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1. Transport i przechowywanie
Płyty swisspor REI flat® dostarczane są na paletach, a  całość jest spięta taśmami w  celu ułatwienia transportu 
i przechowywania. 

Warstwowe płyty REI flat® należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem i prze-
mieszczaniem w sposób chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Rozładunek należy przeprowadzać z  należytą starannością. Niedopuszczalne jest zrzucanie płyt ze  środka 
transportowego.

Podczas przechowywania płyty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym oraz przed uda-
rem termicznym. Płyty nie mogą być wystawione na  bezpośrednie działanie promieni słonecznych i  czynników 
atmosferycznych.

2. Oznakowanie oraz certyfikacja
Warstwowe płyty izolacyjne swisspor REI flat® z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z welonu szklanego wprowa-
dzone zostały do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie normy EN 13163: 2012+A1:2015. „Wy-
roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. Dla 
płyt została wystawiona deklaracja właściwości użytkowych.

3. Opis i warunki stosowania
Rdzenie płyt REI flat® wytwarzane są z płyt styropianowych typu, EPS 80, EPS 100, EPS 150 lub EPS 200. Zależnie 
od wymaganych parametrów termoizolacyjnych, rdzenie są produkowane z szarego lub białego styropianu. 

Styropianowy rdzeń płyt REI flat® jest jednostronnie oklejany welonem szklanym z zakładem 10 cm na dwóch przyle-
gających do siebie krawędziach. 

Płyt REI flat® mogą być produkowane jako płyty płaskie lub jako płyty spadkowe o zmiennym nachyleniu powierzchni. 
W  standardowej wersji krawędzie płyt są gładkie. Na  specjalne zamówienie krawędzie mogą być frezowane 
na zakład. 

Wymiar płyt 1 m x 1 m, grubość REI flat® od 80 mm do 300 mm.

Okładzina rdzenia płyt jest wykonana z welonu szklanego o gramaturze 120g/m². Okładzina jest fabrycznie laminowana 
klejem PU.

4. Ograniczenia
Warstwowe płyty izolacyjne swisspor REI flat® są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej dachów płaskich 
i dachów skośnych o nachyleniu połaci do 15° pod pokrycia dachowe z papy asfaltowej.

Stosując płyty REI flat® jako warstwę termoizolacyjną, można projektować przekrycia o wymaganej klasyfikacji ognio-
wej RE 30 lub REI 20.

Okładzina płyt warstwowych może być wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego.
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5. Fizyka budowli
Ze względu na troskę o środowisko oraz niebagatelne koszty nośników energii, użytkownicy przywiązują bardzo dużą 
wagę do energooszczędności budynków. Podstawowym wymaganiem budownictwa energooszczędnego jest skutecz-
na izolacja termiczna. 

Obniżenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę, uzyskuje się stosując właściwą grubość warstwy materiału 
izolacyjnego, dobraną do jego parametrów technicznych. Im niższy współczynnik przewodności cieplnej λ, tym cieńsza 
jest wymagana grubość warstwy izolacyjnej. Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem jest staranność wykonania 
warstwy izolacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia mostków termicznych. 

Parametrem charakteryzującym energooszczędność budynków jest współczynnik przenikania ciepła U. Na jego pod-
stawie można określić straty ciepła dla danej przegrody.

Aby wyznaczyć współczynnik U przegrody, należy znać współczynniki przewodności cieplnej λ, dla materiałów two-
rzących poszczególne warstwy, oraz ich grubość.

Obliczenia zaczyna się od wyznaczenia współczynnika oporu cieplnego przegrody R. Jego wielkość zależy zarówno 
od grubości określonego materiału jak i od przewodności cieplnej.

Opór cieplny warstwy materiału:

R = d/λ [m²K/W]
Gdzie:
d – grubość warstwy [m]
λ – współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]

Opór cieplny przegrody wielowarstwowej:

Rp = di/λi [m²K/W]
Gdzie:
di – grubość i‑tej warstwy [m]
λi – współczynnik przewodności cieplnej i‑tej warstwy [W/mK]
i – numer kolejnej warstwy

Aby obliczyć całkowity opór cieplny przegrody, musimy uwzględnić opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej 
Rsi i zewnętrznej Rse przegrody. Wartości tych oporów zależą od rodzajów przegrody.

Zgodnie z PN‑EN ISO 6946:1999 dla przepływu poziomego (dla stropodachów, dachów o nachyleniu < 600)

Rsi + Rse = 0,14 [W/(m²·K)]

Opór całkowity R:

R = Rse + Rp+ Rsi

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła:

U = 1/(Rse + Rp+ Rsi) [W/(m²·K)]

Obliczona wartość powinna być zwiększona o  poprawki na  nieszczelność izolacji oraz na  łączniki (np.  mocujące 
izolację).
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Uc = Uo + ΔU ≤ Umax

ΔU = Ug + Uf

Uo – wartość współczynnika przenikania ciepła.
Uc – wartość całkowita współczynnika przenikania ciepła.
ΔU – poprawki do współczynnika przenikania ciepła.
Ug – poprawki z uwagi na nieszczelność 
Uf – poprawki z uwagi na łączniki mechaniczne 
Umax – wymagana ustawowo wartość współczynnika przenikania ciepła.

UWAGA: im wyższa wartość U, tym większa strata ciepła.

6. Izolacja cieplna dachu płaskiego
Minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród w budynku wskazane są w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie

(DZ.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

UWAGA: w obliczeniach uwzględniono opór cieplny tylko termoizolacji, inne warstwy zostały 
pominięte. 

λd [W/mk] 0,030 0,031 0,034 0,035 0,036 0,038

grubości 
[mm]

80 0,38 0,39 0,43 0,45 0,45 0,48

100 0,30 0,31 0,34 0,35 0,36 0,38

120 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32

140 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27

150 0,20 0,21 0,23 0,23 0,24 0,253

160 0,19 0,19 0,21 0,22 0,24 0,24

180 0,17 0,17 0,19 0,19 0,23 0,21

200 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19

220 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17

240 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16

250 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,152

260 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15

280 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14

300 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13

BUDYNEK MIESZKALNY I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]

obecne wymagania 2017 2021

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami  
lub nad przejazdami przy ti > 16°C 0,20 0,18 0,15

DACH / STROPODACH:

≤ 0,18 W/m²K od 01.01.2017 *

≤ 0,15 W/m²K od 01.01.2021 *
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7. Instrukcja układania płyt swisspor REI flat® 
Warstwowe płyty izolacyjne swisspor REI flat®  należy mocować do podłoża z blachy trapezowej mechanicznie, przy 
pomocy kołków teleskopowych.

Rys. 1. Przekrój płyt swisspor REI flat® 

Rys. 2. Rzut płyt swisspor REI flat® 

                Legenda

7.a Paroizolacja
Na podłożu z blachy trapezowej układa się paroizolację z foli PE lub papy termozgrzewalnej. W przypadku aplikacji folii 
PE należy pamiętać o zakładach (co najmniej 10 cm), które skleja się taśmą dwustronnie przylepną zapewniając w ten 
sposób szczelność. W przypadku aplikacji papy termozgrzewalnej układa się ją luzem zgrzewając zakłady lub stosuje 
się papę samoprzylepną. Paroizolację należy wywinąć na elementy pionowe na grubość termoizolacji.

UWAGA: Zgrzewanie papy termozgrzewalnej do powlekanej blachy trapezowej może spowodować 
uszkodzenie powłoki ochronnej blachy.

UWAGA: Paroizolacja jest bardzo ważną warstwą przekrycia dachu. Zapobiega zawilgoceniu termoizo-
lacji, powodowanemu kondensacją pary wodnej.

Pasy papy należy układać zgodnie z Rys. 5a i 5b.
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7.b Układanie płyt swisspor REI flat® 
Dla spełnienia wymagania odporności ogniowej RE 30 dla przekrycia, dopuszczalne jest zastosowanie: 
– płyt REI flat® jednowarstwowo,
– płyt REI flat® dwuwarstwowo. 

W każdym z wariantów, pełny układ wymaganych warstw jest opisany w „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej 
dachów warstwowych (przekryć dachowych) w  systemie BIKUTOP firmy SWISSPOR Polska Sp. z  o.o. nr  Praca ITB 
nr 01502/16/R47NP, pkt 3.1 

Minimalna grubość jednej płyty dla układu dwuwarstwowego to 8 cm (łączna minimalna grubość termoizolacji wynosi 
16 cm), a dla układu jednowarstwowego 16 cm. 

Aplikacja płyty swisspor REI flat® w układzie jednowarstwowym.

Należy ustalić czy płyty swisspor REI flat® będą układane welonem szklanym do dołu czy do góry. Jest to ważne ze wzglę-
du na Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych w systemie BIKUTOP nr 01502/16/R47NP.

Układanie płyt welonem do góry:

Należy zacząć od płyty nr 1, następnie kolejno układać płytę nr 2 i następne. Przy układaniu płyt swisspor REI flat®, 
należy zwrócić uwagę, aby zakłady welonu szklanego nachodziły na płytę ułożoną wcześniej (Rys. 6). 

Układ warstw zgodnie z Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych RE 30 w systemie swisspor 
BIKUTOP nr 01502/16/R47NP (WARIANT III) dla płyt swisspor REI flat® w układzie jednowarstwowym układanych we-
lonem szklanym do góry:
– hydroizolacja: papa z grupy swisspor BIKUTOP lub BIKUTOP standard w układzie jedno‑ lub wielowarstwowym,
– welon szklany o gramaturze co najmniej 120 g/m² – jedna warstwa,
– termoizolacja z płyt swisspor REI flat® co najmniej EPS 80 o minimalnej grubości 16cm układanych welonem do góry,
– welon szklany o gramaturze co najmniej 120 g/m²

Rys. 5a Rys. 5b

Rys. 6
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– paroizolacja,
– blacha trapezowa.

Układanie płyt welonem do dołu:

Należy stosować zasadę analogiczną jak w przypadku układania płyt welonem do góry (Rys. 6).

Układ warstw zgodnie z Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych RE 30 w systemie swisspor 
BIKUTOP nr 01502/16/R47NP (WARIANT III) dla płyt swisspor REI flat® w układzie jednowarstwowym układanych we-
lonem szklanym do dołu:
– hydroizolacja papa z grupy swisspor BIKUTOP lub BIKUTOP standard w układzie jedno‑ lub wielowarstwowym,
– welon szklany o gramaturze co najmniej 120 g/m² – dwie warstwy,
– termoizolacja z płyt swisspor REI flat® co najmniej EPS 80 o minimalnej grubości 16cm układanych welonem do dołu, 
– paroizolacja,
– blacha trapezowa.

UWAGA: Płyty swisspor REI flat® należy układać na tzw. mijankę (Rys. 8).

UWAGA: Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i dociśnię-
cie płyt do siebie, tak aby nie powstawały mostki termiczne.

Należy szczegółowo zapoznać się z „Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych (przekryć dacho-
wych) w systemie BIKUTOP firmy SWISSPOR Polska Sp. z o.o.” nr Praca ITB nr 01502/16/R47NP, zwłaszcza z punktem 4.

Rys. 8

Rys. 7
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Aplikacja płyty swisspor REI flat® w układzie dwuwarstwowym.

Pierwszą warstwę należy ułożyć welonem do dołu, drugą zaś welonem do góry. Obydwie warstwy należy układać 
na tzw. mijankę, pamiętając o kolejności układania płyt (Rys. 9).

UWAGA: Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i dociśnię-
cie płyt do siebie, tak aby nie powstawały mostki termiczne.

Rys. 10. Dolna warstwa

Rys. 9
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Rys. 11. Górna warstwa

Układ warstw zgodnie z Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych RE 30 w systemie swisspor 
BIKUTOP nr 01502/16/R47NP (WARIANT I) dla płyt swisspor REI flat® w układzie dwuwarstwowym:
– hydroizolacja papa z grupy swisspor BIKUTOP lub BIKUTOP standard w układzie jedno‑ lub wielowarstwowym,
– welon szklany o gramaturze co najmniej 120 g/m² – jedna warstwa,
– termoizolacja z płyt swisspor REI flat® co najmniej EPS 80 o minimalnej grubości 8 cm (łączna minimalna grubość 

termoizolacji wynosi 16 cm), w układzie dwuwarstwowym układanych zgodnie z Rys. 9, 
– paroizolacja,
– blacha trapezowa.

Należy szczegółowo zapoznać się z „Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych (przekryć dacho-
wych) w systemie BIKUTOP firmy SWISSPOR Polska Sp. z o.o.” nr Praca ITB nr 01502/16/R47NP, zwłaszcza z punktem 4.
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Montaż za pomocą teleskopowych łączników mechanicznych. 

Zużycie i rozkład łączników do mocowania mechanicznego charakteryzują trzy schematy:

a) zgodnie z normą DIN‑1055 – strefy w dachu płaskim w przypadku kiedy 1,5a > b

Rys. 13

Strefa narożna – kolor różowy
Strefa brzegowa – kolor niebieski
Strefa wewnętrzna – kolor biały

b) zgodnie z normą DIN‑1055 – strefy w dachu płaskim w przypadku kiedy 1,5a < b

Rys. 14

Strefa narożna – kolor różowy
Strefa brzegowa – kolor niebieski
Strefa wewnętrzna – kolor biały
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c) zgodnie z normą Norma PN‑EN 1991‑1‑4:2008 „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: oddziaływanie 
ogólne. Oddziaływanie wiatru”

Do mocowania mechanicznego używa się łączników teleskopowych. Ilość łączników i  ich rodzaj wynika z obliczeń 
statycznych. Częstym rozwiązaniem jest stosowanie w  strefie wewnętrznej 3 łączniki na 1m², w  strefie brzegowej 
6 łączników na 1m² a w strefie narożnej 9 łączników na 1m².

UWAGA: W przypadku podłoża z blachy trapezowej kotwienie łącznika zawsze wykonuje się w górnym 
profilu blachy fałdowej, prostopadle do kierunku układu profilu blachy.  
Łączników mechanicznych nie należy stosować dla arkuszy z blachy trapezowej, której grubość jest 
mniejsza niż 0,7 mm.

Długość łącznika dobiera się zależnie od grubości termoizolacji, a głębokość zakotwienia zależnie od rodzaju podłoża. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń aplikacyjnych producenta łączników. W przypadku podłoża drewnianego 
lub z blachy trapezowej należy zastosować łączniki składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. Dla podłoża beto-
nowego stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu i kołka rozporowego.

UWAGA: Projektant jest odpowiedzialny za dobór rodzaju i ilości łączników mechanicznych.

Rys. 15

Strefa narożna – F
Strefa brzegowa, zewnętrzna – G
Strefa brzegowa, wewnętrzna – H
Strefa wewnętrzna I

Strefa Oznaczenie kolorystyczne Ilość łączników na 1m²

wewnętrzna 3

brzegowa 6

narożna 9
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REGION PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ZACHODNIOPOMORSKIE / LUBUSKIE 605 211 686

POMORSKIE 609 055 961

WARMIŃSKO‑MAZURSKIE 603 250 468

KUJAWSKO‑POMORSKIE 609 443 113

WIELKOPOLSKIE 601 388 852

MAZOWIECKIE 695 411 690

PODLASKIE 665 050 563

DOLNOŚLĄSKIE 663 880 275

ŁÓDZKIE 663 276 796

ŚLĄSKIE 695 654 522

MAŁOPOLSKIE 605 210 422

LUBELSKIE / PODKARPACKIE 663 888 786

www.swisspor.pl

Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny w Pelplinie, 83‑130 Pelplin, ul. Mickiewicza 56, tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, 32‑500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 2, tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim, 21‑505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40, tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu, 66‑300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 55, tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51
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