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 fermacell® była pierwszą marką na rynku 
produkującą płyty gipsowo-włóknowe. Od 
50 lat  fermacell® jest synonimem wysokich 
standardów suchej zabudowy.

 fermacell® osiąga swoją sprawdzoną jakość 
dzięki przekonującej kompleksowej kon-
cepcji, która rozpoczyna się już przy pro-
dukcji: płyty gipsowo -włóknowe  fermacell® 
są wytwarzane z  gipsu i  włókien celulozy 
uzyskiwanych w procesie recyklingu.

W sterowanych komputerowo liniach pro-
dukcyjnych jednorodna mieszanka tych 
dwóch naturalnych surowców jest pra-
sowana pod wysokim ciśnieniem po do-
daniu wody – bez dodatkowych środków 
wiążących – w  celu utworzenia stabilnych 
i bezwonnych płyt, które są następnie su-
szone i kształtowane do odpowiednich for-
matów. Stosujemy innowacyjny i bezpieczny 
dla środowiska proces produkcyjny z zacho-
waniem najbardziej rygorystycznej kontroli 
jakości. 

Sprawdzona jakość

 fermacell® jest płytą budowlaną stworzoną 
zarówno do pomieszczeń wilgotnych oraz 
tych o szczególnych wymaganiach odpor-
ności ogniowej.

Płyty gipsowo -włóknowe  fermacell® 
są  dopuszczone do stosowania zgodnie 
z ETA-03/0050 przez Instytut Techni-
ki Budowlanej (Institut für Bautechnik) 
w   Berlinie. Są one niepalne, w klasie re-
akcji na ogień A2-s1,d0 zgodnie z norma 
europejską EN 13501-1 (grupa odporności 
ogniowej RF1 według VKF).

W wyniku badań prowadzonych przez Insti-
tut für Baubiologie Rosenheim GmbH płyty 
gipsowo -włóknowe  fermacell® uzyskały 
pozytywną opinię produktu bilogicznie zdro-
wego do stosowania jako materiału budow-
lanego. Na podstawie uzyskanych wyników 
badań wszystkie nasze zakłady otrzymały 
wyróżnienie pieczęcią jakości.

Produkcja

Produkty z  asortymentu  fermacell® są 
wytwarzane w  dwóch niemieckich, jednej 
w Holandii i jednej w Hiszpanii fabrykach.

Zorientowanie na klienta

W razie powstałych jakichkolwiek pytań, 
wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodat-
kowych informacji prosimy o kontakt z pra-
cownikami biura sprzedaży.

1.    fermacell® – unikat wśród  
płyt gipsowo ‑włóknowych
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Opis systemu
Therm25 jest dalszym rozwinięciem sys-
temów podłogowych  fermacell™ z  ogrze-
waniem podłogowym. W  porównaniu 
z  Therm38 opisanym w  rozdziale 2.2, 
Therm25 oferuje możliwości zastosowa-
nia rozwiązania do wąskich konstrukcji 
(np. jako układanie na istniejących podkła-
dach bez ogrzewania podłogowego).

 fermacell® Therm25 składa się ze spe-
cjalnie wyprodukowanej płyty gipsowo-
-włóknowej o grubości 25 mm. Wierzchnia 
strona jest frezowana w systemie, który po-
zwala na równomierne układanie elemen-
tów i rur grzewczych.

W skład systemu wchodzi kolejna płyta 
gipsowo -włóknowa  fermacell® o  grubo-
ści 10  mm, którą przykleja się, a  następ-
nie przykręca się z  użyciem systemowych 
wkrętów/-lub montuje za pomocą zszywek 
do elementów Therm25 jako dodatkową 
warstwę.

System został zaprojektowany tak, aby 
móc układać zespolone rury grzewcze 
o wymiarze 16 mm. Odległość między wy-
cięciami wynosi 167 mm. Poręczny format 
500 × 1000 mm umożliwia proste i „lekkie” 
układanie.

Istnieją dwa różne rodzaje frezowania 
elementów:
1    fermacell® Therm25, frezowanie do 

układania wzdłużnego i poprzecznego
2    fermacell® Therm25 okrągły, jako ele-

ment uzupełniający dla niestandardo-
wych układów lub otworów drzwiowych

OPISY SYSTEMÓW I ICH ZALETY

2.1 Therm25

02 Opisy systemów i ich zalety

1 2

Element Therm25 jako kolejna warstwa podłogi
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2.2 Therm38

2 1

3

Opis systemu
Za pomocą  fermacell® Therm38 można 
w  racjonalny sposób wykonać wysokiej ja-
kości systemy ogrzewania podłogowego. Ze 
względu na zakres zastosowań system ten 
jest porównywalny z  tradycyjnymi, masyw-
nymi systemami ogrzewania podłogowego 
na bazie jastrychu, a jego dodatkową zaletą 
jest lekki i szybki montaż (bez straty czasu 
w porównaniu z jastrychami mokrymi).

Elementy  fermacell® Therm38 składają się 
z  dwóch sklejonych ze sobą płyt gipsowo-
-włóknowych  fermacell® o grubości 10 mm 
i jednej o grubości 18 mm. Płyty są przesu-
nięte względem siebie, tworząc zakładkę 
o wymiarze 50 mm. Na wierzchniej stronie 
znajdują się wyfrezowania do montażu rur 
ogrzewania podłogowego.

Istnieją trzy różne formy frezowania
1   element standardowy  fermacell® 

Therm38 (frezowanie kołowe)
2    fermacell® Therm38 z  rowkami po-

przecznymi (do uzupełnień elementów 
standardowych. Zaleta: przystępna cena 
i mniejszy nakład pracy przy szpachlo-
waniu)

3    fermacell® Therm38 z rowkami wzdłuż-
nymi (zastosowanie np. w korytarzach). 
Elementy  fermacell® Therm38 oferowa-
ne są bez warstw izolacyjnych. Montaż 
wykonywany jest w układzie podłogi pły-
wającej.

Element Therm38
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2.3 Zalety Therm25 i Therm38
Zaleta praktyczna:
Po ułożeniu rur i wylaniu lub ułożeniu do-
datkowej warstwy elementy systemu Therm 
nadają się do chodzenia w ciągu 24 godzin 
(temperatura pokojowa +20°C). Szybko 
można rozpocząć kolejne prace, takie jak 
układanie podłóg.

Therm25 Therm38

Przemyślany system • •

Łatwy montaż • •

Płynny postęp prac • •

Szybka możliwość chodzenia i okładania • •

Bezpieczna ochrona przeciwpożarowa • •

Poprawa izolacyjności akustycznej • •

Krótki czas reakcji • •

Sprawdzony pod względem biologiczno-budowlanym • •

System z rurami grzewczymi 16 mm (rura standardowa) • •

Odległość między frezowaniami 167 mm • •

Możliwość wykonania jeszcze cieńszych struktur •

Większa wartość dodana dla firm wykonawczych •
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Zakresy zastosowania
Jastrychy, to warstwa użytkowa, która służy 
do pochłaniania i przenoszenia stałych lub 
zmiennych obciążeń wywołanych przez oso-
by lub elementy wyposażenia.

Zakresy wykorzystania
Elementy  fermacell® Therm mogą być wy-
korzystywane we wszystkich zakresach za-
stosowań. Do użytku w zakresach zastoso-
wań 3 + 4 prosimy o konsultację z naszym 
biurem sprzedaży.

Odpowiednia konstrukcja jastrychu
O wyborze odpowiedniego systemu ogrze-
wania podłogowego decyduje szereg wa-
runków i wymagań:
 · rodzaj i  właściwości konstrukcji nośnej 

stropu oraz możliwe modyfikacje podłoża, 
np. nierówności

 · planowany zakres zastosowania
 · wymogi w  zakresie izolacji akustycznej 

w  odniesieniu do dźwięków przenoszo-
nych drogą powietrzną, na skutek ru-
chu pieszego oraz wzdłużnej transmisji 
dźwięku

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

3.1 Przegląd zakresów zastosowania Therm25 i Therm38

Rozwiązania podłogowe we wszystkich zakresach zastosowań

Zakresy zastosowania ( ZZ)

Kategoria na podstawie 
normy EN 1991‑1‑1/
NA:2010‑12

Obciążenie 
skupione
kN

Obciążenie 
użytkowe
kN/m²

1 Pomieszczenia i  korytarze w  budynkach mieszkalnych, pokoje hotelowe wraz z  przynależnymi kuchniami 
i łazienkami

A2/A3 1,0 1,5/2,0

2 Korytarze w budynkach biurowych, powierzchnie biurowe, gabinety lekarskie bez ciężkiego sprzętu, 
pomieszczenia oddziałowe, pomieszczenia rekreacyjne wraz z korytarzami

Powierzchnie hal sprzedaży do 50 m² powierzchni podstawowej w budynkach mieszkalnych, biurowych i po-
równywalnych

B1 
 

D1

2,0 
 

2,0

2,0 
 

2,0

3 Korytarze i  kuchnie w  hotelach i  domach opieki bez ciężkiego sprzętu, korytarze w  internatach itp.; sale 
zabiegowe w szpitalach, w tym sale operacyjne bez ciężkiego sprzętu; piwnice w budynkach mieszkalnych

Powierzchnie ze stołami, np.  sale szkolne, kawiarnie, restauracje, jadalnie, czytelnie, recepcje, kluby 
dziecięce, żłobki, pokoje nauczycielskie

B2
 

C1
(odbiegając od 
normy EN 1991-1-1)

3,0
 

3,0 (4,0)

3,0
 

4,0 (3,0)

4 Korytarze w szpitalach (odbiegające od normy EN 1991-1-1) i wszystkie przykłady pomieszczeń sklasyfikowa-
nych jako B1 i B2, ale z ciężkim sprzętem

Powierzchnie w kościołach, teatrach lub kinach, salach kongresowych, salach wykładowych, poczekalniach

Obszary ogólnie dostępne, np. tereny muzealne, tereny wystawiennicze, strefy wejściowe w budynkach uży-
teczności publicznej i hotelach, a także korytarze należące do kategorii od C1 do C3

Powierzchnie przeznaczone do dużych zgromadzeń ludzi, np. w obiektach takich jak sale koncertowe

Powierzchnie w sklepach detalicznych i domach towarowych

B3 

C2 

C3
 

C5 

D2

4,0 
 

4,0 

4,0
 

4,0 

4,0

5,0
 

4,0 

5,0
 

5,0 

5,0

03 Zakresy zastosowania

Do użytku w zakresach zastosowań 3 + 4 wyłącznie na zapytanie z naszym biurem 
sprzedaży.

 · wymogi w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej

 · wymogi dotyczące izolacji termicznej przy 
ewentualnym zastosowaniu dodatkowych 
materiałów izolacyjnych

 · wymogi dotyczące ochrony przed wilgocią 
(w domowych łazienkach i wilgotnych lub 
innych pomieszczeniach, gdzie istnieje  

ryzyko narażenia na działanie wilgoci 
kolejne warswy wykończenia, np. wykła-
dziny muszą nadawać się do tego rodzaju 
zastowania)

 · możliwe wysokości struktury 
 · wymagania optyczne, powierzchnia goto-

wej podłogi
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Zakres zastosowania (ZZ)1 Zakres zastosowania (ZZ)2 Zakres zastosowania (ZZ) 3 Zakres zastosowania (ZZ) 4
Dopuszczalne 
obciążenie punktowe 1,0 kN 2,0 kN 3,0 kN 4,0 kN

Element  fermacell® Therm25 Element  fermacell® Therm25 Element  fermacell® Therm25 Element  fermacell® Therm25
25 mm plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
10 mm

25 mm plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
10 mm

25 mm plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
12,5 mm

25 mm plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
15 mm

35 35 37,5 40

Element  fermacell® Therm38 Element  fermacell® Therm38 Element  fermacell® Therm38 Element  fermacell® Therm38

2 × 10 mm  
plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
18 mm

2 × 10 mm  
plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
18 mm

2 × 10 mm  
plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
18 mm 
plus
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
12,5 mm

2 × 10 mm  
plus  
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
18 mm 
plus 
1 × płyta gipsowo -włóknowa 
15 mm

38 38 50,5 53

Dodatkowe wyrównanie poziomu
Podsypka wiązana 
 fermacell™

30 do 
2 000 mm

30 do 
2 000 mm

30 do 
2 000 mm

30 do 
2 000 mm

i/lub
System plastra miodu 
 fermacell™

30 lub 60 mm 30 lub 60 mm 30 lub 60 mm 30 lub 60 mm

i/lub
Podsypka wyrównują-
ca  fermacell™ 1)

maks. 100 mm maks. 60 mm maks. 60 mm maks. 60 mm

Dodatkowe wyrównanie wysokości/dodatkowe materiały izolacyjne
EPS DEO 100 kPa maks. 100 mm maks. 30 mm – –

alternatywnie
EPS DEO 150 kPa maks. 90 mm maks. 90 mm maks. 70 mm maks. 40 mm

alternatywnie
EPS DEO 200 kPa maks. 120 mm maks. 120 mm maks. 100 mm maks. 70 mm

alternatywnie
Ekstrudowana
twarda pianka
XPS DEO 300 kPa
maks. w 2 warstwach

maks. 120 mm maks. 120 mm maks. 100 mm maks. 70 mm

alternatywnie
Ekstrudowana
twarda pianka
XPS DEO 500 kPa
maks. w 2 warstwach

maks. 160 mm maks. 160 mm maks. 140 mm maks. 110 mm

1) Podsypka mineralna bez dodatkowych środków wiążących ‑ należy uwzględnić możliwość dodatkowego zagęszczenia w wysokości ok. 5%.

Wskazówki:
W celu poprawy izolacyjności akustycznej, szczególnie w przypadku stropów drewnianych belkowych, płyty z wełny mineralnej lub włókna drzewnego są bardziej odpo-
wiednie, niż przykładowo materiałów izolacyjnych w postaci płyt z twardej pianki poliuretanowej

Dopuszczalne obciążenie punktowe:
Dane dotyczące dopuszczalnego obciążenia 
punktowego odnoszą się do:
 · powierzchni obciążenia co najmniej 

20 cm² (stempel nacisku Ø = 5 cm).
 · Szczególnie ciężkie przedmioty, np.  for-

tepiany, akwaria, wanny, muszą być 
uwzględnione w oddzielnych kalkulacjach 
statycznych,

 · Jeśli rozstaw obciążeń punktowych wyno-
si ≥  500  mm, dopuszczalne ,,obciążenia 
punktowe” mogą być dodawane na całej 
powierzchni. W  takim przypadku mogą 
zostać wymienione w ZZ1-4 podane ob-
ciążenia użytkowe.

 · Suma obciążeń skupionych nie może 
przekraczać maksymalnej dopuszczalnej 
nośności stropu.

 · Maksymalna deformacja dla określonych 
obciążeń punktowych w obszarze krawę-
dzi wynosi ≤ 3 mm.

 · Odległość od narożnika musi wyno-
sić ≥  250  mm lub należy zwiększyć po-
wierzchnię obciążenia do 100 cm².
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4.1 Podłoże

Strop masywny
Jeśli element budowlany zawiera pozostałość wilgoci (wilgoć resztkową), należy zastoso-
wać folię PE (0,2 mm), aby zapobiec jej przedostawaniu do kolejnej suchej warstwy kon-
strukcji podłogi. W tym celu folię należy ułożyć płasko na podłożu. Należy pamiętać, aby jej 
pasma nakładały się na zakładkę co najmniej 20 cm. W obszarze dylatacji ściennej folię PE 
należy nawinąć do wysokości poziomu gotowej podłogi.
Jeśli element budowlany nie zawiera wilgoci resztkowej, przy stropach masywnych można 
zrezygnować z folii PE pomiędzy starymi, a nowo montowanymi watstwami podłogi.

Strop masywny niepodpiwniczony lub płyta fundamentowa
Elementy budowlane przylegające do gruntu muszą być trwale zabezpieczone przed wil-
gocią podciąganą w obszarach podłogi i  ścian. Z  reguły podczas wznoszenia budynku 
uszczelniane są zewnętrzne powierzchnie konstrukcji obiektu. Dotyczy to również płyty 
fundamentowej w  zależności od wymagań dotyczących wykorzystania pomieszczenia. 
Jeżeli planowane jest realizacja pomieszczenia jako użytkowego, a płyta fundamento-
wa nie jest wystarczająco zabezpieczona, musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami w danym kraju(np. z pasmami papy bitumicznej lub pasmami uszczelniają-
cymi z tworzywa sztucznego).

Strop drewniany belkowy z górnym poszyciem
Stropy drewniane belkowe mogą posiadać górne poszycie z  desek lub płyt drewno-
pochodnych złączonych na pióro-wpust. Podczas renowacji starszego obiektu należy 
sprawdzić nośność konstrukcji stropu drewnianego belkowego przed ułożeniem ele-
mentów jastrychowych  fermacell® i o ile to konieczne, dokonać jego naprawy lub wzmoc-
nienia (np.  dokręcić luźne deski). Podłoże nie może się uginać, ani przenosić drgań 
własnych. W celu zapewnienia odpowiedniego podparcia elementów systemu Therm 
na całej powierzchni, można wyrównać jego poziom zgodnie z opisem w rozdziale 4.3 
„Wyrównywanie poziomu”.

04 Przygotowanie podłoża

Zasadniczo, do montażu elementów  fermacell® Therm konieczna jest jednorodna warstwa i nośne, suche podłoże.
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Strop drewniany belkowy z nośnym ślepym pułapem
W przypadku małych wysokości konstrukcji możliwe jest zaprojektowanie nośnych śle-
pych pułapów, montowanych na tej samej wysokości co belki lub poniżej.
Należy uwzględnić wytrzymałość stropu. Konstrukcja na tej samej wysokości w  przy-
padku stropów płaskich(,,równych”) nadaje się do bezpośredniego montażu elementów 
 fermacell® Therm. W celu zapewnienia podparcia elementów systemu Therm na całej 
powierzchni, można wyrównać poziom zgodnie z opisem w rozdziale 4.3 „Wyrównywanie 
poziomu”. Ślepe pułapy znajdujące się niżej mogą być wypełnione podsypką wyrównu-
jącą  fermacell™ (uwaga, należy uzupełnić podsypką co najmniej 10 mm na belkę) lub 
podsypką wiązaną  fermacell™. Należy przestrzegać dopuszczalnych wysokości nasypu 
(patrz strona 8). Należy sprawdzić nośność ślepego pułapu pod względem przenoszenia 
obciążeń.

Strop z blachy trapezowej
Całopowierzchniowe położenie elementów  fermacell Therm można osiągnąć w przypad-
ku tych stropów poprzez umieszczenie płyty drewnopochodnej rozkładającej obciąże-
nia. Płyta drewnopochodna jest układana bezpośrednio na blasze trapezowej. Mniejsze 
głębokości fali trapezu do 50 mm można alternatywnie wykonać za pomocą podsypki 
wyrównującej  fermacell™. Fale trapezu muszą być zasypane na 10  mm. Fale trapezu 
o  głębokości powyżej 50  mm mogą być alternatywnie wypełnione podsypką wiązaną 
 fermacell™.

Stropy z dźwigarami stalowymi
Dźwigary stalowe i pokrycia należy wymiarować zgodnie z obliczeniami konstrukcyjny-
mi. Warstwę nośną stropu należy wykonywać z płyt drewnopochodnych, płyt ze sklejki, 
betonu itp.

Therm25 z dodatkową warstwą płyty gipsowo -włóknowej  fermacell® 10 mm, np. na pod-
sypce w  formie plastra miodu  fermacell™, podsypce wiązanej  fermacell™, masie sa-
mopoziomującej do podłóg  fermacell™ lub innym odpowiednim materiale izolacyjnym.

Therm25 na wysuniętej warstwie płyty gipsowo -włóknowej  fermacell® 10  mm, 
np.  na  podsypce w  formie plastra miodu  fermacell™, podsypce wiązanej  fermacell™, 
masie samopoziomującej do podłóg  fermacell™ lub innym odpowiednim materiale izo-
lacyjnym.

Możliwe warstwy Therm25

Przegląd konstrukcji znajduje się na stronach 33–36.
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Therm25 na podsypce wyrównującej: Therm25 z  dodatkową warstwą płyty gipsowo-
-włóknowej  fermacell® 10  mm. Jeżeli materiał izolacyjny nadaje się do zastosowania 
tylko w zakresie 1, to na podsypce wyrównującej  fermacell™ należy zamontować płytę 
przenoszącą obciążenia. Może być ona wykonana za pomocą np. połączonej na styk płyty 
gipsowo -włóknowej  fermacell® o  grubości 10  mm. Ta warstwa nie jest wymagana na 
podsypce wyrównującej  fermacell™ w przypadku materiału izolacyjnego dla zakresu za-
stosowania 2 lub wyższego.

1   Izolacja od dźwięków uderzeniowych w zakresie 
zastosowania 1

2   Płyta przenosząca obciążenia, np. płyta gipsowo-
-włóknowa  fermacell® 10 mm

3  Podsypka wyrównująca  fermacell™

Jako element do renowacji, Therm25 może być również przyklejany lub mocowany bezpośrednio do podłoża. Dzięki bezpośredniemu 
montażowi na istniejącym podłożu nie jest już konieczna poprawa izolacji akustycznej. Generalnie pożądane jest układanie w formie 
podłogi pływającej. Więcej informacji na zapytanie.

3

2

1

Składowanie na placu budowy
Elementy  fermacell® Therm dostarczane są 
na paletach.

Podczas przechowywania należy zadbać 
o  to, aby podłoże miało odpowiednią no-
śność. Elementy  fermacell® Therm powin-
ny być przechowywane płasko na równej 
powierzchni i  chronione przed wilgocią 
i  deszczem. Składowanie w  pozycji piono-
wej prowadzi do deformacji.

Ogólne warunki obróbki
I.  Elementy  fermacell® Therm nie mogą 

być montowane przy średniej wilgotno-
ści powietrza większej niż 70%.

II.  Elementy  fermacell® Therm powinny 
być klejone przy wilgotności względnej 
≤ 70% i temperaturze pokojowej ≥ +5°C. 
Temperatura kleju powinna wynosić 
≥  +  10°C. Elementy Therm muszą być 
przystosowane do klimatu pomieszcze-
nia. Po sklejeniu, klimat w tym pomiesz-
czeniu nie powinien się znacząco zmie-
niać przez co najmniej 24 godziny.

III. Podsypki i  elementy systemu Therm 
powinny być układane dopiero po zakoń-
czeniu prac tynkarskich i  wyschnięciu 
tynku.

IV. Zastosowanie nagrzewnic może pro-
wadzić do uszkodzeń spowodowanych 
kondensacją pary wodnej i  należy ich 
unikać. Dotyczy to zwłaszcza zimnych 
pomieszczeń wewnętrznych o  słabej 
wentylacji.

V. Należy zadbać, aby warunki klimatyczne 
pomieszczenia nie uległy zmianie ciągu 
24 godzin przed, w trakcie i po 24 godzi-
nach po ułożeniu.

Płyta podłogowa / strop masywny
Płytę podłogową przygotować w  sposób 
opisany na stronie 9.
Strop drewniany belkowy
Strop drewniany belkowy przygotować 
w sposób opisany na stronie 9 lub 10.

4.2 Warunki obróbki
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4.3 Wyrównanie poziomu

4.4  System izolacyjny 
 fermacell® typu plaster 
miodu

4.5  Inne warianty niwelacji podłoża

Przygotowanie stropu surowego: 
istniejąca podłoga ‑ równa
Do montażu elementów  fermacell® Therm 
wymagane jest równe podłoże.
Płaskie podłoże można uzyskać za pomocą:
 · masy samopoziomującej do podłóg 

 fermacell™ do wyrównania nierówności 
w podłożu od 0 do 20 mm

 · podsypki wyrównującej  fermacell™ 
do wyrównania nierówności od 10 do 
60 (100) mm

 · podsypki wiązanej  fermacell™ do wyrówna-
nia nierówności od 30 do 2000 mm

Obszary zastosowania
Stropy drewniane belkowe często mają zbyt 
małą izolacyjność akustyczną z powodu niż-
szej masy.W ramach poprawy izolacyjności 
akustycznej można z reguły stosować tylko 
systemy jastrychowe o niewielkiej wysoko-
ści i  stosunkowo niewielkim ciężarze po-
wierzchniowym.

System izolacyjny  fermacell™ typu plaster 
miodu jest odpowiedni dla stropów drew-
nianych belkowych w nowych i starych bu-
dynkach.
 · W połączeniu z  sufitem podwieszanym 

 fermacell® uzyskuje się wartości izolacyj-
ności akustycznej zgodne z  zaleceniami 
normowymi.

Jeśli podsypka wyrównująca  fermacell™ 
pod elementami  fermacell® Therm jest 
niewystarczająca lub jeśli istnieją dodat-
kowe wymagania dotyczące izolacji ciepl-
nej, możliwe jest ułożenie pod elementami 
wystarczająco odpornych na nacisk mate-
riałów izolacyjnych.  fermacell® sporządził 
niewiążącą listę zaleceń z  materiałami 
izolacyjnymi, które są odpowiednie w  po-
łączeniu z  elementami systemu Therm. 
Listę zaleceń można znaleźć w  zakładce 
„do pobrania”: www. fermacell.pl (elemen-
ty   fermacell® na warstwach dodatkowej 
izolacji).

Do montażu wspomnianych płyt izolacyj-
nych potrzebne jest równe, nośne podłoże. 
Na stropach drewnianych belkowych nie 
zaleca się stosowania płyt z twardej pianki, 
np.  wykonanych z  polistyrenu, ze względu 
na izolacyjność akustyczną. Do tych stropów 
lepiej nadają się płyty izolacyjne z  włókna 
drzewnego lub wełny mineralnej odpornej 
na nacisk. Na stropach masywnych pod 
elementami  fermacell® Therm należy sto-
sować zarówno płyty z  twardej pianki, jak 
i odporne na nacisk płyty z włókna drzew-
nego lub wełny mineralnej.
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Masa 
samopoziomująca do 
podłóg  fermacell™

0–20 mm

Podsypka 

wyrównująca 

 fermacell™

10–100 mm

Podsypka wiązana 

 fermacell™

30–2 000 mm

Wymagania dotyczące warstw termicznych w stosunku do elementów nieogrzewanych należy uwzględnić zgodnie z odpowiednimi 
normami oraz rozporządzeniami odnoszącymi się do zapotrzebowania na energię cieplną.

Podczas układania Therm25 na podsypce wyrównującej  fermacell™ należy umieścić 
na podsypce warstwę rozkładającą obciążenie (płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 
10 mm ułożona na styk).
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Przygotowanie
Należy bezwzględnie przestrzegać warun-
ków obróbki wymienionych w rozdziale 4.2.

Po sprawdzeniu pomieszczenia pod wzglę-
dem równości podłoża, należy najpierw 
dokonać pomiaru w obu kierunkach. W ten 
sposób można określić kierunek układania 
(wzdłuż najdłuższej strony pomieszczenia 
lub zaczynając od najbardziej oddalone-
go, lewego narożnika pomieszczenia) oraz 
przewidzieć możliwą ilość odpadów. Dla za-
pewnienia równego ułożenia, pierwszy rząd 
należy wyrównać wg linii uderzenia sznurka 
lub przy pomocy łaty.

Paski izolacyjne do przyklejania na 
łączeniach podłóg i ścian
Wszystkie przylegające do siebie elemen-
ty (np.  ściany, wsporniki, rury grzewcze) 
muszą być całkowicie odseparowane od 
konstrukcji jastrychu (łącznie z wykładziną 
podłogową!) za pomocą np.  pasków wełny 
do dylatacji  fermacell™ na krawędzi.
Podczas układania elementów systemu 
Therm należy zwrócić uwagę, aby paski izo-
lacji do dylatacji nie zostały ściśnięte.
W celu spełnienia wymagań ochrony prze-
ciwpożarowej należy zastosować paski 
dylatacji z  wełny mineralnej (np.dylatacji 
 fermacell™ z wełny mineralnej) o tempera-
turze topnienia ≥ 1000°C.
Wystający pasek izolacyjny można usunąć 
dopiero po ułożeniu warstwy podłogi.

Narzędzia
Elementy systemu Therm są cięte na wy-
miar przy użyciu standardowych narzędzi. 
Do dokładnych i ostrych cięć zalecamy sto-
sowanie ręcznych pił tarczowych (najlepiej 
z szyną prowadzącą) z ostrzami z węglików 
spiekanych. Podczas prac należy uwzględ-
nić mozliwość powstawania pyłu. Jego ilość 
można ograniczyć poprzez zastosowanie 
tarcz o mniejszej liczbie zębów z zachowa-
niem niskich obrotów.

Niestandardowe kształty można wykony-
wać za pomocą wyrzynarki lub wiertarki 
z  nasadką(koronka) do wycinania gniazd 
puszek elektrycznych.

obliczanie obciążenia cieplnego
W przypadku braku danych dotyczących za-
potrzebowania na ciepło należy zlecić kal-
kulację odpowiednim specjalistom.

Temperatura zasilania powinna być ustawiona w taki sposób, aby temperatura warstw 
wykończeniowych z drewna, materiałów drewnopochodnych i produktów z laminatów 
w żadnym punkcie nie przekraczała 27°C. W przypadku innych pokryć: 29°C.

5.1 Ogólna instrukcja montażu Therm25 i Therm38

05 Montaż

Łazienka/Natrysk
BF 11.70 m2
FF   1.20 m2

Flur
BF 5.80 m2
FF 1.20 m2

Pokój 1

FF   4.60 m2
BF 15.10 m2

Mieszkanie
BF 29.90 m2
FF   4.60 m2

Pokój 2
BF 15.30 m2
FF   4.60 m2

28
28 28

2 8

2 8 2 8

Punkt wstawienia

 V 1 

Strefa: 003 (Z immer 1)

Długość: 93 m

Długość wiązania: 2 m

Obwód grzewczy: Nr.1

Podział: AZ 16.7 cm

Strumień przepł. : 1.1 l/min

Strefa: 004 (BAD /DU)

Długość: 57 m

Długość wiązania: 1 m

Obwód grzewczy: Nr.1

Podział: AZ 16.7 cm

Strumień przepł. : 2 l/min

Strefa: 002 (Mieszkanie)

Długość: 63 m

Długość wiązania: 6 m

Obwód grzewczy: Nr.1

Podział: AZ 16.7 cm

Strumień przepł. : 1.1 l/min

Strefa: 002 (Mieszkanie)

Długość: 65 m

Długość wiązania: 5 m

Obwód grzewczy: Nr.2

Podział: AZ 16.7 cm

Strumień przepł. : 1.1 l/min

Strefa: 002 (Mieszkanie)

Długość: 65 m

Długość wiązania: 2 m

Obwód grzewczy: Nr.3

Podział: AZ 16.7 cm

Strumień przepł. : 1.1 l/min

Strefa: 001 (pokój 2)

Długość: 62 m

Długość wiązania: 10 m

Obwód grzewczy: Nr 1

Podział: AZ 16,7 cm

Strumień przepł.: 0.8 l/min

Strefa: 001 (pokój 2)

Długość: 69 m

Długość wiązania : 12 m

Obwód grzewczy: Nr 2

Podział: AZ 16,7 cm

Strumień przepł.: 0,8 l/min

21 °C
00 2 Mieszkanie

1400 W 21 °C
00 3 Pokój  1

530 W

21 °C
00 1 Pokój  2

550 W

24 °C
00 4 Łazienka/Natrysk

400 W

grösster DruckverlustGrösseNr. KastenbreiteWassermenge

Verteilerliste

1 Inox 7 481 kg/h 9 kPa L-

RücklaufVerteiler Vorlauf

Legende

Fermacell GmbH

Plan Nummer

Gezeichnet

Plan Grösse

Südstrasse 4
CH - 3110 Münsingen

www.fermacell.ch

+41 (0) 31 724 20 20

Datum

Massstab 1:50

Erdgeschoss

Musterprojekt

Ausführung Bodenheizung

12.04.2018

301-a

past

63 x 42 cm
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Należy bezwzględnie stosować się do wy-
magań związanych z przygotowaniem pod-
łoża opisanych w rozdziale 4. Aby zapewnić 
możliwie najlepsze ułożenie rur grzew-
czych, konieczne jest zaplanowanie kierun-
ku układania i  określenie liczby obwodów 
grzewczych we współpracy z odpowiedzial-
nymi planistami lub monterami. Długość 
obwodu grzewczego z rurą grzewczą 16 mm 
nie powinna przekraczać 100  m¹  długości 

rury grzewczej. Maksymalna powierzchnia 
przy pełnym obłożeniu wynosi ok. 15m² na 
jeden obwód grzewczy.

Przygotowanie
Prace przygotowawcze, paski wełny dylata-
cyjnej i przycięte na wymiar płyty muszą być 
wykonane zgodnie z opisem w rozdziale 5.1 
na stronie 13.

Schemat montażu
Elementy  fermacell® Therm25 mogą być 
układane swobodnie i  bez ustalonego kie-
runku układania. Przesunięcie spoin nie 
jest konieczne ze względu na ułożenie do-
datkowej warstwy (patrz zdjęcia poniżej). 
Elementy Therm25 są łączone na styk bez 
spoinowania. Spoinę uzyskuje się tylko 
przez przyklejenie dodatkowej warstwy.

MONTAŻ

5.2 Montaż Therm25

Schemat montażu z dwoma obwodami grzewczymi

Ułożenie elementów  fermacell® Therm25 luzem,  
połączonych na styk krzyżowo

Obwód grzewczy 1

Obwód grzewczy 2
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Wprowadzanie rur grzewczych 16 mm, specjalne frezowanie nie wymaga dodatko-
wego mocowania rur grzewczych

MONTAŻ

Wycinek ze schematu montażu w przejściu drzwiowym

W obszarze otworów drzwiowych lub 
ostrych naroży pomieszczeń zaleca się sto-
sowanie  fermacell® Therm25 okrągły w po-
łączeniu z  fermacell® Therm25.

 fermacell® Therm25 okrągły przed rozdzielaczem ciepła z frezowaniem

 fermacell® Therm25 okrągły przed rozdzielaczem ciepła

W przypadku dużego stężenia ilości rur 
(np.  kolektory grzewcze)  fermacell® 
Therm25 okrągły mogą być przeprojekto-

Dowiedz się więcej o montażu  fermacell™ Therm25

Na stronie https://www. fermacell.ch/pl/boden znajduje się nasz film montażowy  
dotyczący Therm25, zawierający wszystkie szczegóły i przydatne wskazówki.

wane lub wyfrezowane, aby pomieścić ich 
wystarczającą ilość.
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Maksymalna dopuszczalna wielkość otwo-
ru na skupisko instalacji to 400 × 200 mm 
dla wariantu 1.

Po ułożeniu rur ogrzewania podłogowego, 
należy wpuścić do nich wodę pod cisnie-
niem, aby sprawdzić szczelność całej insta-
lacji. Następnie należy zamontować dodat-
kową płytę gipsowo -włóknową   fermacell® 
10 mm. Warstwę tę układa się jednym cią-
giem z  przesunięciem spoiny y  > 167  mm 
do elementów Therm25. Należy zwrócić 

uwagę, aby te złącza płyt nie znajdowały 
się bezpośrednio nad równoległymi row-
kami lub złączami Therm25. Najpierw na 
złącza Therm25 nanosi się 1 pasek kleju 1  
o długości ok. 5 mm, a następnie pomiędzy 
każdym frezowanym rowkiem nakłada się 
podwójny pasek klejowy 2 . W  przypadku 
klejenia na styk doczołowo dodatkowej war-

stwy, konieczne jest nałożenie pierwszego 
kolejnego paska klejowego w  odległości 
maks. 10 mm od krawędzi ułożonej wcze-
śniej płyty gipsowo -włóknowej   fermacell  3 .

1  Wypełnić otwór kruszywem wypełniają-
cym   fermacell®

2  Następnie przystępujemy do układania 
płyt gipsowo -włóknowych  fermacell®

1 2

Wskazówka:
Przy montażu rur grzewczych należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć ich uszkodzenia! Zaleca się przed montażem 
instalacji grzewczych wyrysowanie punktów krytycznych ich poprowadzenia. W przypadku akumulacji rur, elementów wypełniających 
lub niestandardowo prowadzonych rur grzewczych, płyta osłonowa może być przyklejana z  uwzględnieniem równomiernego 
obciążenia (> 40 kg/m²).
Dalsza obróbka w kolejnych etapach branżowych, np. nakładanie pokryć do chodzenia, jest możliwa dopiero po całkowitym 
utwardzeniu (24-36 godzin w zależności od temperatury i wilgotności) kleju do jastrychu  fermacell™.

Dalsze prace

1

2

3

1

1

1

2
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Szablon montażowy:
Szablon może być wykonany z cienkiej płyty 
z tworzywa drzewnego HDF lub MDF z wy-
wierconymi otworami. Płyta ta powinna 
mieć format warstwy osłonowej   fermacell, 
1500 × 1000  mm, a  w siatce wzdłużnej 
i  poprzecznej 167  mm, średnica otwo-
rów powinna wynosić około 35  mm. Sza-
blon mocujący jest najpierw umieszczany 
w  miejscu, w  którym następnie układana 
jest warstwa osłonowa  fermacell. Jeśli rury 
grzewcze staną się widoczne, otwór wierco-
ny jest oznaczony lub zaklejony taśmą sa-
moprzylepną, tak aby w tym miejscu nie zo-
stał umieszczony żaden element mocujący. 
Następnym krokiem jest usunięcie szablo-
nu, nałożenie kleju do jastrychu  fermacell™ 
i płyty gipsowo -włóknowej  fermacell® jako 
płyty osłonowej i zamocowanie przy pomocy 
szablonu.

Szablon montażowy można zaku-
pić u branżowych sprzedawców

Oznaczyć punkty oraz osie montażu. Alternatywa: Wykonać szablon klamer/zszywek,
wielkość 1000 × 1500 mm, siatka 167 mm, otwory Ø = 35 mm

Utrwalenie
Wymagany nacisk można uzyskać za pomo-
cą wkrętów samowiercących  fermacell™ 
3,9 × 30 lub 3,9 × 22 lub specjalnych 
klamer- zszywek rozprężnych (długość 
klamry ok. 18–23  mm). Elementy łączące 
należy umieszczać na powierzchni płyty 
w odstępach 165 × 250 mm. Zużycie wynosi 
około 30 sztuk/m².

Pomieszczenia mokre
W pomieszczeniach mokrych płytą osłono-
wą może być Powerpanel H2O  fermacell® 
zamiast płyty gipsowo -włóknowej 
 fermacell®. Montaż jest przeprowadzany 
zgodnie z  wcześniej opisanymi etapami 
z płytą gipsowo -włóknową  fermacell® z za-
chowaniem odpowiednich akcesoriów.

Położyć szablon na planowanej powierzchni płyty gipsowo -włóknowej  fermacell® 
jako płytę osłonową. Sprawdzić, czy w obszarze montażu znajdują się rury grzew-
cze. Jeśli tak, przykryć punkt montażu taśmą samoprzylepną.

Mechaniczny montaż płyty osłonowej za pomocą wkrętów lub klamer- zszywek 
przy użyciu szablonu.

Wariant montażu z późniejszym zalewaniem ele‑
mentów Therm25
Przy montażu płyty gipsowo -włóknowej 
 fermacell® przed Therm25 i  późniejszym za-
szpachlowaniem wykonuje się klejenie zgod-
nie z  poprzednimi etapami. Zalewanie zaprawą 
 fermacell™ odbywa się w  sposób identyczny jak 
etapy na stronach 20–21. (patrz Therm38).
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Schemat montażu 1 – montaż w kierunku przejścia do kolejnego pomieszczenia

W obszarze korytarza układ wzdłużny np.  z elementami z podłużnymi rowkami 
Therm38

1 2

Schemat montażu 2 – montaż od kierunku przejścia do kolejnego pomieszczenia

1

1 2 2 3
Schemat montażu 1
Elementy  fermacell® Therm38 układane są 
od lewej do prawej strony jednym ciągiem 
(przesunięcie spoin ≥ 20 cm). Należy uwa-
żać, aby nie dopuścić do powstania krzyżu-
jących się spoin.

Pierwszy rząd, element 1
Odciąć nadmiar płyty po stronie poprzecz-
nej i wzdłużnej.

Element 2
Odciąć wyłącznie nadmiar płyt po stronie 
wzdłużnej.

Element 3
Przyciąć na długość. Następnie odciąć 
nadmiar płyty po stronie wzdłużnej. Odcię-
tą część można ułożyć w  drugim rzędzie. 
Zwrócić uwagę, aby pozostała część miała 
długość krawędzi co najmniej 20 cm, a wy-
cinki były do siebie dopasowane.
Jeżeli elementy Therm38 są układane 
zgodnie ze schematem montażu 1 na pod-
sypce wyrównującej  fermacell™, na pod-
sypce należy wykonać tzw. wyspy robocze 
do poruszania się.

Schemat montażu 2
Schemat montażu 2 dobrze nadaje się do 
układania elementów Therm38 na podsyp-
ce wyrównującej  fermacell™. Tutaj elemen-
ty Therm38 mogą być układane od strony od 
kierunku przejścia do kolejnego pomiesz-
czenia.

Obszar korytarza
W korytarzach lub wąskich pomieszcze-
niach, elementy Therm38 powinny być 
układane wzdłużnie.

5.3 Montaż Therm38
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1

2

2

Klejenie zakładek stopniowych
Elementy Therm38 są klejone klejem do 
jastrychu  fermacell™ - szczegóły w  in-
strukcji montażu jastrychu  fermacell, lub 
kleju do jastrychu typu greenline (zuży-
cie kleju greenline ok. 40 g/mb spoiny,  
10–12m²/butelkę). W  tym celu na zakładki 
nakłada się dwa pasma kleju. Odbywa się to 
w jednej operacji przez podwójny otwór na 
końcówce butelki.

Łatwe czyszczenie
Ręce, materiał i narzędzia wystarczy opłu-
kać wodą.

Trwałe sklejenie elementów ‑ ważne!
Elementy należy skręcić ze sobą w  ciągu 
10  minut. Maksymalna odległość między 
elementami mocującymi – wkrętami:
 · 20 cm (wkręty samowiercące  fermacell™ 

3,9 × 40 mm)

Odpowiednie elementy łączące i  informa-
cje o zużyciu podane są w rozdziale 12. Aby 
zapewnić niezbędny nacisk, początkowo, 
górny element  fermacell® Therm38 jest ob-
ciążany poprzez ciężar własny montażysty, 
a następnie przykręcany lub łączony klam-
rami- zszywkami z dolnym elementem.

Po ok. 5–30 minutach należy usunąć nad-
miar kleju w  obszarze spoiny za pomocą 
odpowiedniego narzędzia. Następnie nie 
należy wchodzić na powierzchnię ułożone-
go podłoża w ciągu najbliższych 24 godzin. 
Maksymalna szerokość spoiny klejowej 
wynosi 2  mm. W  normalnym klimacie po-
mieszczenia o  temperaturze 20°C i  wil-
gotności powietrza 50%, po ułożonej 
powierzchni można chodzić po ok. 24 go-
dzinach, a pełną nośność osiąga się po ok. 
72 godzinach.

Na elementy  fermacell® Therm dopusz-
czalny jest ostrożny ruch pieszy.

Rodzaje elementów
Dzięki trzem różnym frezowaniom płyt 
można tworzyć kombinacje, które są bar-
dziej ekonomiczne niż przy zastosowaniu 
wyłącznie standardowych elementów. Wy-
nika to z niższych cen zakupu i nakładów na 
szpachlowanie.

Przykład 1

W podłużnym pomieszczeniu, takim jak 
korytarz, gdzie rury grzewcze układane są 
wyłącznie równolegle do długości pomiesz-
czenia, możliwe jest zastosowanie elemen-
tów z rowkami wzdłużnymi.

Przykład 2

Jeśli rury grzewcze są układane w  ukła-
dzie meandrowym, są one wyginane tylko 
w dwóch równoległych strefach krawędzio-
wych. W  tych obszarach można układać 
standardowe elementy. Dodatkowo w  ob-
szarze podłogi pomiędzy nimi stosowane są 
elementy z rowkami poprzecznymi.

Wskazówka: Połączenie różnych frezowań 
Therm38 wymaga bardziej precyzyjnego 
planowania (zdefiniowania przebiegu rury) 
i bardziej szczegółowej listy materiałów.

RADA: Po nałożeniu kleju należy 
zadbać, aby klej spłynął na istnie-
jącą zakładkę stopniową.
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Odcięcie zbędnego nadmiaru dla pierwszego rzędu 
układania(analogicznie do elementów jastrychowych 
 fermacell®)

Klejenie elementów Therm38 z całkowicie wypełnio-
nymi spoinami

Układanie elementów  fermacell® Therm38

Mocowanie poprzez skręcanie w ciągu 10 minut

Nakładanie kleju do jastrychu  fermacell™ greenline 
w obszarze podkładki

Gruntowanie elementów  fermacell® Therm38 za po-
mocą gruntu  fermacell™

Elementy montażowe
Należy używać wkrętów samowiercących 
 fermacell™ 3,9 × 40 mm.
 · Skręcanie odbywa się na płaskiej prze-

strzeni między wystającymi formami
 · Wkręty  fermacell™ nie mogą przenikać 

przez izolację i  nie mogą opierać się na 
podłożu ani się z nim łączyć.

Czyszczenie podłoża
 · Powierzchnia musi być sucha, stała, wol-

na od plam, kurzu, pyłu i tłuszczu.
 · Wyciekający klej do jastrychu  fermacell™ 

greenline należy oczyścić po utwardze-
niu szpachelką lub innym ostrym narzę-
dziem.

 · Usunąć pozostałości tynku, zaprawy itp.
 · Wszystkie powierzchnie płyt muszą być 

równomiernie suche.

Gruntowanie
Przed ułożeniem rur ogrzewania podło-
gowego i  wylewaniem posadzki, elementy 
 fermacell® Therm muszą być dodatkowo 
zagruntowane Gruntem  fermacell™. Zuży-
cie ok. 150–200 g/m².

RADY:
Do oczyszczania podczas prac należy używać odkurzacza przemysłowego o dużej mocy.
W celu racjonalnego naniesienia gruntu należy użyć zwykłego opryskiwacza plecakowego.
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Umieszczenie rur ogrzewania podłogowego 16 mm Zalewanie elementów Therm38 zaprawą Gotowe zalane elementy Therm38 (Q1)

Należy zawsze przestrzegać instrukcji 
montażu dostarczonych przez dostawców 
rur grzewczych.

Wylewanie zaprawy na elementy  
 fermacell® Therm38
Po całkowitym wyschnięciu gruntu 
 fermacell™ i  wprowadzeniu rur ogrzewa-
nia podłogowego, elementy  fermacell® 
Therm38 zalewa się z zaprawą  fermacell™- 
klejem gipsowym  fermacell. Uwaga: Rury 
grzewcze muszą być wypełnione wodą pod 
ciśnieniem!
Zaprawę kleju gipsowego  fermacell™ 
należy zmieszać w  ilości 16,5 litra wody 
(nie 12 litrami, jak podano na opakowaniu).

 · Mieszanie najlepiej jest przeprowadzać 
przy użyciu mieszalnika ręcznego.

 · Mieszanie musi być przeprowadzane do 
pozbycia się grudek materiału

 · Wylać zmieszaną zaprawę kleju gipsowe-
go  fermacell™ na elementy  fermacell® 
Therm38 i wyrównać pacą.

 · Najlepiej nadaje się paca gładka.
 · Uważać, aby nie powstały zęby- progi. 

Podczas ściągania stale czyścić pacę, 
stukając lekko w ziemię.

 · Zużycie wynosi 6 kg/m² powierzchni pod-
łogi (element standardowy).

 · 1,2–1,5 kg/m² powierzchni podłogi (ele-
menty z rowkami poprzecznymi i podłuż-
nymi).

Q1:
Ściągnąć równo zaprawę kleju gipsowego 
 fermacell™.
 · Wymiar osadzenia ok. 1–2  mm  

(po ok. 3–4 godzinach oczekiwania).
 · Usunąć zęby- progi i nierówności.

Powierzchnia nadaje się do układania pły-
tek.

Q2:
Ponowne szpachlowanie powierzchni za 
pomocą masy samopoziomującej do podłóg 
 fermacell™ o grubości warstwy do ≤ 3 mm 
wraz z  niezbędnym uprzednio położonym 
gruntem.
 · Usunąć nadlewy - ,,zęby”.

Powierzchnia jest odpowiednia do układa-
nia parkietu pływającego.

5.4  Układanie rur ogrzewania 
podłogowego
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Q3:
Zaszpachlować całą powierzchnię ≥  3  mm 
grubości warstwy masą samopoziomującą 
do podłóg  fermacell™ łącznie z niezbędnym 
gruntem.
 · Usunąć nadlewy - ,,zęby”.

Powierzchnia nadaje się do układania par-
kietu klejonego, dywanu i linoleum.

Warunki układania
Należy zauważyć, że wilgotność elementów 
 fermacell® Therm38 musi być po wylaniu 
poniżej 1,3%.

Tryb grzewczy
Po zalaniu można rozpocząć ogrzewa-
nie po 24 godzinach. Nie doprowadzać do 
ogrzewania uderzeniowego, ale stopniowo 
zwiększać temperaturę w ciągu około 5 dni. 
Następnie wilgoć elementów  fermacell® 
Therm38 powinna znajdować się poniżej 
1,3%. Musi być zapewniona wystarczająca 
wentylacja.

Kolejne operacje robocze
Na elementy  fermacell® Therm38 można 
wchodzić dopiero po wylaniu i  całkowitym 
wysuszeniu elementów wykonanych w  ra-
mach kolejnych operacji.

Akumulacja rur w  obszarze rozdzielczym 
ciepła
W przypadku dużego nagromadzenia rur 
grzewczych (np.  przed skrzynką rozdzie-
lacza ciepła), ilość prefabrykowanych fre-
zowań rur nie będzie już wystarczająca. 
Zamiast Therm38, można układać także do-
stępne w  sprzedaży elementy jastrychowe 
 fermacell® 20 mm. Rury grzewcze są mo-
cowane mechanicznie, większe powierzch-
nie pomiędzy nimi są podwajane za pomo-
cą płyty gipsowo -włóknowej  fermacell® 
18 mm. W celu zalania pozostałych miejsc 
należy postępować w sposób opisany w po-
przednim rozdziale.
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Wariant z  dodatkowo ułożoną płytą 
gipsowo ‑włóknową  fermacell®

Zamiast wypełnienia wyfrezowanych frag-
mentów pod rury za pomocą szpachlowania, 
można zamocować także płytę gipsowo-
-włóknową  fermacell® 10 mm na  fermacell® 
Therm38. Możliwość ta jest ograniczona 
do zakresów zastosowania 1 + 2 (miesz-
kalne i biurowe). Dla tej warstwy wykorzy-
stuje się z  reguły płyty gipsowo -włóknowe 
 fermacell® w  formacie 1,00 m  × 1,50 m. 
Warstwa ta jest układana jednym ciągiem 
z przesunięciem spoiny o ≥ 200 mm w sto-
sunku do elementów  fermacell® Therm38. 
Należy zwrócić uwagę, aby te złącza płyt nie 
znajdowały się bezpośrednio nad równole-
głymi rowkami.

Klejenie za pomocą kleju do jastry-
chu  fermacell™: Na elementy Therm38 
nanieść paski klejowe o  średnicy ok. 
5  mm w  odległości ≤ 100  mm (zużycie  
ok. 200 g/m², układana powierzchnia  
≈  5m²/butelka). W  przypadku klejenia płyt 

doczołowo konieczne jest nałożenie pierw-
szego paska klejowego w odległości maks. 
10 mm od krawędzi ułożonej wcześniej pły-
ty gipsowo -włóknowej  fermacell® .

Alternatywnie, możliwe jest sklejenie tej 
dodatkowej warstwy  fermacell białym kle-
jem PVAC. Należy przewidzieć nałożenie 
kleju na całej powierzchni. Klej nakładany 
jest za pomocą szpachelki zębatej (uzębie-
nie ≈ 3 mm) (≈ 400 g/m²). Zwrócić uwagę na 
zależność czasu od otwarcia kleju.

Utrwalenie: Wymagany nacisk można uzy-
skać za pomocą wkrętów samowiercą-
cych  fermacell™ lub specjalnych klamer- 
zszywek rozprężnych (długość klamry 
ok.  18  mm). Elementy łączące należy 
umieszczać na powierzchni płyty w  odstę-
pach ok. 165 × 250 mm. Zużycie wynosi oko-
ło 30 sztuk/m².

Wskazówka: Podczas montażu rur grzew-
czych należy zachować szczególną ostroż-
ność, aby uniknąć ich uszkodzenia!

Zaleca się zaznaczenie siatki punktów mon-
tażu na dodatkowej warstwie.

Dalsza obróbka w  kolejnych etapach prac, 
np.  nakładanie pokryć do chodzenia, jest 
możliwa dopiero po całkowitym utwar-
dzeniu (do 36 godzin w zależności od tem-
peratury i  wilgotności) kleju do jastrychu 
 fermacell™ lub białego kleju PVAC.

RADA:
Zamiast mechanicznego montażu do-
datkowej warstwy, można ją również 
przykleić z równomiernym obciąże-
niem > 40 kg/m².
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Elementy jastrychowe gipsowo -włóknowe 
 fermacell® mogą być stosowane w  po-
mieszczeniach zgodnie z  zaleceniami, pod 
pokryciami z  ceramiki i  kamienia natural-
nego dla klas obciążenia 0 i A0.

Elementy  fermacell® Therm nadają się do 
pomieszczeń wilgotnych, które znajdują 
się w  domach, biurach i  budynkach admi-
nistracyjnych oraz podobnych obiektach 
użytkowych.

W pomieszczeniach mieszkalnych o  pod-
wyższonym obciążeniu podłogi od wilgoci, 
np.  w  łazienkach lub wejściach do domu, 
elementy  fermacell® Therm mogą być po-
krywane płynną folią uszczelniającą lub 
systemem uszczelnień klejowych.

Elementy  fermacell® Therm nie nadają się 
do pomieszczeń obciążonych wodą w  spo-
sób ciągły, takich jak baseny, sauny i strefy 
natryskowe w obiektach sportowych.

Obszary zabezpieczenia na bezpośrednie oddziaływanie wody

umiarkowane obciążenie z powodu 
bezpośredniego oddziaływania wody  
(strefa rozbryzgowa), klasa obciążenia 0, A0

brak lub niewielkie obciążenie 
z powodu wody rozbryzgowej,  
klasa obciążenia 0

nieznaczne obciążenie wilgocią prysznic z brodzikiem

Tabela 1: Klasy obciążenia wilgocią (obciążenie niskie,umiarkowane oraz Wysokie)

Klasa 
obciążenia

Rodzaj obciążenia Zakresy zastosowania

Klasy obciążenia wilgocią w obszarach nieuregulowanych przez nadzór budowlany (obciążenie 
nieznaczne lub niskie)

0 Powierzchnie ścian, podłóg 
i sufitów, które są tylko chwilowo 
i  krótkotrwale narażone na 
niewielką ilość wody natryskowej

WC dla gości (bez prysznica i wanny)
Kuchnie w gospodarstwie domowym
Na ścianach w  pobliżu urządzeń sanitarnych, 
np. umywalek i WC montowanych na ścianie
Na sufitach w  łazienkach w  gospodarstwach do-
mowych

A0 Powierzchnie ścian, podłóg 
i sufitów, które są tylko chwilowo 
i  krótkotrwale narażone na 
średnią ilość wody natryskowej

W łazienkach z  normalnym użytkowaniem 
domowym lub w  łazienkach hotelowych 
w  bezpośrednim sąsiedztwie natrysków i  wanien 
z  kabiną prysznicową, z  odpływem podłogowym 
lub bez odpływu podłogowego używanych zgodnie 
z planem, np. natryski bezbarierowe

Klasy obciążenia wilgocią w obszarze regulowanym przez nadzór budowlany (wysokie obciążenie)

A Powierzchnie ścian i  podłóg 
narażone na wysokie obciążenia 
z  powodu wody niebędącej pod 
ciśnieniem w pomieszczeniu

Ściany i podłogi w publicznych prysznicach

C patrz wyżej, ale dodatkowo 
z oddziaływaniem chemicznym

Ściany i  podłogi w  kuchniach komercyjnych 
i pralniach

6.1 Wprowadzenie

06 Podłogi narażone na wilgoć
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6.2 System uszczelniający

istniejąca ściana

np. okładzina ceramiczna

system uszczelniający

klej cienkowarstwowy

elastyczny wypełniacz szczelin

element  fermacell® Therm

paski dylatacyjne do przyklejania  
na łączeniach podłóg i ścian

taśma uszczelniająca

System uszczelniający  fermacell™ zawiera 
następujące, zależne od siebie komponenty:
 · Środek głęboko gruntujący  fermacell™
 · Płynna folia  fermacell™
 · Taśma uszczelniająca  fermacell™
 · Kołnierz uszczelniający  fermacell™
 · Klej typu flex  fermacell™

Uszczelnienia powierzchni dla normal-
nych podłoży budowlanych są stosowane 
bezpośrednio pod warstawami przykrycia 
przeznaczonymi do ruchu pieszego i mogą 
być wykonywane przez ,,glazurnika”. Ob-
szary narożne i  przejścia muszą być wy-
posażone w  taśmy uszczelniające lub 
kołnierze uszczelniające należące do sys-
temu. Ponadto cały obszar cokołów ścian 
w  pomieszczeniu z  prysznicem lub wanną 
powinien być uszczelniony co najmniej do 
0,15 m nad górną krawędzią podłogi w celu 
ochrony przed wilgocią podnoszącą się 
z podłogi.

Przykład: połączenie ściana- podłoga w  miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wody 
z elementem  fermacell® Therm

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

prysznic z brodzikiem łazienka domowa z wanną i prysznicemprysznic z odpływem podłogowym stosowanym 
zgodnie z planem

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm > 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Obszary zabezpieczenia na bezpośrednie oddziaływanie wody

umiarkowane obciążenie z powodu 
bezpośredniego oddziaływania wody  
(strefa rozbryzgowa), klasa obciążenia 0, A0

brak lub niewielkie obciążenie 
z powodu wody rozbryzgowej,  
klasa obciążenia 0
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6.3 Obróbka systemu uszczelniającego  fermacell®

Montaż elementów  fermacell® Therm 
odbywa się analogicznie do specyfikacji 
dla obszarów suchych. W  przypadku po-
wierzchni podłogowych, które wymagają 
uszczelnienia, przed zastosowaniem sys-
temu uszczelniającego  fermacell® należy 
zaszpachlować spoiny i  materiały łączące 
co najmniej zgodnie z Q1:
 · elementy gipsowo -włóknowe  fermacell® 

Therm masą szpachlową do spoin 
 fermacell™

Złącza krawędziowe:
 · ściana/podłoga,
 · podłoga/podłoga (element odpływowy 

Powerpanel®),
 · szczeliny dylatacyjne i łączące

muszą być wyposażone w  taśmy uszczel-
niające, narożniki uszczelniające lub koł-
nierze uszczelniające należące do systemu.

Ponadto cały obszar cokołów ścian w  po-
mieszczeniu z prysznicem lub wanną powi-
nien być uszczelniony w celu ochrony przed 
oddziaływaniem wilgoci podciąganej z  pod-
łoża.

Elementy uszczelniające są umieszczane 
w sposób przedstawiony na poniższych ry-
sunkach.

W przypadku stosowania elementów sys-
temu Therm w obszarze A0, należy zapew-
nić dodatkowe uszczelnienie na całej po-
wierzchni (np. płynna folia  fermacell™).

W przypadku stosowania elementów syste-
mu Therm w  obszarze A  (duże obciążenie 
wodą), powierzchnia musi być pokryta war-
stwą  fermacell® Powerpanel H2O i  odpo-
wiednio uszczelniona.

Nanieść grunt  fermacell™ w obszarze styku ściany...

1

... i podłogi, używając wałka

2

Nałożyć płynną folię  fermacell™ w narożu

3

W przypadku stosowania elementów jastrychowych 
gipsowo -włóknowych w obszarze A0, należy zapew-
nić dodatkowe uszczelnienie na całej powierzchni

7

Przy zastosowaniu elementu odpływowego Power-
panel TE, w obszarach połączeń należy stosować 
system uszczelniający

8

Wcisnąć taśmę uszczelniającą  fermacell™ w wilgot-
ną, płynną folię

4

Taśmę uszczelniającą pokryć folią w płynie 
  fermacell™ bezpośrednio po wciśnięciu

5

W przypadku stosowania Powerpanel H2O w obszarze 
A0: system uszczelniający  fermacell™ tylko 
w obszarze krawędzi

6

Etapy obróbki systemu uszczelniającego  fermacell™
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7.1 Kontrola ułożonych elementów  fermacell® Therm
W odniesieniu do tolerancji wypoziomo-
wania* ułożonych elementów  fermacell® 
Therm obowiązują następujące wartości:: 

Maksymalna różnica wysokości w  obsza-
rze styku pomiędzy elementami  fermacell® 
Therm nie może przekroczyć 2 mm.

Maksymalne ugięcie suchej konstrukcji ja-
strychowej dla dopuszczalnego obciążenia 
skupionego nie może przekroczyć 3  mm 
w  obszarze krawędzi. Informacja ta nie 
dotyczy płytek wielkoformatowych zgodnie 
z rozdziałem 7.3.

Gotowość do pokrycia elementów 
 fermacell® Therm następuje po osiągnięciu 
wilgotności kompensacyjnej. Z doświadcze-
nia wiemy, że osiąga się ten stan po ok. 48 
godzinach przy temperaturze powietrza po-
wyżej 15°C i maks. 70% wilgotności względ-
nej pomieszczenia.

Ograniczenia:
 · płyty gipsowo -włóknowe  fermacell® 1,3% 

(procent masy zgodnie z metodą Darr)

Struktura musi być odpowiednia dla danego 
zastosowania (obszar zastosowania, zakres 
wilgotności itd.).

W przypadku wszystkich systemów jastry-
chowych, powierzchnia wraz ze spoinami 
musi być sucha, stała, wolna od plam, ku-
rzu i tłuszczu.

Utwardzony klej do jastrychu  fermacell™ 
musi zostać usunięty. Należy unikać za-
brudzenia klejem większych niż wymaga-
ne(spoina) obszarów płyt, gdyż pogarszają 
one przyczepność powierzchni w przypadku 
planowanej dalszej jej obróbki.

Wszystkie następnie nakładane elementy 
muszą być dopasowane do danego syste-
mu jastrychowego. Należy przestrzegać 
czasów schnięcia i  instrukcji wykonania 
kolejnych warstw systemów wykończenia 
pozostałych producentów.

07 Warianty wykończenia

Odchylenia wysokości elementów jastrychowych

Rozstaw punktów 
pomiarowych (m)

Tolerancja 
wypoziomowania (mm)

0,40 1

1,00 2

2,00 3

4,00 4

*  Można założyć tolerancje odchylenia wypoziomo-
wania.
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7.2 Materiały tekstylne, PCW, korek, dywany i inne elastyczne pokrycia podłogowe

Dywan

Materiał tekstylny PCW

Prace przygotowawcze
Obszary spoin i elementów łączących nale-
ży zaszpachlować (wyjątek: twarde pokrycia 
wierzchnie, np. parkiet lub płytki). W szcze-
gólności, przed położeniem cienkich pokryć 
podłogowych w arkuszach, np. tekstylnych, 
z PCW itp. elementy  fermacell® Therm na-
leży wyrównać/ wypoziomować na całej po-
wierzchni.

W przypadku grubych dywanów, np.  na 
osnowie ze spienionego tworzywa, wy-
starczy z reguły lekkie wygładzenie miejsc 
łączenia i  zaszpachlowanie elementów 
łączących masą szpachlową do spoin 
 fermacell™.

Szpachlowanie zapobiega odznaczaniu się 
na posadzce krawędzi styków i elementów 
łączących lub innych niewielkich nierówno-
ści.

Szpachlowanie/niwelowanie
 · Na elementach  fermacell® Therm moż-

na stosować masę samopoziomującą do 
podłóg  fermacell™ (patrz rozdział 4.3 Wy-
równywanie poziomu) lub masę szpachlo-
wą do spoin  fermacell™.

 · Na elementach  fermacell® Therm 
z   fermacell® Powerpanel H2O jako war-
stwą osłonową należy stosować masę 
szpachlową  fermacell™ Powerpanel. 
Wspomniane masy niwelujące są dostęp-
ne u naszych partnerów handlowych. 

Układanie
Przy układaniu samoprzylepnych elemen-
tów wykładzinowych zaleca się zastosowa-
nie gruntu (np. gruntu  fermacell™).

Do punktowego montażu wykończenia pod-
łogowego nadają się z  reguły dwustronne 
taśmy klejące. W  przypadku klejenia wy-
kładziny na całej powierzchni, zaleca się 
zastosowanie takiego kleju, który umożliwi 
późniejsze usunięcie wykładziny bez pozo-
stawiania resztek.

Do szczelnych pokryć wierzchnich zaleca 
się stosowanie kleju o  niskiej zawartości 
wody.
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Prace przygotowawcze
Szpachlowanie elementów  fermacell® 
Therm w miejscach łączeń i elementów łą-
czących jest konieczne tylko w  przypadku 
zastosowania systemów uszczelniających.

Należy sprawdzić poszczególne kompo-
nenty pod względem przydatności i dopusz-
czenia do stosowania w  danym zakresie 
zastosowania, np.  system uszczelniający 
 fermacell™ (patrz rozdział 6, Podłogi nara-
żone na wilgoć).

Układanie
 · System klejenia płytek musi być odpo-

wiedni dla danego systemu podłogowego 
 fermacell™ i musi być zatwierdzony przez 
producenta do danego stosowania.

 · Uprzednie moczenie płytek nie jest do-
zwolone; przynajmniej 80% tylnej po-
wierzchni płytki musi leżeć na warstwie 
kleju (kontrolować wyrywkowo).

 · Pasek dylatacji do krawędzi należy odciąć 
na poziomie podłogi dopiero po ułożeniu 
płytek i zaspoinowaniu powierzchni pod-
łogi.

 · Spoinowanie powinno być wykonywane 
dopiero po utwardzeniu się kleju (stoso-
wać się do instrukcji producenta).

 · Płytki należy zawsze układać z  otwartą 
spoiną. Niedopuszczalne jest łączenie 
płytek na styk.

Klejenie płytek ceramicznych
 · Na elementach  fermacell® Therm, moż-

na układać płytki o  cienkiej grubości. 
W  przypadku stosowania kleju elastycz-
nego  fermacell™ można zrezygnować 
z gruntowania.

 · Na elementach  fermacell® Therm oraz 
 fermacell® Powerpanel H2O można ukła-
dać płytki o  cienkiej lub średniej grubo-
ści. Przy zastosowaniu kleju elastycznego 
 fermacell™ należy wykonać gruntowanie 
(np. gruntem  fermacell™).

Formaty płytek ceramicznych (standardo‑
we)
W przypadku elementów  fermacell® Therm 
i elementów  fermacell® Therm z  fermacell® 
Powerpanel H2O maksymalne wymiary pły-
tek ceramicznych i z kamienia naturalnego 
wynoszą standardowo 33 cm oraz 40 cm dla 
terakoty.

Płytki wielkoformatowe
Na elementach  fermacell® Therm i  ele-
mentach  fermacell® Therm z   fermacell® 
Powerpanel H2O jako warstwę wierzchnią 
można również układać płytki wielkoforma-
towe:
 · płytki z  kamionki szlachetnej o  grubości 

≥  9  mm z  nieograniczonym wymiarem 
krawędzi w  pomieszczeniach mieszkal-
nych (zakres zastosowania 1) i do maks. 
1200 mm wymiarze krawędzi w pomiesz-
czeniach biurowych (zakres zastosowania 
2)

 · płytki z  kamienia naturalnego o  grubo-
ści ≥  20  mm i  maksymalnym wymiarze 
krawędzi 1200  mm w  pomieszczeniach 
mieszkalnych i biurowych

Elementy jastrychowe  fermacell® 
nadają się do układania 
płytek z kamionki szlachetnej 
o nieograniczonej długości 
krawędzi!  
Patrz ograniczenia i tabele na 
następnych stronach.

WARIANTY WYKOŃCZENIA

7.3 Płytki ceramiczne i  kamień naturalny
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Rodzaj i wysokość dodatkowej izolacji w mm (maksymalnie 1 warstwa), dotyczy C  D  
Pianka twarda EPS DEO 150 kPa ≤ 90 ≤ 90
lub
Pianka twarda EPS DEO 200 kPa lub XPS DEO 300 kPa ≤ 90 ≤ 90
lub
* Inne dodatkowe materiały izolacyjne: Dla struktur w Zakresie Zastosowania 11) materiał izolacyjny 

musi być zgodny z Zakresem Zastosowania 2, dla struktur w Zakresu Zastosowania 22) z ZZ 33).
możliwe możliwe

1)  Zakres zastosowania 1: Pomieszczenia i korytarze w budynkach mieszkalnych, pokoje hotelowe wraz z kuchniami i łazienkami; dopuszczalne obciążenie punktowe 
1,0 kN; dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 1,5 (2,0) kN/m².

2)  Zakres zastosowania 2: Korytarze w budynkach biurowych, powierzchnie biurowe, gabinety lekarskie itp.; dopuszczalne obciążenie punktowe 2,0 kN; dopuszczalne 
obciążenie powierzchniowe 2,0 kN/m².

3)  Zakres zastosowania 3: Korytarze i powierzchnie ze stołami w szkołach, hotelach, recepcjach, restauracjach; dopuszczalne obciążenie punktowe 3,0 kN; dopusz‑
czalne obciążenie powierzchniowe 4,0 kN/m² .

Element  fermacell® Therm 
z dodatkową warstwą i dodat-
kową izolacją dla AWB3

Element  fermacell® Therm 
z dodatkową izolacją

Element  fermacell® Therm 
z  dodatkową izolacją i  dodat-
kową warstwą, np.  Therm25 
z  warstwą spodnią na twardej 
piance EPS

Element  fermacell® Therm 
z dodatkową izolacją dla AWB3

WARIANTY WYKOŃCZENIA

Informacje dotyczące płytek wielkoformatowych na elementach jastrychowych  fermacell® w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych

Legenda

1  strop surowy
2  wyrównanie poziomu (opcja)

3  dodatkowa izolacja
4  dodatkowa izolacja dla AWB 3

5    fermacell® Therm25
6    fermacell® Therm38

7  dodatkowa warstwa

A

5

2
1

DC

dodatkowa warstwa

B

Dopuszczalne formaty płytek w zakresie zastosowania 11) i zakresie zastosowania 22)

Therm25 Therm38

Struktura A  Struktury bez luźnych podsypek
Dopuszczalne wymiary krawędzi [mm] płytek z kamionki szlachetnej o grubości ≥ 9 mm
Element systemu Therm z dodatkową warstwą 
dodatkowej izolacji dla ZZ3

A
Zakres zastosowania 1 nieograniczony nieograniczony
Zakres zastosowania 2 1 200 1 200

Dopuszczalne wymiary krawędzi (mm) płytek z kamienia naturalnego o grubości ≥ 15 mm
Element systemu Therm z dodatkową warstwą 
dodatkowej izolacji dla ZZ3

A
Zakres zastosowania 1 800 800
Zakres zastosowania 2 800 800

Dopuszczalne wymiary krawędzi (mm) płytek z kamienia naturalnego o grubości ≥ 20 mm
Element systemu Therm z dodatkową warstwą 
dodatkowej izolacji dla ZZ3

A
Zakres zastosowania 1 1 200 1 200
Zakres zastosowania 2 1 200 1 200

Dla struktury A  niedopuszczalna jest luźna podsypka, np. podsypka wyrównująca  fermacell™. Ponadto należy tu stosować tylko bardzo elastyczny i szyb-
ko utwardzający się system klejowy. Informacje można znaleźć na stronie www. fermacell.pl, patrz instrukcja dotycząca wymiarów płytek pt.  
„Klejenie płytek wielkoformatowych”

Struktury B  C  D  Struktury z materiałem luźnym w postaci podsypki
Dopuszczalne długości krawędzi [mm] płytek z kamionki szlachetnej, o grubości ≥ 9 mm
Element Therm z dodatkową izolacją dla ZZ3 B Zakres zastosowania 1 800 800

Zakres zastosowania 2 800 800
Element Therm z dodatkową warstwą z dodatkową 
izolacją*

C Zakres zastosowania 1 800 800
Zakres zastosowania 2 800 800

Element Therm z dodatkową izolacją* D Zakres zastosowania 1 600 600
Zakres zastosowania 2 600 600

Dopuszczalne długości krawędzi (mm) płytek z kamienia naturalnego o grubości ≥ 15 mm
Element Therm z dodatkową izolacją dla ZZ3 B Zakres zastosowania 1 600 600

Zakres zastosowania 2 600 600
Element Therm z dodatkową warstwą i dodatkową 
izolacją*

C Zakres zastosowania 1 600 600
Zakres zastosowania 2 600 600

Element Therm z dodatkową izolacją* D Zakres zastosowania 1 450 450
Zakres zastosowania 2 450 450
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en B  C  D  Au
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1   Stropy surowe 
Wystarczająco sztywne
 · strop masywny lub strop warstwowo de-

skowany
 · strop drewniany belkowy, ograniczenie 

maks. ugięcia belek stropowych i górne-
go, nośnego poszycia do maks. l/500

2   Wyrównanie poziomu (opcja)
W przypadku wariantu struktury A  nie 
można stosować podsypek luźnych jako 
wyrównanie poziomu, takich jak podsypka 
wyrównująca  fermacell™. Istnieją następu-
jące możliwości wyrównania poziomu pod 
wszystkimi konstrukcjami jastrychowymi – 
bez zmniejszania długości krawędzi płytek:
 · 10 do 30  mm podsypka wyrównują-

ca  fermacell™ z  górną płytą osłonową 
wykonaną z  płyty gipsowo -włóknowej 
 fermacell® 10 mm lub

 · masa samopoziomująca do podłóg 
 fermacell™ lub

 · podsypka wiązana  fermacell™ lub
 · system izolacyjny  fermacell™ typu pla-

ster miodu 30 lub 60 mm

3  + 4  Dodatkowa izolacja 
 · Materiały izolacyjne muszą być zatwier-

dzone dla następnego wyższego lub od-
powiednio określonego zakresu zastoso-
wania.

5  + 6  Elementy  fermacell® Therm

7   Dodatkowa warstwa
 · Ułożenie dodatkowej płyty gipsowo-

-włóknowej  fermacell® o grubości 10 mm 
lub dodatkowej płyty  fermacell® Power-
panel H2O o grubości 12,5 mm.

Techniki układania
 · Należy dążyć do równomiernego uło-

żenia płytek na podłożu klejowym. 
Polecamy tzw. metodę kombinowaną 
(,,kanapkową”, ,,buttering-floating”), 
w  której zarówno podłoże do układania 
płytek, jak i  ich spód są pokryte klejem. 
Dalsze informacje na temat technik ukła-
dania znajdują się w rozdziale 7.3

 · W przypadku podłóg z  wielkoformato-
wymi płytkami z  kamionki szlachetnej 
i  kamienia naturalnego należy stosować 
wyłącznie systemy klejenia płytek, któ-
re zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
producenta systemu klejenia. Zalecenia 
(np.  Sopro Bauchemie GmbH). Obróbka 
musi być przeprowadzona zgodnie z wy-
tycznymi producenta systemu klejenia.

 · W szczególności, w  przypadku struktury 
A, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych 
w  konstrukcjach nieogrzewanych ozna-
cza, że pokrycie może być podzielone 
na pola o maksymalnej wielkości 64 m², 
przy maksymalnej długości krawędzi 8 
m. W przypadku konstrukcji ogrzewanych 
należy przestrzegać maksymalnych roz-
miarów pól 40 m².

Geometria płytek 
(tylko dla struktur B   –  D  )
 · proporcja boków 1:1 do 3:1

WARIANTY WYKOŃCZENIA
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Przykład: Płytki z kamionki szlachetnej (minimalna grubość 9 mm)

Do 600 mm długości krawędzi na dodatkowej izolacjiNieograniczone wymiary krawędzi z  fermacell® Therm25 i Therm38

Dalsze informacje

Aktualne listy zaleceń z dodatkowymi materiałami izolacyjnymi można znaleźć 
na stronie www. fermacell.pl/downloads

Therm25

35

Therm38

38
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7.4 Parkiet, laminat
Prace przygotowawcze
Wstępne wygładzenie elementów jastry-
chowych w miejscach łączeń może okazać 
się konieczne, w zależności od systemu kle-
jenia i rodzaju parkietu.

Układanie
 · Układanie posadzki z  parkietu powinno 

przebiegać zgodnie z  przepisami i  wy-
tycznymi jego producenta oraz według 
ogólnie przyjętych zasad techniki

 · W czasie montażu należy zachować poda-
ne w normach wartości dotyczące stopnia 
wilgotności parkietu.

 · Laminat może być układany pływająco na 
elementach jastrychowych.

 · Parkiet trzywarstwowy można układać 
zarówno pływająco, jak i jako podłogę kle-
joną (przestrzegać instrukcji producenta).

 · Elementy  fermacell® Therm są odpo-

wiednie jako podkład do klejenia wielo-
warstwowych parkietów według PN EN 
13489 [np.  elementy gotowych parkie-
tów], oraz do parkietów mozaikowych we-
dług PN EN 13488.

 · Na elementach  fermacell® Therm należy 
układać parkiet mozaikowy według PN 
EN 13488 – według wzorów, które umoż-
liwiają parkietowi dylatowanie (przy moż-
liwym pęcznieniu) w różnych kierunkach, 
np. wzór jodełkowy lub mozaiki.

 · Klejenie parkietów z  litego drewna we-
dług PN EN 13226, parkietów deskowych 
według PN EN 13227 lub mozaikowych 
(układanych równolegle) jest możliwe po 
uprzedniej konsultacji i uzyskaniu pisem-
nego pozwolenia producenta kleju.

 · W przypadku parkietów klejonych nale-
ży stosować tylko takie systemy klejenia 
parkietu, które zostały wyraźnie zatwier-

dzone przez producenta kleju dla danego 
elementu jastrychowego.

 · Obróbka musi być przeprowadzona zgod-
nie z wytycznymi producenta kleju.

Parkiet
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8.1 Szczegóły połączeń (przykładowe ilustracje)

08 Detale rozwiązań

Izolacja termiczna płyty podłogowej z ele‑
mentem  fermacell® Therm

Wyrównanie poziomu na stropie drewnia‑
nym belkowym z elementem  fermacell® 
Therm

Wyrównanie poziomu stropu drewnianego 
belkowego z nośnym ślepym pułapem 
z elementem  fermacell® Therm

Wyrównanie poziomu na stropie skle‑
pionym z elementem  fermacell® Therm 
(należy przestrzegać fizyki budowli)

Szczegóły wykonania stopnia w przypadku 
elementu  fermacell® Therm

Połączenie ze ścianą montażową 
 fermacell w obszarze wilgotnym z ele‑
mentem  fermacell® Therm

1  Element  fermacell® Therm
2  Izolacja z miękkiej płyty pilśniowej
3   Podsypka wyrównująca  fermacell™
4   podkład uszczelniający  fermacell™
5   Strop drewniany belkowy

Jeżeli Therm25 jest układany bezpośrednio na pod-
sypce wyrównującej  fermacell™, należy uwzględnić 
dodatkową warstwę kompensującą obciążenie.

Połączenie w obszarze łazienki

1  Element  fermacell® Therm
2  Miękka płyta pilśniowa
3   W razie potrzeby wykonać korektę dokładną za po-

mocą podsypki wyrównującej  fermacell™ ≥ 10 mm
4   Podsypka wiązana  fermacell™ (ściągnięta równo 

z górną krawędzią belki)
5   Strop drewniany belkowy z nośnym ślepym puła-

pem

Jeżeli Therm25 jest układany bezpośrednio na pod-
sypce wyrównującej  fermacell™, należy uwzględnić 
dodatkową warstwę kompensującą obciążenie.

1  Element  fermacell® Therm
2   Izolacja cieplna odporna na nacisk, np.  EPS  

lub XPS
3   Podsypka wiązana  fermacell™ (minimalna wyso-

kość nasypu 30 mm)
4   Strop sklepiony

1  Pokrycie
2  Element  fermacell® Therm
3   Izolacja odporna na nacisk, np. EPS lub XPS
4   Podsypka wyrównująca  fermacell™
5   Strop surowy (z odpowiednim uszczelnieniem)
6   Dylatacja przyścienna na łączeniach podłóg i ścian

6 1 2 3 4 5

1  Element  fermacell® Therm
2  Izolacja odporna na nacisk, np. EPS lub XPS)
3   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 15 mm
4   Podsypka wyrównująca  fermacell™ z kątownikiem 

końcowym
5   Przewody instalacyjne(z  nadsypem- warstwą 

min. 10 mm z podsypki wyrównującej  fermacell)
6   Strop masywny (nierówne i suche podłoże)

1 2 345 6

1  Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell®

2   Klej typu flex  fermacell™
3   Elastyczna masa uszczelniająca
4   Płytki
5   Klej typu flex  fermacell™
6   Płynna folia  fermacell™
7   Taśma uszczelniająca  fermacell™
8   Element  fermacell® Therm
9   Izolacja odporna na nacisk, - warstwą. EPS lub XPS
10  Dylatacjsa przyścienna na łączeniach podłóg i ścian
11  Strop surowy (równe, suche podłoże)

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Z racji, iż  fermacell®charakteryzuje 
się bardzo niskim współczynnikiem 
rozszerzalności i skurczu, nie 
ma potrzeby stosowania szczelin 
dylatacyjnych dla powierzchni 
o wymiarach (długości i szerokości) 
do 20 m.
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1  Element  fermacell® Therm
2   Odpowiednia, odporna na nacisk izolacja od dźwięków 

kroków
3   Podsypka wiązana  fermacell™ (usunięta równo 

z górną krawędzią żłobka)
4   Nośny strop z blachy trapezowej

1  Element  fermacell® Therm
2   Odpowiednia, odporna na nacisk izolacja od 

dźwięków kroków
3   Podsypka wyrównująca ≥ 10 mm  fermacell
4   Podsypka wiązana  fermacell™
5   Nośny strop z blachy trapezowej

Jeżeli Therm25 jest układany bezpośrednio na 
podsypce wyrównującej  fermacell™, należy nałożyć 
warstwę rozkładającą obciążenie.

1  Element  fermacell® Therm
2   Izolacja odporna na nacisk, np.  EPS lub XPS 

 fermacell
3   Podsypka wyrównująca (przewody zasilające 

ułożone w  obrębie podsypki wyrównującej 
 fermacell™)

4   Przewody zasilające (nadsypka min. 10 mm)
5   EPS DEO 150 (PS 30) do maks. 50 mm
6   Strop masywny z przesunięciem wysokości

1  Element  fermacell® Therm
2  Izolacja z miękkiej płyty pilśniowej
3   Podsypka wyrównująca  fermacell™
4   Przewody instalacyjne (podsypka min. 10 mm)
5   Strop surowy

Jeżeli Therm25 jest układany bezpośrednio 
na podsypce wyrównującej  fermacell™, należy 
uwzględnićdodatkową warstwę kompensującą 
obciążenie.

1  Element  fermacell® Therm
2  Izolacja z miękkiej płyty pilśniowej
3   Przewody instalacyjne
4   Podsypka wiązana  fermacell™  

(min. wysokość nasypu = 30 mm)
5   Strop surowy

1  Profil szczeliny dylatacyjnej
2  Pokrycie
3   Wkręty samowiercące  fermacell™ (3,9 × 40 mm)
4   Element  fermacell® Therm
5   Zaprawa cienkowarstwowa
6    Płyta podbudowy  

(np. sklejka, szerokość > 100 mm)
7   Podkładka z paska wełny (> 150 kg/m3)
8   Podsypka wyrównująca  fermacell™
9   Strop masywny (nierówne, suche podłoże)

1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 5 4 6

Przejście drzwiowe ze szczeliną dylatacyjną. Rozkład elementów  fermacell® Therm należy zaprojektować, ułożyć element jastrychowy 
w obszarze drzwi z ciągłą szczeliną o szerokości ok. 5 mm. Następnie w pokryciu powierzchni umieścić profil dylatacyjny.

Wiązka rur maks. 
100 mm

między pojedynczymi 
rurami min. 100 mm

≥ 10 mm

1 2 3 5 4

Wiązka rur maks. 
100 mm

między pojedynczymi 
rurami min. 100 mm

1 2 3 4 5 12 34 56 789

Strop z  blachy trapezowej z  elementem 
 fermacell® Therm

Zasypanie przewodów instalacyjnych 
podsypką wyrównującą  fermacell™, 
przykryte elementem  fermacell® Therm

Strop z blachy trapezowej z wymaganiem 
ogniowym od góry z elementem  fermacell® 
Therm

Osadzanie przewodów instalacyjnych 
w  podsypce wiązanej  fermacell™, 
przykryte elementem  fermacell® Therm

Strop masywny z  różnicą wysokości 
z elementem  fermacell® Therm

Widoczną szczelinę dylatacyjną należy 
dobrze zaprojektować. Ułożyć elementy 
 fermacell® Therm bez klejenia lub 
mocowania z  przesunięciem o  ok. 5  mm. 
Następnie w  pokryciu powierzchni 
umieścić profil dylatacyjny

1  skrzydło drzwiowe
2  pokrycie
3   wkręt samowiercący  fermacell™ (3,9 × 40 mm)
4   profil szczeliny dylatacyjnej
5   płytki
6   klej cienkowarstwowy
7   element  fermacell® Therm
8   płyta podbudowy (np. sklejka, szerokość > 100 mm)
9   twarda pianka polistyrenowa DEO 100(10 mm)
10  podsypka wyrównująca  fermacell™
11  strop masywny (nierówne suche podłoże)

Jeżeli Therm25 jest układany bezpośrednio na podsypce wyrównującej  fermacell™, należy uwzględnić 
dodatkową warstwę kompensującą obciążenie.

1



35

1 2 3 4 1 2 3 4

DETALE ROZWIĄZAŃ

Warianty konstrukcyjne Zakresu Zastosowania 1+2 (ZZ 1+2)
8.2 Warianty konstrukcyjne z Therm25

1   Masa samopoziomująca do podłóg  fermacell™ 
w zależności od pokrycia powierzchni

2    fermacell® Therm25 zaszpachlowany klejem 
gipsowym  fermacell™

3   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
i  Therm25 przyklejone klejem do jastrychu 
i  przykręcone wkrętami Powerpanel H2O  
3,9 × 35 mm.

4   Wyrównanie poziomu np.  podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 lub 60 mm i/lub 
materiałem izolacyjnym zgodnie z  odpowiednim 
ZZ- zakresem zastosowania z listy

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z  miękkiej płyty pilśniowej 10  mm (ZZ- 

zakres zastosowania 1 + 2) lub inne materiały 
izolacyjne z listy materiałów izolacyjnych zgodnie 
z odpowiednim ZZ- zakresem zastosowania

4   Podłoże (wypoziomowane, suche i nośne)

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Warstwa rozkładająca obciążenie, płyta gipsowo-

-włóknowa  fermacell® 10  mm luźno, na styk 
ułożona na podsypce

4   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 lub 60 mm

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z  miękkiej płyty pilśniowej 10  mm lub 

inne materiały izolacyjne z  listy materiałów 
izolacyjnych (≥ ZZ- zakres zastosowania 2)

4   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 lub 60 mm

1   fermacell® Powerpanel H2O sklejony z Therm25
2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z  miękkiej płyty pilśniowej 10  mm lub 

inne materiały izolacyjne z  listy materiałów 
izolacyjnych (≥ ZZ- zakres zastosowania 2)

4   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 lub 60 mm

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z  miękkiej płyty pilśniowej 10  mm lub 

inne materiały izolacyjne z  listy materiałów 
izolacyjnych (≥ ZZ- zakresu zastosowania 2)

4   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 lub 60 mm

5  Kruszywo wypełniające z mata tekturową 
 fermacell™ 30 mm

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z  miękkiej płyty pilśniowej 10  mm lub 

inne materiały izolacyjne z  listy materiałów 
izolacyjnych (≥ ZZ- zakresu zastosowania 2)

4   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 lub 60 mm

5   Izolacja przeciwwilgociowa

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Folia oddzielająca, np. folia PE
4   Podłoże (wypoziomowane, suche i nośne)

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10  mm 
sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   np.  TS Silent plus 3  mm (zalecana warstwa 

aluminium na wierzchu)
4   Podłoże (wypoziomowane, suche i nośne)

1

1

2

2

3

3

4

4

1 1

1

2 2

2

3 3

3

4 4
5

4 1 2 3 4 5

1 2 3 4
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8.3 Przejście drzwiowe

Wariant konstrukcyjny Zakresu Zastosowania 2 (ZZ+2)

Wariant konstrukcyjny ZZ 4 Wariant konstrukcyjny ZZ 3+ 4Wariant konstrukcyjny  
Zakres Zastosowania 3 (ZZ 3)

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10 mm skle-
jona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Dodatkowa warstwa płyty gipsowo -włóknowej 

 fermacell® 10 mm sklejona z 25
4   Wełna mineralna ISOVER PS 81 maks. 15 mm
5   Warstwa rozkładająca obciążenie płyta gipsowo-

-włóknowa  fermacell® 10 mm luźno, na styk uło-
żona na podsypce

6   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 mm

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 12,5 mm dla 
Zakresu Zastosowania 3, sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z miękkiej płyty pilśniowej 10 mm (ZZ 1+ 1 

+ 2 + 3) lub inne materiały izolacyjne dla ZZ 3 z listy
4  Podłoże (wypoziomowane, suche i nośne)

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 15 mm dla ZZ 
4, sklejona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja np. Gutex Standard-n 10 mm lub EPS DEO 

≥ 150 kPa, maks. 70 mm
4   Podłoże (wypoziomowane, suche i nośne)

1   Masa samopoziomująca  fermacell™ 3–5  mm do 
płytek lub parkietu

2    fermacell® Therm25 zaszpachlowany masą szpa-
chlową do spoin  fermacell™

3   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 12,5  mm 
i Therm25 przyklejone klejem do jastrychu i przy-
kręcone wkrętami Powerpanel H2O 3,9 × 35 mm.

4   Wyrównanie poziomu np.  podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 60 mm i/lub materiał 
izolacyjny zgodnie z  odpowiednim Zakresem Za-
stosowania z listy

1 12 2 13 3 2 3 4

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10 mm skle-
jona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Izolacja z miękkiej płyty pilśniowej z listy materia-

łów izolacyjnych dla zakresu zastosowania 1
4   Warstwa rozkładająca obciążenie płyta gipsowo-

-włóknowa  fermacell® 10 mm luźno, na styk uło-
żona na podsypce

5   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 mm

1   Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® 10 mm skle-
jona z Therm25

2    fermacell® Therm25
3   Warstwa rozkładająca obciążenie, płyta gipsowo-

-włóknowa  fermacell® 10 mm luźno, na styk uło-
żona na materiale izolacyjnym

4   Izolacja z wełny mineralnej z listy materiałów izo-
lacyjnych dla AWB Zakresu Zastosowania1

5   Warstwa rozkładająca obciążenie płyta gipsowo-
-włóknowa  fermacell® 10 mm luźno, na styk uło-
żona na podsypce

6   Wyrównanie poziomu podsypką wyrównującą 
 fermacell™ ≥ 10 mm, maks. 100 mm

1 12 23 34 45 5 6 1 2 3 4 5 6

Obszary drzwi
Elementy  fermacell® Therm25 są łączone na styk 
w  obszarze przejść drzwiowych i  połączone siłowo 
dodatkową warstwą.

4 4
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Jeśli jest już warstwa wykończeniowa pod-
łogi, ale wymagane jest ogrzewanie podło-
gowe o minimalnej wysokości montażu, to 
element Therm25 stanowi doskonałą pod-
stawę.

Klejenie elementów Therm25 do istnieją-
cej warstwy wykończeniowej podłogi oraz 
szpachlowanie do ułożenia końcowego po-

krycia odbywa się w oparciu o zalecenia kle-
jowe różnych producentów (np. Sopro, Uzin, 
Klebag, Wakol).

Dzięki  fermacell® Therm25 możliwa jest 
niewielka wysokość montażu przy zaledwie 
25 mm i zachowania wydajnego ogrzewania 
(rury grzewcze o średnicy 16 mm).

Rozstaw osiowy konstrukcji nośnej maks. 500 mm

Montaż Therm25 w  konstrukcji nośnej  
(wkręty 40 mm lub klamry- zszywki 50 mm)

Ograniczenie optymalnego ułożenia rur grzew-
czych

Układanie rur grzewczych (16 mm)Montaż dodatkowej warstwy
Płyta gipsowo -włóknowa  fermacell® lub 
Powerpanel H2O łącznie z wykonaniem spoin

9.1 Therm25 jako ogrzewanie ścienne

9.2 Therm25 przyklejony do istniejącego podkładu

09 Inne zastosowania

Elementy  fermacell® Therm25 są optymalnym 
rozwiązaniem dla instalacji ogrzewania ściennego.  
Można je również stosować jako płytę nośną dla systemów 
ogrzewania podłogowego na istniejącym podłożu.

Systemy ogrzewania powierzchniowego 
można optymalnie łączyć jako ogrzewanie 
podłogowe i ścienne.

Therm25 służy jako optymalna płyta nośna 
dla obu systemów ogrzewania ciepłą wodą. 
Po ułożeniu rur grzewczych można zamo-
cować dodatkową warstwę płyt gipsowo-
-włóknowych  fermacell® lub – w zależności 
od obszaru zastosowania – dodatkową war-
stwę  fermacell® Powerpanel H2O.

Jeśli powierzchnie ścian są swobodnie do-
stępne i  nie są zablokowane przez meble, 
systemy ogrzewania ściennego wytwarzają 
komfortowe ciepło promieniowe i  zmniej-
szają zawirowania kurzu w  porównaniu 
z ogrzewaniem podłogowym.

Poprzez połączenie ogrzewania ściennego 
z  ogrzewaniem podłogowym można uzy-
skać wszechstronne poczucie komfortu 
życia.

Ciepłe i  przytulne ogrzewanie zamienia 
np. wilgotny pokój w prywatną oazę dobrego 
samopoczucia.
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10 Parametry
10.1 Elementy  fermacell® Therm

Parametry płyty gipsowo ‑włóknowej  fermacell®

Gęstość objętościowa (specyfikacja produkcji) ρK 1 150 ± 50 kg/m³

Współczynnik przenikania pary wodnej µ 13

Przewodność cieplna λ 0,32 W/mK

Specyficzna pojemność cieplna c 1,1 kJ/kgK

Twardość w skali Brinella 30 n/mm²

Pęcznienie po 24 godzinach w kontakcie z wodą < 2 %

współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,001 %/K

Pęcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej 
wilgotności powietrza o 30% (20ºC)

0,25 mm/m

Średnia wilgotność przy relatywnej wilgotności 
powietrza 65% i temperaturze pow. 20ºC

1,3 %

Klasa reakcji na ogień materiału budowlanego zgodnie 
z EN 13501-1 (niepalny)

A2

wartość pH 7–8

Parametry podsypki wyrównującej  fermacell™
Klasa materiału budowlanego A1 (zgodnie z DIN 4102)

Przewodność cieplna λR 0,09 W/mK

Wielkość ziaren 0,2 do 4 mm

Gęstość nasypowa ok. 400 kg/m³
Min. wysokość nasypowa 10 mm

Maks. wysokość nasypowa (bez 
zagęszczania)

w zależności od zakresu 
zastosowania

Ilość nasypowa na m² ok. 10 litrów na cm wysokości 
nasypowej

Przechowywanie miejsce suche

Parametry masy samopoziomującej do podłóg  fermacell™
Klasa materiału budowlanego A1

Przewodność cieplna λR 1,1 W/mK

Gęstość objętościowa 1 700–1 800 kg/m3

Maks. grubość warstwy 20 mm

Zużycie na m² ok. 1,7 kg na 1 mm grubości 
warstwy

Wytrzymałość na ściskanie  
(DIN 1164)

ok. 26,0 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (DIN 1164) ok. 6,5 N/mm²
Wytrzymałość na kółka krzeseł wg 
EN 12529 lub DIN 68131

od min. 1 mm grubości warstwy

Przechowywanie 9 miesięcy w suchym miejscu 
i bez mrozu

Parametry podsypki typu plaster miodu  fermacell™
Klasa materiału budowlanego A1 (zgodnie z DIN 4102)

Przewodność cieplna λR 0,7 W/mK

Wielkość ziaren 1 do 4 mm

Gęstość nasypowa ok. 1 500 kg/m³
Min. wysokość nasypowa 30 mm

Maks. wysokość nasypowa  
(bez zagęszczania)

60 mm

Ilość nasypowa na m² ok. 10 litrów na cm wysokości 
nasypowej

Przechowywanie miejsce suche

Parametry podsypki wiązanej  fermacell™
Klasa materiału budowlanego A2 (zgodnie z DIN 4102)

Przewodność cieplna λR 0,12 W/mK

Wytrzymałość na ściskanie (DIN 
53421)

0,4 do 0,5 N/mm²

Gęstość objętościowa rzeczywista ok. 350 kg/m³
Min. wysokość nasypowa 30 mm

Maks. wysokość nasypowa 2 000 mm

Ilość nasypowa na m² ok. 10 litrów na cm wysokości 
nasypowej

Dyfuzja pary wodnej (DIN 52615) µ = 7

Przechowywanie 6 miesięcy w suchym miejscu 
i bez mrozu

10.2 Wyrównywanie poziomu

Parametry elementów  fermacell® Therm

Therm38 Therm25

Grubość 38 mm 25 mm

Struktura warstwy 2 × 10 + 18 mm 1 × 25 mm

Format 500 × 1 500 mm 500 × 1 000 mm

Waga/m² elementów z frezowaniem 
okrągłym

ok. 37 kg/m² ok. 23 kg/m²

Waga/m² elementów rowkowanych ok. 42 kg/m² ok. 27 kg/m²

Wykonanie połączeń Zakładka 
stopniowa

stumpf

Rozstaw frezowań 167 mm 167 mm

ø rury grzewczej, aluminiowa rura 
zespolona

16 mm 16 mm

Należy przestrzegać maks. dopuszczalnych temperatur powierzchni w zależności od pokrycia do chodzenia (patrz wskazówka na 
stronie 13).
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11.1  Zwiększona izolacja dźwiękowa dzięki systemowi wygłuszenia typu plaster miodu 
 fermacell™

11 Fizyka budowli

Strop 
surowy  fermacell® Therm25  fermacell® Therm25  fermacell® Therm25

Struktura 1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

Rysunek systemu
35
10

35
10
30

35
10
60

 fermacell® Therm38  fermacell® Therm38  fermacell® Therm38

Struktura 2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

Rysunek systemu
38
10

38
10
30

38
10
60

Struktura pod elementem  
systemu Therm

Płyta pilśniowa 10 mm Płyta pilśniowa 10 mm
30 mm  fermacell™
Kruszywo wypełniające 
z matą tekturową

Płyta pilśniowa 10 mm
60 mm  fermacell™
Kruszywo wypełniające 
z matą tekturową

Rw
(dB)

Ln,w
(dB)

Rw
(dB)

Ln,w
(dB)

Rw
(dB)

Ln,w
(dB)

Rw
(dB)

Ln,w
(dB)

Widoczny strop 
drewniany belkowy
Płyta wiórowa 
22 mm
Belka 200 mm

28 90 43 81 58 63 61 61

Zamknięty strop 
drewniany belkowy
z deskowaniem
Płyta wiórowa 
22 mm
Belka 200 mm
Wełna mineralna 
50 mm
Łacenie 30 mm
 fermacell 10 mm

42 78 48 72 56 63 59 61

Zamknięty strop 
drewniany belkowy
z klipsami 
sprężynowymi
Płyta wiórowa 
22 mm
Belka 200 mm
Wełna mineralna 
50mm
System Protektor 
TPS 30mm
 fermacell 10 mm

55 62 63 53 73 42 77 39
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11.2 Poprawa izolacji dźwięków stąpania na stropach masywnych wg DIN 4109
 fermacell® Therm25  fermacell® Therm25  fermacell® Therm25  fermacell® Therm25

Struktura 1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

Rysunek systemu
35
10

35
10
20

35

20

35

16

 fermacell® Therm38  fermacell® Therm38  fermacell® Therm38  fermacell® Therm38

Struktura 2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

Rysunek systemu
38
10

38
10
20

38

20

38

16

Struktura pod 
elementem systemu 
Therm

Płyta pilśniowa 10 mm Płyta pilśniowa 10 mm

Podsypka wyrównująca 
≥ 20 mm  fermacell™

Wełna mineralna 22/20* włókno drzewne 17/16 mm*
≥ 150 kg/m3

Strop masywny ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

21 24 27 22

*  Zastosowana izolacja: Floorrock GP firmy Rockwool. Zakres zastosowania 1/dop. obciążenie punktowe 1,0 kN. 
Marka włókna drzewnego: Pavatex Pavapor. Zakres zastosowania 1/dop. obciążenie punktowe 1,0 kN.
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11.3  Poprawa izolacji odgłosów kroków na stropach masywnych wg DIN 4109 
w połączeniu z podsypką wyrównującą  fermacell™

 fermacell® Therm25  fermacell® Therm25  fermacell® Therm25

Struktura 1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

1 × 25 mm +
1 × 10 mm  fermacell

Rysunek systemu
35

≥ 20
≥ 20
21

35

10
20

35

≥ 20

 fermacell® Therm38  fermacell® Therm38  fermacell® Therm38

Struktura 2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

2 × 10 mm +
1 × 18 mm  fermacell

Rysunek systemu
38

≥ 20
≥ 20
21

38

10
21

38

≥ 20

Struktura pod elemen-
tem systemu Therm

≥ 20 mm  fermacell™
Podsypka wyrównująca

22/21 mm włókno drzewne* ≥ 150 kg/
m³

Podsypka wyrównująca ≥ 20 mm 
 fermacell™

Wełna mineralna 22/20 mm
 fermacell 10 mm

Podsypka wyrównująca ≥ 20 mm 
 fermacell™

Strop masywny ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

20 27 30

* Zastosowana izolacja: Floorrock GP firmy Rockwool. Zakres zastosowania 1/dop. obciążenie punktowe 1,0 kN. 
Marka włókna drzewnego: Pavatex Pavapor. Zakres zastosowania 1/dop. obciążenie punktowe 1,0 kN.
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Zużycie elementów  fermacell® Therm38 na m² powierzchni układania

Elementy  fermacell® Therm38 1,33 elementu

Klej do jastrychu  fermacell™ Greenline ok. 80–100 g

Wkręty samowiercące  fermacell™ 3,9 × 40 mm 15 szt.

Klej gipsowy  fermacell™ 6,0 kg (elementy standardowe)
1,2-1,5 kg (elementy z rowkami poprzecznymi 
i podłużnymi)

Masa samopoziomująca do podłóg  fermacell™ ok. 1,7 kg/1 mm grubości warstwy

Podsypka wyrównująca  fermacell™ ok. 10 l/cm wysokość nasypu

Podsypka wiązana  fermacell™ ok. 10 l/cm wysokość nasypu

Jastrychowy plaster miodu  fermacell™ 0,67 elementu

Podsypka doJastrychowego plastra miodu 
 fermacell™ (30 mm)

2 worki

Podsypka do Jastrychowego plastra miodu 
 fermacell™ (60 mm)

4 worki

Grunt  fermacell™ 150 –200 g/m²

Zużycie elementów  fermacell® Therm25 na m² układanej powierzchni

Elementy  fermacell® Therm25 2 elementy

Klej do jastrychu  fermacell™ do dodatkowej 
warstwy

ok. 200 g/m²

Wkręty samowiercące  fermacell™ 3,9 × 30 mm 
lub specjalne klamry- zszywki rozprężne dla 
dod. warstwy

ok. 30 szt./m²

Zużycie elementów  fermacell® Therm25 na m² układanej powierzchni wraz z masą samopoziomu‑
jącą do podłog  fermacell™

Elementy  fermacell® Therm25 2 elementy

Klej do jastrychu  fermacell™ ok. 200 g/m²

Wkręty samowiercące  fermacell™ 3,9 × 40 mm ok. 30 szt./m²

Klej gipsowy  fermacell™ 6,0 kg (element z frezowaniem obłym)
1,2-1,5 kg (elementy rowkowane)

Masa samopoziomująca do podłóg  fermacell™ ok. 1,7 kg/m²

Grunt  fermacell™ 150-200 g/m²

Orientacyjny czasymontażu elementów 
Therm w minutach na m²

Therm25 Therm38

Układanie elemen-
tów Therm całopo-
wierzchniowo na 
nośnym podłożu

6 do 8 12 do 15

Czyszczenie 
powierzchni wraz 
z gruntowaniem 
(tylko w przypadku 
wersji do 
zalewania)

3 3

Układanie rur 
grzewczych

6 6

Zalewanie kle-
jem gipsowym 
 fermacell™ (Q1)

10 10

Dodatkowa 
warstwa płyty 
gipsowo-
-włóknowej 
 fermacell® 10 mm

7 do 10 7 do 10

Orientacyjny czas montażu podczas 
przygotowania podłoża w minutach na m²

Podsypka wyrównująca 
 fermacell™ ≤ 10 mm do 50 mm

10 do 15

Podsypka wyrównująca 
 fermacell™ >50 mm do 100 mm

15 do 20

Podkład uszczelniający pod 
podsypkę wyrównującą

2 do 3

Dodatkowa izolacja pod 
elementami systemu Therm

2 do 4

Izolacja = Podsypka + 
jastrychowy plaster miodu 
 fermacell™ 30 mm

7 do 10

Izolacja = Podsypka 
+ jastrychowy plaster 
miodu  fermacell™ 60 mm 
(z zagęszczaniem)

12 do 15

Podsypka wiązana  fermacell™ 
(rozrobienie i rozprowadzenie 
100 mm)

15 do 181)

20 do 232)

Masa samopoziomująca do 
podłóg  fermacell™ (rozrobienie 
i rozprowadzenie)

10

Paski dylatacji podłóg i ścian 1 min/mb

1)  pompą do jastrychu lub mieszadłem 
o przymusowym mieszaniu

2) mieszadłem ręcznym

Określone czasy montażu dotyczą pracy 1 człowieka. 
Należy je dostosować do istniejących warunków bu-
dowy i transportu. Czasy transportu i dostawy należy 
również oddzielnie uwzględnić.

12.1 Zużycie elementów systemów Therm 12.2  Orientacyjne czasy 
montażu

12 Zestawienie zużycia materiałów
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Notatki
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