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PERFEKCYJNA IZOLACJA

INNOWACYJNE rozwiązanie posadzkowe
CEMEX to materiał izolująco-wyrównujący,
czyli pianobeton INSULARIS PIANO oraz wysokiej jakości wylewki anhydrytowe ANHYLEVEL.
INNOWACYJNE rozwiązania posadzkowe
CEMEX to:
• Wysoka jakość rozwiązania
• Doskonałe parametry systemu
• Oszczędności kosztów ogrzewania
• Gwarancja najwyższej jakości

IDEALNA WYLEWKA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Pianobeton INSULARIS PIANO to beton lekki o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych oraz wysokiej
płynności w trakcie układania.

ANHYLEVEL to płynny podkład podłogowy na bazie spoiwa anhydrytowego, przygotowywany w wytwórniach CEMEX i dostarczany na budowę w postaci gotowej do użycia.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

• współczynnik przewodzenia ciepła od 0,09 W/(m*K) do 0,20 W/(m*K)
• gęstość od 400 kg/m³ do 800 kg/m³
• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach od 500 kPa do 1500 kPa

• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powyżej 20 MPa
• wytrzymałość na zginanie po 28 dniach powyżej 4 MPa
• współczynnik przewodzenia ciepła od 1,3 W/(m*K) do 1,8 W/(m*K)

GŁÓWNE KORZYŚCI
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powoduje oszczędność energii
eliminuje ryzyko klawiszowania i mostki termiczne
pozwala na dokładne wyrównanie podłoża i w konsekwencji na niższe zużycie jastrychu
idealnie otula instalacje chroniąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi

znacznie szybsze nagrzewanie pomieszczeń i lepszy komfort użytkowania
oszczędność materiału ze względu na mniejszą grubość wylewki
stabilna i wysoka wytrzymałość
porządek na budowie

ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIA

SPECJALIŚCI
OD BETONÓW

• podkład pod posadzki zamiast styropianu lub styroduru
• szczególnie zalecany jeśli jest dużo instalacji pod posadzką
• możliwość zastosowania łącznie wraz ze styropianem

CemEXPERTS to sieć profesjonalnych, oferujących najwyższą jakość usług wykonawców
stosujących rozwiązania specjalistyczne dostarczane przez CEMEX.

• do wykonywania wszelkich podkładów podłogowych (szczególnie z ogrzewaniem podłogowym)
• do wykonania podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, kamienne, panele drewniane i laminowane,
grube wykładziny dywanowe czy też posadzki dekoracyjne
• zamiast tzw. wylewki z miksokretu

WŁAŚCIWOŚCI

Pracownicy firm CemEXPERTS są przeszkoleni
oraz zweryfikowani pod kątem poprawności
stosowania naszych produktów:
INSULARIS PIANO i ANHYLEVEL

• duża płynność pianobetonu pozwalająca na dokładne otulenie rur i przewodów
• niska masa umożliwiająca zastosowanie np. na stropach drewnianych
• klasa niepalności A1 poprawiająca bezpieczeństwo pożarowe

Produkt został wyróżniony prestiżowymi nagrodami TOPBuilder 2016 oraz Green Building Awards 2017.

WŁAŚCIWOŚCI
• dobre przewodnictwo cieplne
• właściwości samopoziomujące
• do 600m² bez dylatacji
Produkt został wyróżniony prestiżowymi nagrodami TOPBuilder 2016 oraz Green Building Awards 2017.

NAGRODA GREEN
BUILDING AWARDS
DLA SPECJALISTYCZNEGO
ROZWIĄZANIA
Z PORTFOLIO CEMEX
Produkty
specjalistyczne
ANHYLEVEL
i INSULARIS PIANO składające się na
rozwiązanie „Efektywny Duet – izolacja
i wylewka” nagrodzono w Konkursie Green
Building Awards.
Green Building Awards to organizowany po
raz szósty przez Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa
Ekologicznego
(PLGBC)
konkurs,
który
promuje
innowacyjne
rozwiązania dla budownictwa ekologicznego.
W kategorii Green Product of the Year
nagrodzono rozwiązanie CEMEX “Efektywny
Duet” czyli pakiet łączący izolację z pianobetonu INSULARIS PIANO z posadzkami
anhydrytowymi ANHYLEVEL.

ROZWIĄZANIA
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

Pianobeton INSULARIS PIANO zapewnia
idealną izolację cieplną pod posadzki a wylewka anhydrytowa ANHYLEVEL to znakomity
materiał do stosowania na ogrzewanie
podłogowe. Stosowane razem pozwalają na
oszczędności w eksploatacji dzięki doskonałym parametrom i wysokiej jakości.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
801 238 669
25 786 05 83
beton@e-cemex.pl
www.betonnadom.pl

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
POSADZKOWE

