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Obszary stosowania 

Płyty iQ-Therm łączą w jednym 
systemie przewodność kapilarną  
z termoizolacyjnością i regulacją 
wilgotności powietrza. Dla zreali-
zowania tych wielofunkcyjnych 
wymagań w płycie ze sztywnej 
pianki poliuretanowej o wysokiej 
termoizolacyjności zostały wyko-
nane regularnie rozmieszczone 
otwory, przebiegające prostopadle 
do powierzchni płyty. Otwory te 
fabrycznie wypełniono specjalnym 
materiałem mineralnym o dużej 
aktywności kapilarnej. Płyty przy-
kleja się do wewnętrznych po-
wierzchni ścian używając zaprawy 
klejowej iQ-Fix a następnie pokry-
wa tynkiem iQ-Top. Przy grubości 
warstwy 1,0 cm iQ-Top stanowi 
warstwę sorpcyjną.  

Właściwości produktu 

Płyty Remmers iQ-Therm 30, 50  
lub 80 wykonane są z twardej wy-
soce termoizolacyjnej pianki poliu-
retanowej z otworami wypełniony-
mi mineralnym materiałem prze-
wodzącym kapilarnie. 
Płyty z pianki poliuretanowej sto-
sowane są wyłącznie w systemie. 
System iQ-Therm posiada klasyfi-
kację reakcji na ogień B1 - trudno-
zapalny wg DIN 4102-1. 

Elementy systemu 

 iQ-Fix 
 iQ-Therm L15 
 iQ-Therm K50 
 iQ-Top 
 iQ-Tex 
 iQ-Fill 
 iQ-Paint 

 

 

Wskazówki 

Przed rozpoczęciem prac płyty iQ-
Therm muszą być przez 48 godzin 
składowane w pomieszczeniu 
przewidzianym do zaizolowania,  
w temperaturze powyżej 5°C.  
Należy przestrzegać instrukcji 
technicznych dla poszczególnych 
składników systemu.  
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Płyta z pianki PUR zgodna z normą: EN 13165 

Wymiary     
długość:    1200 mm +/- 1 mm 
szerokość:    600 mm +/- 1 mm 
grubość płyty iQ-Therm 30:  30 mm +/- 2 mm 
grubość płyty iQ-Therm 50:  50 mm +/- 2 mm 
grubość płyty iQ-Therm 80:  80 mm +/- 2 mm 

Ciężar właściwy w stanie suchym: ok. 45 kg/m
3
  

Przewodność cieplna:   0,031 W/mK 

Wytrzymałość na rozciąganie  
prostopadle do powierzchni płyty ok. 115 kPa 

Dyfuzja pary wodnej:   μ = ok. 27 

w80      0,0026 m
3
/m

3
 

wsat     0,98 m
3
/m

3
 

Współczynnik Aw   0,774 kg/(m
2
h

0,5
) 

Klasa materiału budowlanego: B2 – normalnie zapalny wg 
DIN 4102-1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0241, 0242, 0243 

iQ-Therm 30/ 50 /80 
Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej 
do wykonywania wysoce termoizolacyjnych, zdolnych do dy-
fuzji systemów termoizolacji wewnętrznej, umożliwiających 
kapilarny transport wilgoci. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrz-nych 

 Temperatura 
stosowania 

 Ilość płyt/m²  Chronić przed 
mrozem 
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Sposób stosowania 

 Wyrównywanie i wygładzanie 
bardzo nierównych podłoży – 
zamknięcie spoin i wyrównanie 
powierzchni z zastosowaniem 
tynku podkładowego Grund-
putz, nr art. 0401. 

 Przyklejenie całą powierzchnią 
płyt iQ-Therm z użyciem hy-
draulicznie wiążącej zaprawy 
klejowej iQ-Fix. 

 iQ-Fix równomiernie nakła-
dać na wyrównane podłoże i 
na płyty iQ-Therm używając 
pacy ząbkowanej, metodą 
nakładania na obydwie po-
wierzchnie. Płytę iQ-Therm 
wcisnąć w świeżą warstwę 
kleju. Unikać tworzenia spoin 
krzyżowych!  

 Płyty iQ-Therm po przykleje-
niu pokrywa się na całej po-
wierzchni tynkiem iQ-Top  
o grubości 1,0 cm. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Grubość płyt: 30, 50 lub 80 mm 
 
Składowanie: 
W miejscu zabezpieczonym przed 
mrozem. 
 
 
 

 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wymiary Opakowanie 

S D G szt. w paczce / m² 

iQ-Therm 30 
600 mm 
+/- 2mm 

1200 
mm +/- 

2mm 

30 mm  
+/- 2 mm 

14 płyt ≙ 10,08 m² 

iQ-Therm 50 
600 mm 
+/- 2mm 

1200 
mm +/- 

2mm 

50 mm  
+/- 2 mm 

  8 płyt ≙   5,76 m² 

iQ-Therm 80 
600 mm 
+/- 2mm 

1200 
mm +/- 

2mm 

80 mm  
+/- 2 mm 

  5 płyt ≙   3,60 m² 
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GBI F 021 

EN 13165  
PUR: T2- DS/TH)8-CS (10/Y)100-TR80 

Materiały termoizolacyjne do budynków 

Reakcja na ogień  Klasa E (EN 13501-1) 

Wartość znamionowa współ-
czynnika przenikania ciepła 

Grubość znamionowa 30 mm = RD 0,938 
Grubość znamionowa  50 mm = RD 1,563 
Grubość znamionowa  80 mm = RD 2,500 

Wartość znamionowa zdolności 
przewodzenia ciepła 

wartość znamionowa: λD = 0,032 W/m∙K 

Grubość znamionowa/tolerancja 
grubości 

30 - 80 mm / T2 

Wytrzymałość na ściskanie / 
naprężenia  

CS(10/Y)100 

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadle do płaszczyzny płyty 

TR80 

Stabilność wymiarowa przy zde-
finiowanej temperaturze i wilgot-
ności 

DS(70,90)8  
DS(-20,-)8  

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


