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STEICOunderfloor – ekologiczny podkład z 
 naturalnych włókien drzewnych dla wielowar- 
stwowych podłóg drewnianych i laminowanych

Ekologiczne budownictwo to także podłoga, a wraz z nią odpowiedni podkład. Idealnym rozwiązaniem jest 
STEICOunderfloor – podkład z naturalnych włókien drzewnych jako doskonała izolacja termiczna i akustyczna  
o najwyższej wytrzymałości na ściskanie, jest to niezwykle ważne dla systemów połączeń paneli typu klik/klik.

• Dostępny w szerokim zakresie grubości: 3, 4, 5,5 i 7 mm

• wyrównuje punktowe nierówności

• redukuje dźwięki uderzeniowe nawet o 19 dB

• wycisza pomieszczenie i poprawia akustykę

• chroni połączenia typu klik/klik przed uszkodzeniem – 
wytrzymałość na ściskanie 15 t/m2

• nadaje się do stosowania z systemami ogrzewania  
podłogowego

• trwały dzięki stabilnej strukturze włókna drzewnego

• produkowany z drewna pochodzącego z lasów zarzą- 
dzanych zgodnie z FSC i PEFC

• posiada znak Instytutu Biologii Budowlanej z Rosenheim 
jako gwarancja produktu przyjaznego dla środowiska 

IS LAM = 19 dB
Bardzo dobre tłumienie 
dźwięków  
uderzeniowych

Najlepszy stosunek ceny 
do jakości

®

02
.0

8.
20

22
 | 

Es
 g

ilt
 d

ie
 a

kt
ue

lle
 A

uf
la

ge
. 

Ir
rt

um
 v

o
rb

eh
al

te
n.



NATURALNY SYSTEM BUDOWLANYINFO

2

Wyrównuje punktowe 
nierówności 

Podłoże, na którym układane są podłogi zazwyczaj nie 
jest idealnie gładkie i ma wiele punktowych 
nierówności. STEICOunderfloor kompensuje te 
nierówności chroniąc podłogę przed uszkodzeniem w 
przypadku stałych i cyklicznych obciążeń. Powierzchnią 
styku jest podkład a nie podłoga.

Szeroki zakres 
grubości 

Dzięki temu, że STEICOunderfloor dostępny jest w  
czterech standardowych grubościach: 3, 4, 5,5, i 7 mm, 
możemy w łatwy i odpowiedni sposób zrekompensować 
różnice w poziomach pomiędzy sąsiednimi pomieszcze- 
niami. Nie ma tym samym konieczności wstawiania  
dodatkowych progów czym eliminujemy ryzyko  
potknięć. Jest to szczególnie istotne w przypadku  
renowacji. 

Znaczna redukcja 
dźwięków uderze-
niowych

Zastosowanie  STEICOunderfloor gwarantuje redukcję 
dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniach poniżej 
nawet o 19 dB – jest to bardzo skuteczna izolacja aku- 
styczna przy niewielkiej grubości podkładu. 

Poprawa akustyki  
w pomieszczeniu

Pomieszczenia, w których zastosujemy STEICOunderfloor 
ulegają generalnemu wyciszeniu. Chodzenie po  
podłodze nie generuje hałasu czym przemieszczanie  
się po domu jest dużo bardziej dyskretne.

Ochrona połączeń 
typu klik/klik

Wysoka wytrzymałość na ściskanie 15 t/m2 chroni przed 
uszkodzeniem bardzo delikatne systemy połączeń pa-
neli typu klik/klik. Jednocześnie podkład jest na tyle 
elastyczny, że amortyzuje wszelkie upadki/uderzenia na 
podłogę zapobiegając uszkodzeniom samego panelu.

Trwałość dzięki stabil-
nej strukturze włókna  

Surowiec, jakim jest drewno, wykazuje również swoją 
stabilność w strukturze włókien. Ze względu na zwarte 
połączenia krzyżowe pomiędzy włóknami 
STEICOunderfloor trwale wytrzymuje obciążenia dyna-
miczne i statyczne.

PC

2.9

19

ISLAM

CS

>150

Drewno pochodzące dzące z lasów zarządzanych  
w odpowiedzialny sposób

Drewno użyte do produkcji STEICOunderfloor podobnie 
jak do produkcji wszystkich produktów STEICO, pochodzi 
wyłącznie z lasów zarządzanych w odpowiedzialny i 
zrównoważony sposób. CO2 jest pochłaniany przez 
drzewa i magazynowany w postaci węgla. CO2 pozostaje 
również związany w gotowych produktach drewno-
pochodnych. Jest on uwalniany ponownie dopiero po  
zakończeniu okresu użytkowania (np. poprzez recykling  
termiczny) i powraca do obiegu. 
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Szybki i prosty montaż

• Małe opakowanie o zawartości 7 m2:  
Poręczna paczka z załączoną instrukcją montażu

• Rozmiar płyty 790 × 590 mm:  
Łatwa manipulacja i układanie 

• Układanie z przesunięciem o połowę  
Brak odpadu 

• Obróbka prostymi narzędziami:  
Nóż do cięcia i kątownik

• Bez klejenia arkuszy:  
Układ podłogi pływającej

• Zero szkodliwości:  
Brak problemu z utylizacją resztek 

 dostępny online

Broszura  
STEICOunderfloor

STEICO- zalecenia  
wykonawcze izolacja 
akustyczna 
STEICOunderfloor

underfloor
podkład pod panele i podłogi pływające 

Przyjazne środowisku systemy 
termoizolacyjne z włókien drzewnych

Obszar zastosowania 

Izolacja akustyczna dla  
wielowarstwowych podłóg 

drewnianych i laminowanych

®

Wytrzymały podkład z naturalnych włókien 
drzewnych dla wielowarstwowych podłóg 
drewnianych i laminowanych

• niezawodna ochrona przed uderzeniami

• wyrównuje punktowe nierówności

• nadaje się do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego 

• wysoka wytrzymałość na ściskanie do 15 t/m² – ważne dla 

systemów bezklejowych typu klik/klik

• trwały dzięki stabilnej strukturze włókna

• szybki i prosty montaż, poręczne paczki

• zapewnia zdrowy mikroklimat pomieszczenia

IS LAM = 19  dB
Bardzo dobre tłumienie dźwięków 
uderzeniowych oraz znaczna poprawa 
akustyki pomieszczenia aż o 15 dB - 
lepszy komfort użytkowania.

STEICOunderfloor_pl_bis_20191204_KJ_RZ.indd   1STEICOunderfloor_pl_bis_20191204_KJ_RZ.indd   1 04.12.19   13:5004.12.19   13:50

naturalny system budowlany

Zalecenia wykonawcze 
spis treŚCi

Instrukcja montażu podkładów 

STEICO pod panele i wielowarstwowe 

podłogi pływające

przyjazne środowisku materiały  
budowlane z surowców odnawialnych

izolacja akustyczna podłóg z płytami  
steiCO - zalecenia wykonawcze

Przyjazny człowiekowi i środowisku

Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim (IBR) bada produkty pod kątem ich wpływu na zdrowie 
człowieka. Znak IBR potwierdza biologiczną nieszkodliwość płyt STEICOunderfloor izolujące od 
dźwięków uderzeniowych mogą przyczyniać się do dobrego samopoczucia i zdrowego mikro- 
klimatu we własnym domu.

®
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https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/produktinformationen_holzfaser-dmmstoffe/STEICOunderfloor_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/produktinformationen_holzfaser-dmmstoffe/STEICOunderfloor_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/verarbeitungsanleitungen_trittschalldammung___verlegeunterlagen/zalecenia_wykonawcze_izolacja_akustyczna_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/verarbeitungsanleitungen_trittschalldammung___verlegeunterlagen/zalecenia_wykonawcze_izolacja_akustyczna_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/verarbeitungsanleitungen_trittschalldammung___verlegeunterlagen/zalecenia_wykonawcze_izolacja_akustyczna_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/verarbeitungsanleitungen_trittschalldammung___verlegeunterlagen/zalecenia_wykonawcze_izolacja_akustyczna_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/produktinformationen_holzfaser-dmmstoffe/STEICOunderfloor_pl_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/verarbeitungsanleitungen_trittschalldammung___verlegeunterlagen/zalecenia_wykonawcze_izolacja_akustyczna_pl_i.pdf
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 Download

Zapoznaj się z aktualną ofertą 
naszych produktów – pobierz  
najnowsze broszury i zeszyty 
konstrukcyjne: 

steico.com/pl/download

 Wideo STEICO

Tutaj znajdziesz kompletną  
wideotekę z filmami o naszych 
produktach i procesach  
technologicznych:

www.steico.com/pl/download/
wideo

Osoby  
kontaktowe 
STEICO

Chętnie służymy pomocą.

steico.com/pl/kontakt-serwis

Biuletyn  
informacyjny 
STEICO

Zapisz się do naszego newslettera 
i otrzymuj informacje o najnow-
szych wydarzeniach i ofertach 
specjalnych STEICO. 

steico.com/pl/aktualnosci/ 
zapisz-sie-do-newslettera

Kariera

Czekamy na Twoje zgłoszenie

Aktualne oferty pracy w STEICO: 
steico.com/pl/kariera

Naturalny system termoizolacyjny 
i konstrukcyjny do renowacji oraz 
dla nowych budynków – dach, 
strop, ściana i podłoga.
80 % swojego życia spędzamy w zamkniętych pomieszcze niach. Ale czy aby na 
pewno zawsze wiemy czym się otaczamy? STEICO postawiło sobie za zadanie 
stworzenie materiałów budowlanych, które godzą potrzeby ludzi i natury. W 
taki sposób powstały nasze produkty z surowców odnawialnych i bez szkodli
wych dodatków. Produkty te pomagają obniżyć zużycie energii oraz przyczy
niają się w dużym stopniu do powstania trwałego i zdrowego klimatu w miesz
kaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.

Zarówno materiały konstrukcyjne, jak i termoizolacyjne zostały wyróżnione  
prestiżowymi symbolami jakości.

Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) gwarantuje zachowanie gospodarki leśnej w 
stanie zbliżonym do naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna. Także w 
 niezależnych badaniach, jak w tych prowadzonych przez wydawnictwo ÖKOTest, produkty 
STEICO otrzymują regularnie ocenę „bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantują zatem  
bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.

Bezpie-
czeństwo

System budowlany STEICO

KonstrukcjaUszczelnienie

Termoizolacja

System
zarządzania

jakością
ISO 9001:2015

Zarządzanie
środowiskowe
ISO 14001:2015

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gut®
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