
Zysk powierzchni użytkowej przy użyciu płyt 
termoizolacyjnych Kooltherm = większy i szybszy 

zwrot inwestycji  

Kingspan Insulation Polska



Obecność firmy Kingspan Insulation na rynku



Grupy produktów Kingspan Insulation:

Therma®

Płyty z rdzeniem 
PIR 

OPTIM-R

Panele 
próżniowe VIP 

Kooltherm®

Płyty z rdzeniem 
z pianki 
rezolowej

OPTIM-R®

λD = 0,020 
W/(m·K)

λD = 0,007 
W/(m·K)

λD = 0,022 
W/(m·K)



Kooltherm K15 –
Izolacja fasad 
wentylowanych

Kooltherm K5 –
Izolacja ścian 

w systemie ETICS

Kooltherm K12 –
Izolacja ścian od wewnątrz,
poddaszy i ścian szkieletowych

Kooltherm K17– Izolacja
ścian od wewnątrz

Kooltherm K3 –
Izolacja posadzek

Płyty Kooltherm®



Kooltherm® K5 Izolacja ścian

• niski współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,020 
W/(m·K) = cienka płyta termoizolacyjna;

• nierozprzestrzenianie ognia - NRO dla elewacji;

• klasa ogniowa samej płyty C- s2,d0; 

• mały opór dyfuzyjny µ = ok. 35

• zamknięta struktura komórek pianki

Rozwiązanie idealne dla budynków zabytkowych, ponieważ:



Ekstremalnie cienka, wysokowydajna izolacja dla nowego budownictwa i 
renowacji

• W praktyce, ta niezwykle cienka płyta 
przeznaczona do izolacji ścian zewnętrznych, 
ze względu na jedną z najniższych wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła lambda 
już od 0,020 W/(m·K), pozwala zyskać 
maksymalną powierzchnię użytkową. Często 
jedynie ultra cienka izolacja jest jedynym, 
możliwym rozwiązaniem do zostosowania. 
Dzięki swoim cechom Kooltherm K5 
reprezentuje nową erę w świecie materiałów 
izolacyjnych w systemie ETICS oraz oferuje 
wymierne korzyści dla wszystkich: lokatorów, 
planistów, architektów, inwestorów oraz dla 
środowiska naturalnego.

Grubość pozwalająca na osiągnięcie współczynnika  U=0,15 W/(m2·K)



Zysk przestrzeni dzięki użyciu Kooltherm K5 

21% więcej światła i  więcej powierzchni użytkowej



Kooltherm® K5 Izolacja ścian

• Cele:

– uzyskanie najlepszych parametrów termoizolacyjnych 
budynku przy zastosowaniu możliwie najcieńszej 
termoizolacji;

– utrzymanie charakteru budynku: wnęki okienne, krótki okap 
dachu, termoizolacja bez ingerencji w bryłę budynku.

• Ograniczenia:

– Brak miejsca na tradycyjną termoizolację.

• Rozwiązanie:

– System oparty na piance rezolowej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach



• Temperatury na ścianie nieizolowanej są niższe; temperatura na powierzchni wewnętrznej ściany wynosi ok. 15 stopni.  W przypadku
ściany z izolacją – temperatura wewnętrzna wynosi ok 18,5 stopnia

• Wartość U bez izolacji wynosi 1,23W/m2K; w przypadku ściany ocieplonej – 0,46 W/m2K

• Na wykresach widać różnicę między temperaturą (T) a temperaturą punktu rosy (D). W przypadku ściany ocieplonej linie wykresów
Są bardzo od siebie oddalone co  obrazuje mniejsze ryzyko zawilgocenia ścian (zależy to również od innych okoliczności: inne źródła 
wilgoci poza użytkową z wewnątrz, opór dyfuzyjny tynku, stan poziomej izolacji wilgoci, ogólny stan muru).

Kooltherm® K5 Izolacja ścian
Wykres temperatur na przekrojach ścian dla izolacji płytą Kooltherm K5 gr.30mm



Kooltherm® K5 Izolacja ścian

Willa Gryf w Gdyni

Willa Gryf znajduje się w gdańskim 
Orłowie. Jest to budynek zabytkowy 
(wpisany do rejestru zabytków w 
1983r.) oraz jeden z pierwszych 
budynków, jakie powstały w tej okolicy 
(ok. 1927r.) Aktualnie budynek jest po 
bardzo drobiazgowej rewitalizacji. Ze 
względu na brak okapu dachu należało 
zastosować możliwe najcieńszą izolację 
ścian zewnętrznych. Z tego względu 
zastosowano piankę rezolową 
Kooltherm K5 Izolacja ścian. Jej 
współczynnik lambda gwarantuje 
uzyskanie maksymalnego rezultatu 
termoizolacji, przy minimalnej grubości 
ocieplenia



Kooltherm ® K15 Płyta termoizolacyjna do fasad wentylowanych
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Kooltherm K15 ® Izolacja fasad wentylowanych

• Płyta izolacyjna Kingspan Kooltherm® K15 cieszy się 
dużą popularnością wśród inwestorów i architektów ze 
względu na swoje walory estetyczne i techniczne.

• niski współczynnik przewodzenia ciepła od λD= 0,020 
W/(m·K) = cienka płyta termoizolacyjna;

• nierozprzestrzenianie ognia - NRO dla elewacji;

• klasa ogniowa samej płyty B- s2,d0; 

• zamknięta struktura komórek pianki



Uzyskanie dodatkowej powierzchni przy użyciu płyt Kooltherm ®



Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna

• niski współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,020 W/(m·K) = 
cienka płyta termoizolacyjna;

• klasa odporności na ogień B-s1,d0;

• klasa reakcji na ogień dla rdzenia z pianki rezolowej – C;

• stabilność wymiarów, niska waga;

Rozwiązanie idealne dla budynków zabytkowych ponieważ:



Kontrowersje związane 
z termoizolacją od wewnątrz • mur docieplony od wewnątrz może ulegać zniszczeniu 

mrozowemu;

• w pustce powietrznej pod termoizolacją może rozwijać się 
pleśń.

Rozwiązanie:

• Ocena na podstawie kalkulacji cieplno – wilgotnościowej;

• zbadanie stanu faktycznego na konkretnym przykładzie-

- badania mykologiczne.

Najczęściej spotykane kontrowersje:



Przykładowe termogramy różnych stref docieplenia

Wywinięcie docieplenia na strop łukowy w piwnicy



Docieplenie wnęki okiennej w piwnicy (ościeża okienne docieplone płytą grubości 20 mm):

Przykładowe termogramy różnych stref docieplenia



Przykładowe termogramy różnych stref docieplenia



Therma TM Izolacja dachów płaskich

• niski współczynnik przewodzenia ciepła λ od 
0,022 W/(m·K)

• duża wytrzymałość na ściskanie 150kPa 
(możliwa komunikacja na dachu, bezpieczna 
konserwacja)

• materiał spełniający wymagania ochrony p-
poż.

Rozwiązanie m.in.  dla izolacji dachów poddawanych renowacji:



kingspanIzolacje@kingspan.com

Pytania proszę kierować na:

mailto:kingspanIzolacje@kingspan.com
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Concordia Design Wrocław, Wyspa Słodowa



Dziękuje za udział w prezentacji i 
zapraszam do dyskusji. 


