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Płyty izolacyjne STYROFOAM z ekstru-

dowanego polistyrenu stosowane są 

z powodzeniem od dziesięcioleci także

do izolowania dróg, szlaków 

Wykonanie pozbawionej mostków 

termicznych izolacji cokołów, łączącej

się z izolacją ścian piwnic, wymaga

odpornej na wilgoć płyty izolacyjnej 

o dużej odporności na uderzenia, 

nadającej się także do tynkowania.

7.1 Zagadnienia projektowe
Produktem STYROFOAM przezna-

czonym do izolowania cokołów jest

płyta STYROFOAM IB o szorstkiej

powierzchni po obu stronach, co zapew-

nia dobrą przyczepność przy nakładaniu

tynku lub zapraw klejowych. Ze względu

na odporność na działanie wilgoci płyty

STYROFOAM IB szczególnie nadają

się do stosowania w strefie funda-

mentów. Należy tutaj wziąć pod

uwagę większą ekspozycję na wilgoć

gruntową i rozbryzgi wody opadowej,

jak również oddziaływania mecha-

niczne. Płyty STYROFOAM IB charak-

6.  Izolacja termiczna dróg i szlaków kolejowych

7. Izolacja cokołów

kolejowych, pasów startowych 

na lotniskach, lodowisk, jak również 

konstrukcji poniżej poziomu gruntu

zagrożonych działaniem mrozu. 

W ciągu ostatnich 30 lat wiele 

z wymienionych obiektów w różnych 

krajach (głównie w Kanadzie,

Skandynawii i Rosji) zostało 

zaizolowanych płytami STYROFOAM.

W powyższych zastosowaniach

zostały wykorzystane zwłaszcza takie

właściwości płyt STYROFOAM jak

sprężystość, duża wytrzymałość 

na ściskanie, niewrażliwość 

na działanie wilgoci oraz odporność

na zamarzanie i odmarzanie.

Do izolowania dróg i szlaków

kolejowych stosowane są

następujące produkty STYROFOAM:

◆ FLOORMATE 500

teryzują się dużą wytrzymałością

mechaniczną oraz niewrażliwością na

wilgoć. Szczegółowe informacje na

temat izolowania cokołów zamieszczono

także w opracowaniu pt. „Izolacja

mostków termicznych, cokołów i ścian”.
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*Znak towarowy – The Dow Chemical Company

➀ STYROFOAM IB, z warstwą tynku

➁ izolacja przeciwwilgociowa

➂ ROOFMATE SL

➃ FLOORMATE 200

➄ ETHAFOAM 222
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7.2 Instalacja
Układanie płyt izolacyjnych na cokole

należy zacząć 5 –10 cm poniżej

poziomu gruntu kontynuując izolację

ściany piwnicy. Płyty mocowane są 

bezrozpuszczalnikowym klejem 

bitumicznym lub cementową zaprawą

klejową. Dodatkowo, zwłaszcza na

większej powierzchni, zaleca się 

stosowanie łączników mechanicznych

(4 sztuki na płytę).

Krawędzie płyt STYROFOAM IB 

są łączone na styk (brak jest profilu

krawędziowego). Są one ściśle 

dopasowywane i na dużych

powierzchniach układane na wzór

cegieł.

Przy tynkowaniu płyt STYROFOAM IB

należy przestrzegać ogólnych zasad

dla prac wykończeniowych powierzchni

izolacyjnych płyt styropianowych. 

W zależności od rodzaju i grubości

tynku należy zawsze stosować siatkę

wzmacniającą z drutu ocynkowanego

lub warstwę wzmacniającą z tkaniny

szklanej.

8.  Izolacja nad płytà
podłogowà

8.1 Zagadnienia projektowe
W pewnych przypadkach zaleca się

układanie warstwy izolacji termicznej

nad płytą podłogową. 

Są to następujące sytuacje:

◆ w przypadku ogrzewania

podłogowego w celu ograniczenia

strat ciepła w stronę podłoża,

◆ kiedy pomieszczenia używane 

są czasowo, aby zapobiec 

kosztownemu ogrzewaniu mas 

o dużej pojemności cieplnej,

◆ w celu rozdzielenia ogrzewanych 

i nieogrzewanych pomieszczeń 

w budynku,

◆ do renowacji podłóg.

8.1.1 Rozwiązania na bazie 
STYROFOAM – izolacja 
z płyt FLOORMATE  
i ROOFMATE

Dzięki jednorodnej, zamkniętej 

strukturze komórkowej płyty izolacyjne

FLOORMATE 200 są szczególnie

odporne na ściskanie, a zatem 

przenoszą obciążenia także na etapie

budowy. Minimalne odkształcenie

przy ściskaniu sprężystych płyt 

izolacyjnych FLOORMATE, także pod

działaniem dużych obciążeń,

umożliwia ekonomiczne i wiarygodne

zwymiarowanie leżącej powyżej

warstwy posadzki. Dobre własności

mechaniczne płyt FLOORMATE 

sprawiają, że szczególnie dobrze 

trzymają się na nich uchwyty 

do mocowania rurek ogrzewania

podłogowego. W zależności od rodzaju

i wielkości obciążeń zaleca się 

stosowanie następujących produktów:

w budynkach biurowych 

i mieszkalnych:

◆   FLOORMATE 200

◆   ROOFMATE SL

w budynkach przemysłowych:

◆   ROOFMATE SL

◆   FLOORMATE 500

◆ FLOORMATE 700

8.2 Układ warstw

Płyty izolacyjne FLOORMATE
200 układane luzem,
krawędzie na styk

8.3 Instalacja
Mały ciężar płyt FLOORMATE oraz

niewielkie rozmiary umożliwiają 

szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie.

Płyty układane są luźno na podłożu,

przy czym krawędzie przylegają 

do siebie ściśle na styk. Mniejsze 

nierówności płyty stropowej zostają

skompensowane przez sprężyste

płyty izolacyjne bez konieczności

kładzenia dodatkowej warstwy

wyrównującej.

➀ jastrych

➁ warstwa poślizgowa, 

folia polietylenowa

➂ FLOORMATE 200, układane luzem,

krawędzie na styk

➃ płyta denna
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