.3 – chemat zbrojenia ściany kolankowej
Pionowe zbrojenie ściany należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym opracowanym zgodnie z naszymi
wytycznymi zawartymi dla projektantów w naszych zeszytach nr 2 i nr 3.
Jeśli dach ma konstrukcję bezrozporową (np. płatwiowo – jętkową), ściana kolankowa jest obciążona oprócz sił
pionowych, tylko niewielkim momentem zginającym od oddziaływania wiatru. W tym wypadku należy ścianę zazbroić
konstrukcyjnie pionowymi prętami ze stali żebrowej o średnicy 10 mm, ułożonymi przy bocznych powierzchniach ściany, w
co drugim rdzeniu.
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5.9

Ściany szczytowe

Jeżeli w budynku przewidziany jest systemowy strop „Izodom 2000 Polska”, - ścianę szczytową należy
traktować tak samo, jak ścianę kolankową - nieobciążoną konstrukcją dachu. Zbrojenie w postaci prętów ze stali
żebrowanej o średnicy 10 mm należy, zatem układać, w co drugim rdzeniu ściany, tak jak opisano w punkcie 5.8. W
budynku parterowym z lekką konstrukcją dachu i sufitu, np. w postaci kratownic drewnianych lub stalowych, zbrojenie
ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym opracowanym wedle naszych wytycznych dla projektantów,
zawartych w zeszycie nr 2.
W poziomie oparcia konstrukcji dachu, w ścianie kolankowej należy wykonać wieniec zbrojony czterema prętami
ze stali żebrowej o średnicy 12 mm i strzemionami o rozstawie 150mm. Wieniec powinien być połączony z wieńcami ścian
podłużnych.

6 Stropy
Przy realizacji budynków w technologii Izodom 2000 Polska można stosować dowolne rodzaje stropów. Mogą to
być stropy drewniane, gęstożebrowe np. Teriva, Ceram 50, Fert, DZ3, płyta żelbetowa monolityczna, płyta Kleina, stropy
typu Filigran czy strop płytowy prefabrykowany. Jednakże wykonując ciepłe ściany z pustaków styropianowych, warto
zwrócić uwagę na bardzo lekkie stropy żelbetowe o konstrukcji płytowo–żebrowej wykonywane na budowie, przy użyciu
styropianowych kształtek produkowanych przez naszą firmę.

6.1

Stropy w systemie „Izodom 2000 Polska”

Stropy naszej produkcji przeznaczone są dla budynków mieszkalnych – o ile są wykonane zgodnie z projektem –
przenoszą obciążenie 1,50 KN/m2. W przypadku konieczności wykonania stropu przenoszącego większe obciążenia,
należy dodatkowo dozbroić dolny pas, dostarczanego przez nas głównego zbrojenia żeber. Zbrojenie to wykonane jest
w postaci kratownic, posiadających w pasie górnym jeden pręt, a w pasie dolnym dwa pręty, niekiedy dodatkowo
wzmocnione. Schemat kratownicy ilustruje rysunek 6.2

Rysunek 6.1 – Elementy stropowe „Izodom 2000 Polska” – pustak podstawowy STP i nakładka STN
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Rysunek 6.2 – Zgrzewana stalowa kratownica KJ
Typowe rozpiętości stropów w technologii „Izodom 2000 Polska”:
a) do 5,5m – bez stosowania nakładek (wysokość żebra 0,20m, stropu 0,25m)
b) do 6,6m – przy zastosowaniu jednej nakładki (wysokość żebra 0,25m, stropu 0,30m)
c) do 7,8m – przy zastosowaniu dwóch nakładek (wysokość żebra 0,30m, stropu 0,35m)

Rysunek 6.3 – Przekroje stropów dla różnych
ró
wysokości
ci konstrukcyjnych
Ciężar własny stropu wynosi odpowiednio:
a) przy rozpiętości do 5,5m – zużycie betonu 69 l/m2 - ciężar własny stropu 1,85KN/m2
b) przy rozpiętości do 6,6m – zużycie betonu 79 l/m2 - ciężar własny stropu 2,04KN/m2
c) przy rozpiętości do 7,8m – zużycie betonu 89 l/m2 - ciężar własny stropu 2,29KN/m2
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Dla uniknięcia „klawiszowania” stropu, który jest typowym zjawiskiem dla wszystkich konstrukcji żebrowych,
należy wykonać poprzeczne jedno żebro rozdzielcze przy rozpiętościach stropu ponad 4 metry oraz dwa żebra
rozdzielcze przy rozpiętościach stropu ponad 6 metrów. Kilka szczegółów dotyczących zbrojenia żeber ilustrują rysunki
6.4, 6.5, 6.6, 6.7.

Rysunek 6.4 – Usytuowanie kształtowników zimnogiętych lub listew drewnianych

Rysunek 6.5 – Przekroje żeber przy różnych wysokościach stropu

Rysunek 6.6 – Konstruowanie żeber o zwiększonym obciążeniu
(np. pod ściankami działowymi lub słupkiem dachu)
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Rysunek 6.7 – Pręty
ty kotwiące
kotwi
zbrojenie żeber w wieńcach ścian zewnętrznych
trznych
Realizację stropu należy rozpocząć od wykonania deskowania pasmowego o rozstawie pasm, co 75 cm,
podpierającego pustaki stropowe w miejscach usytuowania żeber.
żebe Przy wykonywaniu stropów o rozpiętości ponad 6 m,
zaleca się takie ukształtowanie deskowań pasmowych, aby uzyskać ujemną strzałkę ugięcia stropu - nie większą jednak
niż 20mm.

7 Dachy
W budynkach realizowanych w systemie Izodom 2000 Polska można stosować dowolny rodzaj konstrukcji dachu.
Aktualnie pracujemy nad systemowym rozwiązaniem ocieplenia połaci dachowych dla dachów krytych papą,
dachówkami
achówkami ceramicznymi lub betonowymi, blachą oraz wyrobami płytowymi z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
krycia dachów.
Przyjęto, że warstwa ocieplająca w postaci styropianowych bloków o grubości 120, 150, lub 180 mm jest
układana na konstrukcji nośnej. Dzięki temu nie ma żadnych ograniczeń, co do kształtu dachu, rozstawu krokwi, rodzaju
materiału, z jakiego konstrukcja została wykonana. Styropianowe bloki mają wymiary 1.0 x 2.0 m, co ogranicza liczbę
połączeń między nimi. Krawędzie są przy tym ukształtowane tak, aby na połączeniach bloków tworzył się „zamek”, a
woda, która może przedostać się pod pokrycie była odprowadzana
dzana po pochyłości dachu. Szczegóły rozwiązania zależą
od rodzaju pokrycia. Jeżeli przewidziane jest pokrycie papowe, układane bezpośrednio na styropianie, dodatkowymi
elementami nośnymi, stanowiącymi podporę dla styropianu są zimnogięte ocynkowane kształtowniki
towniki – jak na rysunku 7.1.
Mieszczą się one w bruzdach ukształtowanych w blokach, a ich rozstaw wynosi około 50cm. Styropianowe bloki są
mocowane do krokwi metalowymi łącznikami, w kształcić litery L, wykonanymi z blachy ocynkowanej. Szczegół połączenia
przedstawia rysunek 7.2

Rysunek 7.1 – Przekrój połaci z pokryciem papowym
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Rysunek 7.2 – Szczegół mocowania bloku styropianowego do krokwi
Sposób oparcia dachu na ścianie budynku i ukształtowanie krawędzi dachu ilustruje rysunek 7.3

Rysunek 7.3 – Szczegół dachu z pokryciem papowym
Zastosowanie pokrycia dachówką ceramiczną lub cementową, powoduje, że styropianowe bloki nie muszą
spełniać funkcji nośnych, a więc zbędne są kształtowniki podpierające je, stosowane przy pokryciu papowym. Funkcję
nośną przejmują drewniane łaty poddachówkowe i kontrłaty umieszczone pod krokwiami rysunek 7.4

Rysunek 7.4 – Przekrój połaci dachowej z pokryciem dachówką
dachówk ceramiczną lub cementową
cementow
Kontrłaty mocowane są do krokwi, w ten sam sposób, jak poprzednio, tzn. za pomocą
pomoc łącznika w kształcie litery L o
odpowiednio zwiększonej długości (rysunek 7.5).
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Rysunek 7.5 – Szczegół mocowania kontrłaty i pośrednio
po rednio bloku styropianowego do krokwi
Układ warstw takiego dachu przy okapie oraz sposób oparcia dachu na ścianie przedstawia
przedstaw rysunek 7.6

dachówk ceramiczną lub cementową
cementow
Rysunek 7.2 – Układ warstw dachu pokrytego dachówką

8 Technologie wykańczania
Do

wykończenia

zewnętrznego

ścian

najbardziej

odpowiednie

wydaje

się

zastosowanie

tynków

cienkowarstwowych zbrojonych siatką z włókna szklanego.
sz
Technologia ta jest preferowana przez ITB w wydanym
Świadectwie Og/247/92. Mogą to być tynki produkcji krajowej np. tynku ATLAS lub importowane jak ALSECO, DRYVIT,
TERRANOVA itp. Dla wzmocnienia tynku cienkowarstwowego w pasie przyziemienia celowe jest ułożenie siatki z włókna
szklanego w dwóch warstwach sklejonych warstwą masy klejowej. Możliwe są również inne sposoby wykończania ściany.
Z zewnątrz: - oblicowanie cegłą (klinkierową, ceramiczną kl. 100 lub 150, wapienno – piaskową, wapienno – piaskowo
łupaną), okładanie ścian płytkami ceramicznymi, drewnem, listwami winylowymi (tzw. „sidingiem”), listwami z blachy
powlekanej itp. Do wykończenia wewnętrznego, proponujemy zastosowanie arkuszy suchego tynku gipsowego o grubości
12,5 mm, przyklejonego bezpośrednio
ezpośrednio do wewnętrznej strony pustaków przy pomocy klejów gipsowych ISOCOL,
produkcji NIDA GIPS, lub klejów do styropianu i drewna (np. kleju poliuretanowego).
Doskonale wyglądają, a przy tym są tańsze tynki gipsowe wykonywane ręcznie lub lepiej maszynowo
maszy
o grubości
10 – 12mm. Tynki te układa się bezpośrednio na powierzchni pustaków styropianowych, bez konieczności wcześniejszego,
specjalnego przygotowania tych powierzchni. Należy jedynie odkurzyć powierzchnię ścian oraz usunąć lub naprawić
ewentualne uszkodzenia powierzchni, które mają być tynkowane. Instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne układa
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się w wewnętrznej warstwie pustaków po uprzednim wytrasowaniu i wycięciu w nich odpowiednich kanałów. Do wycinania
tras można użyć odpowiednio przystosowanej lutownicy transformatorowej z rozbudowaną pętlą wykonaną z drutu.
Przewody elektryczne należy układać w rurach karbowanych z PCV. Prace instalacyjne wykonuje się przed przyklejeniem
arkuszy suchego tynku gipsowego. Przewody wentylacyjne i kanalizacyjne można prowadzić w kanałach, wewnątrz
pustaków, montując je przed ułożeniem betonu. Zamocowania dla obciążeń do 4,0 kg (np. obrazy, lustra, niewielkie
ozdoby) można wykonywać w warstwie suchego tynku lub tynku, używając wkrętów lub gwoździ stalowych, wbijanych w
arkusz suchego tynku lub tynku. Przy większych ciężarach należy używać odpowiedniej długości kołków rozporowych (lub
dybli) i mocować je w monolitycznym rdzeniu betonowym ściany. I tak: kołek rozporowy o średnicy 8 mm i długości 150
mm, zakotwiony w rdzeniu betonowym na głębokość 100mm, przenosi obciążenie 150kg. Szafki kuchenne mocowane są
przy pomocy dwóch kołków, w związku z czym szafkę taką można obciążać 300kg.

9 Ekologia
Wartym podkreślenia jest fakt, że nasza technologia budowlana, jak i sam proces produkcyjny są bardzo
przyjazne środowisku naturalnemu. Użycie pustaków styropianowych do budowy domu znacznie zmniejsza zużycie energii
grzewczej, co przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Fakt, że elementy na dom
jednorodzinny można przetransportować jednym autem również nie jest bez znaczenia dla „ogólnej kwoty emisyjnej
CO2” związanej z budową. Możliwość dokładnego wyliczenia potrzebnej ilości kształtek do wybudowania konkretnej
konstrukcji minimalizuje ilość odpadów wywożonych z placu budowy. Brak konieczności budowy skomplikowanych
rusztowań drewnianych zmniejsza zużycie drewna, jak i minimalizuje ilość śmieci na placu budowy.
Tworzywa piankowe są nieszkodliwe dla środowiska, roślin, zwierząt i ludzi. Nie rozpuszczają się w wodzie.
Bardzo łatwo poddają się recyklingowi – tak w zakładach produkujących kształtki, jak i u producentów surowca. Podczas
procesu produkcyjnego nie są używane żadne substancje toksyczne. Pozostałością z procesu wytwórczego jest para
wodna i śladowe ilości pentanu, który w atmosferze bardzo szybko rozkłada się do dwutlenku i pary wodnej. Przy
odpowiednio zorganizowanym procesie produkcyjnym, jest on bezodpadowy – to znaczy, ze fabryka nie generuje
żadnych pozostałości stałych! Nowoczesny park maszynowy i odpowiednie instalacje umożliwiają nam produkcję, bez
obciążania środowiska żadnymi ściekami przemysłowymi.
Czynniki te sprawiają, ze społeczeństwa Zachodnie, wyczulone na punkcie ekologii, bardzo chętnie sięgają po
naszą technologię. Hitem są domy niskoenergetyczne i domy pasywne budowane z elementów systemów „King Blok” i
„Super King Blok” – przede wszystkim z powodu oszczędności na kosztach ogrzewania, jak i emisji dwutlenku węgla.
Kraje takiej jak Wielka Brytania, Szwecja, Holandia już wprowadziły ulgi podatkowe dla budujących w ciepłym
systemie szalunku traconego. Ponieważ limity emisji gazów cieplarnianych wprowadzono niedawno w całej Unii
Europejskiej, możemy się spodziewać, że już niedługo tego typu ulgi finansowe zostaną wprowadzone i w Polsce.
Technologia budowlana, jak i firma „Izodom 2000 Polska” wpisują się w pojęcie zrównoważonego rozwoju –
sustainable development.
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10 Nagrody i wyróżnienia
Nasza Firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień za swoje produkty. Oto niektóre z nich:
•

Pierwsza nagroda w kategorii "Małe Przedsiębiorstwo Eksportujące" przyznana przez Ministerstwo
Gospodarki i Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw '00

•

Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w

Kategorii Małe Polskie

Przedsiębiorstwo –spośród trzech i pół miliona Małych Firm,
•

"Złota odznaka" - Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" przyznana przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa '95

•

Certyfikat "Solidny Partner" za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie Grand Prix XVI Targów
Budownictwa Gryf Bud '99 za pustaki styropianowe z serii "King Blok" i "Super King Blok" '00

•

Pierwsza Nagroda - Złoty Kask przyznana przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa

•

Złoty Medal II Targów Budownictwa Interbud, Łódź '95

•

Pierwsza Nagroda przyznana na II Międzynarodowych Targach Budownictwa "Polexbud" '95

•

II Nagroda na VI Krakowskich Targach Budownictwa Jesień '95

•

III Nagroda Brązowy Kask przyznana przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa

•

III Nagroda przyznana na 10 Międzynarodowych Targach Budownictwa "Housebuilding '99"

•

Wyróżnienie VII przyznane na VII Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz,

Kielce za pustaki

styropianowe z serii "King Blok"
•

Wyróżnienie Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa za oryginalność, jakość i asortyment
wyrobów

•

Wyróżnienie Targowe - Dyplom Uznania przyznany przez Komisję Konkursową Międzynarodowych Targów
"Technobuilding '97" "Garant '97" "Comunale '97", Rzeszów

•

Wyróżnienie w konkursie "Giełda Firm" w kategorii Najlepszy Produkt Województwa Sieradzkiego '97

11 Patenty
Izodom 2000 Polska posiada szereg autorskich rozwiązań i udoskonaleń systemu kształtek styropianowych i
specjalistycznych płyt dociepleniowych. Na nasze innowacyjne rozwiązania techniczne posiadamy kilkanaście patentów i
zastrzeżonych wzorów użytkowych [restricted utility design], tak na terenie Polski, jak i Unii Europejskiej.

12 Jakość
Najwyższą jakość naszych produktów osiągnęliśmy dzięki:
• zastosowaniu maszyn od najlepszych światowych producentów,
• pracy na surowcach o najwyższych światowych standardach,
• stałej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, w kraju i za granicą,
• stałemu nadzorowi procesu produkcji,
• wielostopniowej kontroli jakości produktów,
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• własnemu laboratorium kontroli jakości,
• systemowi znakowania elementów – który to umożliwia nam łatwe zidentyfikowanie powodów ewentualnych
odchyłek od stawianych sobie wymagań jakościowych,
Nasza praca nad utrzymaniem najwyższych standardów potwierdzona została przyznaniem nam po raz drugi
certyfikatu ISO 9001:2000. Od kilku lat nie zanotowaliśmy żadnej reklamacji!

13 Ciepło i tanio
Jak już wspominaliśmy w tej broszurze jest wiele czynników składających się na popularność technologii „Izodom
2000 Polska”. Na koniec pozwolimy sobie zestawić je razem:
•

Izodom 2000 Polska to tani materiał do budowy ścian i stropów,

•

Zmniejszenie wydatków na energię grzewczą, nawet o połowę, w porównaniu z technologiami tradycyjnymi - i to
przez dziesiątki lat eksploatacji budynku,

•

Technologia pozwalająca na znaczne oszczędności na robociźnie, co wpływa na zmniejszenie całości kosztów budowy,
dom jednorodzinny w stanie surowym otwartym można wybudować w zaledwie kilka dni!

•

Nakłady robocizny na wykonanie 1 m2 ściany wraz z zabetonowaniem konstrukcji – wynosi zaledwie 0,43
roboczogodziny przy betonowaniu ręcznym lub 0,24 roboczogodziny przy betonowaniu konstrukcji pompą do betonu.

•

Zmniejszenie kosztów transportu i rozładunku materiałów,

•

Niebywała trwałość i odporność ścian na warunki atmosferyczne,

•

System jest pomyślany w taki sposób, że przy prawidłowym wykonaniu całkowicie wyeliminowane są tzw. „mostki
termiczne”, powodujące straty ciepła,

•

Prostota wykonania i wiele możliwości wykończenia ścian od wewnątrz i od zewnątrz,

•

Długie elementy podstawowe ułatwiają utrzymanie idealnych wymiarów budynku i pionów ścian,

•

Betonowe, lub żelbetowe ściany dają bardzo solidną konstrukcję nośną,

•

Bardzo proste prowadzenie przewodów instalacyjnych,

•

Najwyższą jakość naszych produktów potwierdza przyznany nam już po raz drugi certyfikat ISO 9001:2000

•

Możliwość samodzielnego wykonania budowli, jak i wynajęcia wyspecjalizowanych firm,

•

Ściany Izodom 2000 Polska są lekkie i wspaniale nadają się do wykonywania nadbudów na istniejących ścianach o
małej nośności,

•

Szeroka gama grubości ścian i rodzajów przewiązek,

•

Elementy MCF i MCFU posiadają tak wysoka klasę oporowości ogniowej, że można z nich wykonywać szpitale, żłobki i
domy starców,

•

Izodom to czysta produkcja i ekologiczny materiał budowlany,

•

Izodom to największy w Europie asortyment pustaków styropianowych upraszczający budowę i dający możliwość
wykonania najbardziej wymyślnych detali architektonicznych,

•

Żadnych problemów z wilgocią w domu,

•

Możliwość wykonywania bardzo wysokich i długich ścian, jak również ścian obciążonych, np. w zakładach
przemysłowych, magazynach wysokiego składowania, chłodniach, przechowalniach, pieczarkarniach,
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•

System Izodom 2000 Polska może by stosowany na terenie całej Unii Europejskiej, dzięki certyfikatowi European
Technical Approval,

•

Firma posiada własny transport wielkogabarytowy do transportu elementów, jeden zestaw jest w stanie pomieścić
elementy na dom jednorodzinny,

•

Mamy kontakty do architektów posiadających projekty gotowe wyliczone dla technologii Izodom 2000 Polska, jak
również chętnie udostępniamy materiały dla statyków i architektów niedoświadczonych w pracy z systemem,

•

Prowadzimy szkolenia dla ekip wykonawczych,

•

Współpracujemy z największymi firmami europejskimi, budującymi w technologii szalunku traconego,

•

Cały czas udoskonalamy nasze rozwiązania, aby wyjść na przeciw potrzebom Klientów,

•

Mamy stały kontakt z Katedrą Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej i niemieckim Instytutem Techniki
Budowlanej w Berlinie, oraz szeregiem innych instytucji naukowych, wspierających nasze prace nad rozwojem
technologii szalunku traconego,

•

Nasze stany magazynowe pozwalają nam obsługiwać Klientów natychmiast, bez oczekiwania w kolejkach na
materiał,

•

Polecamy uwadze naszą stronę internetową www.izodom2000polska.com, gdzie można dowiedzieć się wielu
interesujących szczegółów odnośnie technologii, jak i innych produktów Firmy, jak również znaleźć aktualne
porównania cenowe z innymi technologiami,

•

Szybka, profesjonalna obsługa Klienta przez nasze Biuro Obsługi Klienta – zatrudniamy doświadczonych inżynierów
budownictwa,

•

Na podstawie przedstawionych nam projektów budowlanych – bezpłatnie, w przeciągu kilku dni - wykonujemy
wyliczenia ceny i ilości elementów koniecznych do wybudowania budynku, wraz z ilością betonu konieczną do

zalania ścian,

14 Uwagi końcowe
•

Ze względu na łatwą obrabialność spienionego polistyrenu sprzęt montażowy w technologii „Izodom 2000 Polska”
ogranicza się do małej piłki o drobnych ząbkach przeznaczonej do przecinania pustaków styropianowych oraz
urządzenia do kontrolowania wypoziomowania górnej krawędzi pustaków w trakcie wznoszenia ściany (niwelator lub
poziomica wężowa). Do wytwarzania betonu wystarczy mała betoniarka, a transport betonu i zalewanie ścian można
wykonać przy pomocy kubła i łopaty oraz specjalnego leja, użycie, którego uniemożliwia zabrudzenie zamków, co
jest poważnym błędem powodującym powstawanie mostków termicznych ze względu na brak możliwości idealnego
dopasowania do siebie elementów.

•

Kształtki systemu „Izodom 2000 Polska” eliminują potrzebę stosowania drobnych szalunków ciesielskich dla wieńców,
nadproży, itp. Istnieje także możliwość wykorzystania kształtek podparcia stropów i nadproży w budynkach
wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

•

Ściany systemu „Izodom 2000 Polska” można zestawić, nie wypełniając ich wnętrza, osadzić w nich drzwi (przy użyciu
niewielkiej ilości drewna) lub pozostawić otwory i wykorzystać wykonane przegrody przydatne w aranżacji wnętrz
biur, pomieszczeń usługowych, wystaw, salonów sprzedaży itp. W przypadku potrzeby zmiany funkcji pomieszczeń
ściany takie z łatwością się demontuje.

•

Decydując się na budowę domu w systemie Izodom 2000 Polska, można skorzystać z projektów typowych, dokonując
ich adaptacji, lub zamówić projekt indywidualny w oparciu o moduł projektowy 5cm. Wszelkiego rodzaju adaptacje
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nie są trudne z uwagi na charakterystyczny dla naszego systemu moduł projektowy wynoszący 5 cm zarówno w
pionie, jaki i w poziomie.
•

Pustaki ze spienionego polistyrenu należy chronić przed promieniowaniem słonecznym w czasie składowania. Po
wbudowaniu, należy zadbać o szybkie zabezpieczenie powierzchni pustaków przez wykonanie elewacji ścian. W
przypadku, kiedy jest to niemożliwe z uwagi na warunki pogodowe (np.: niskie temperatury), zalecamy wykonanie
elewacji na początku następnego sezonu budowlanego. Dłuższa, kilku miesięczna lub kilku letnia zwłoka z wykonaniem
tynków zewnętrznych, skutkować będzie koniecznością oczyszczenia powierzchni pustaków z zanieczyszczeń,
będących efektem powierzchniowej erozji tworzywa piankowego, spowodowanej działaniem słońca.

•

Warunki BHP. Podczas montażu ścian przy silnym nasłonecznieniu zaleca się używanie okularów przeciwsłonecznych,
gdyż śnieżnobiały polistyren intensywnie odbija światło – podobnie, jak czysty śnieg. Nie dotyczy to prac
wykonywanych przy użyciu szaro – stalowego Neoporu.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania z Państwa strony.
Izodom 2000 Polska
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15 Załączniki
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