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BELTERMO WOOD FIBER INSULATING BOARDS
Modern house building requires high quality materials to achieve the best results in energy performance, sustain ability and fire safety of buildings, provide maximum 
comfort for people, make effective use of natural resources and reduce costs, among other factors-thanks to construction period reduction.

It is obviously necessary to use different types of insulating materials as it allows to protect houses and people living there in the most effective way from cold in winter and 
heat in summer, from noise, excessive moisture of from dry air.

Unique natural properties of wood combined with state-of-the-art technology manufacturing methods allow to create great examples of the natural resources rational usage 
for people’s good.

Today multifunctional wood fiber boards are the most efficient and ecological insulating material. It provides high-grade protetcion from cold, unsurpassed protection from 
heat, excellent sound insulation and comfortable microclimate.

The combination of these properties provides the highest level of energy performance of building compared with other insulation materials.

Boards are manufactured by dry process on Siempelkamo equipment of natural coniferous wood with application of eco-friendly resin on polyurethane basis according 
of the EN 13171 requirements.

Combination of different types of boards allows to insulate all types of constructions: roofs, floor slabs, outer walls, interior walls and floors.

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE Z WŁÓKIEN DREWNIANYCH BELTERMO
Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe wymaga stosowania wysokiej jakości materiałów w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów w zakresie efektywności 
energetycznej, proekologicznych własności i bezpieczeństwa pożarowego budynków, zapewnienia maksymalnego komfortu przyszłym mieszkańcom oraz wydajnego 
wykorzystania zasobów naturalnych i niższych kosztów m. in. dzięki krótszemu okresowi realizacji projektów budowlanych.

Warunkiem koniecznym jest oczywiście stosowanie różnego rodzaju materiałów izolacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i jego mieszkańców, w możliwie najbardziej 
wydajny sposób, przed niskimi temperaturami w okresie zimowym oraz upałami w okresie letnim, przed hałasem, nadmiernie wilgotnym lub suchym powietrzem.

Wyjątkowe naturalne właściwości drewna, w połączeniu z nowoczesnymi metodami produkcyjnymi, składają się na doskonały przykład racjonalnego wykorzystania zasobów 
naturalnych dla dobra ludzi.

Obecnie wielofunkcyjne płyty z włókien drewnianych należą do najbardziej wydajnych i ekologicznych materiałów izolacyjnych. Płyty zapewniają niezrównany poziom 
izolacji przed zimnem oraz przed ciepłem, doskonały poziom izolacji dźwiękowej oraz komfortowy mikroklimat.

Wszystkie te własności pozwalają osiągnąć najwyższy poziom efektywności energetycznej budynku w porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi.

Płyty są wytwarzane w suchym procesie na urządzeniach marki Siempelkamp z drewna pochodzącego z drzew iglastych, z zastosowaniem ekologicznej żywicy poliuretanowej 
zgodnie z wymaganiami normy EN 13171.

Połączenie różnych typów płyt umożliwia izolację różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych: dachów, płyt podłogowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz podłóg.
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MAIN ADVANTAGESGŁÓWNE KORZYŚCI

PROTECTION FROM HEATTERMOIZOLACJA ECOLOGICAL PERFORMANCEPROEKOLOGICZNE WŁASNOŚCI

PROTECTION FROM COLD AND WIND

OCHRONA PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI I WIATREM

FIRE SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

COMFORTABLE MICROCLIMATE

KOMFORTOWY MIKROKLIMAT

EASY INSTALLATION

BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

EXCELLENT SOUND INSULATION

DOSKONAŁA IZOLACJA DŹWIĘKOWA

RECYCLABILITY

MATERIAŁ NADAJĄCY SIĘ DO RECYKLINGU

High level of heat capacity provides pracitally full absorption of 
outer heat. The house will be cool and fresh even in hot days, which 
will save money for not using air conditioner. House temperature 
will not depend on temperature dropoutside. 

Wysoki poziom pojemności cieplnej zapewnia niemal całkowite 
pochłanianie ciepła zewnętrznego. W domu będzie chłodno i rześko 
nawet w upalne dni, co pozwoli uzyskać dodatkowe oszczędności 
związane z brakiem konieczności stosowania klimatyzacji. 
Temperatura w domu nie będzie zależeć od wahań temperatury 
na zewnątrz.

Only natural components and ecological binding components in the 
composition of materials provide for absolute safety for people and 
enviroment. However, it is safe from insets and rodents due to its 
looseness and lack of nutritional substances.

W płytach występują wyłącznie naturalne komponenty i ekologiczne 
substancje wiążące, dzięki czemu są one całkowicie bezpieczne 
dla ludzi i środowiska. Płyty mają luźną strukturę i nie zawierają 
składników, które mogłyby przyciągać owady lub gryzonie.

The material does not allow heat to come out and  cold to come 
in due to low level of thermal conductivity. High level of airlow 
resistance provides secure protection from wind. It will be warn 
in the house even in very cold days which will enable you to save 
money on heating. 

Materiał nie uwalnia ciepła ani nie pochłania zimna ze względu 
na niski współczynnik przewodności cieplnej. Wysoki poziom oporu 
przepływu powietrza zapewnia ochronę przed wiatrem. W domu 
będzie zawsze ciepło, nawet przy bardzo niskich temperaturach 
na zewnątrz, co pozwoli uzyskać dodatkowe oszczędności związane 
z brakiem konieczności stosowania ogrzewania.

Burning passivity by means of carbonization prevents fire and heat 
prorogation and thus collapse of constructions. Natural components 
of the materials provide absence of toxic missions during burning. 
In case of fire the house residents can be safely evacuated.

Niski poziom palności uzyskiwany w procesie karbonizacji zapobiega 
rozprzestrzenianiu się ognia i ciepła, a tym samym chroni przed 
zawaleniem się konstrukcji. W płytach są stosowane naturalne 
komponenty, co zapewnia, że nie wydzielają się substancje 
toksyczne w trakcie spalania. W przypadku pożaru możliwa jest 
bezpieczna ewakuacja mieszkańców.

Ability to absord and return moisture allows BELTERMO boards 
to “breathe” without losing their technical characteristics. Thus 
is provides optimal moisture and prevents mold of fungus from 
formation on walls and ceiling. The air in the house will never be 
too dry ot too moist.

Zdolność pochłaniania i uwalniania wilgoci zapewnia, że płyty 
BELTERMO „oddychają” bez utraty właściwości technicznych. 
To zapewnia optymalny poziom wilgotności oraz zapobiega 
powstawaniu pleśni na ścianach i suficie. Powietrze w domu nigdy 
nie będzie zanadto suche lub wilgotne.

Good format of the boards and ecological properties of the material 
allow manual installation without protective equipment. Boards 
are firmy butt-jouned and are easily cut to the right size if necesary.

Wygodny format płyt oraz własności ekologiczne materiału 
umożliwiają samodzielny montaż bez konieczności stosowania 
wyposażenia ochronnego. Płyty są łączone stykowo i łatwe 
do przycięcia do odpowiedniego rozmiaru w razie konieczności.

The material protects from impact sound inside  the house due 
to high density and homogenerity and absords sounds from 
the outside due to high level of porosity. It will be always quiet 
in the house which will allow to save money on additional sound 
insulation.

Dzięki dużej gęstości i jednorodności materiał chroni przed 
dźwiękami uderzeniowymi wewnątrz budynku, a dzięki dużej 
porowatości pochłania dźwięki pochodzące z zewnątrz. W domu 
będzie zawsze cicho, co pozwoli uzyskać dodatkowe oszczędności 
związane z brakiem konieczności stosowania dodatkowej izolacji 
dźwiękowej.

Secondary use of materials preserves natural resources.

Recykling materiałów pozwala chronić zasoby naturalne.
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Technical data
Edge profile Flat/tongue and groove/step
Standard size [mm] 2500*600; 2700*600; 2500*750; 1900*600
Nominam thickness [mm] 20 22 28 30 35 52 60
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 200

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,043

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,047

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 0,45 0,50 0,64 0,68 0,80 1,18 1,36

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 0,43 0,47 0,60 0,64 0,74 1,11 1,28

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,15 0,18
Compression strength [kPa] 200
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 30
Short-term water absorption [kg/m2] ≤1,0

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 100

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/pióro-wpust/występ
Standardowe wymiary [mm] 2500*600, 2700*600, 2500*750, 1900*600
Grubość nominalna [mm] 20 22 28 30 35 52 60
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 200
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,043

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,047

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 0,45 0,50 0,64 0,68 0,80 1,18 1,36

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 0,43 0,47 0,60 0,64 0,74 1,11 1,28

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,15 0,18
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 30

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] ≤1,0
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

TOPTOP

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)
- paraffin emulsion (1,5%)

Description and application:
Water-resistant board.
Recommended use: external insulation of roofs 
and outer walls.
Possible use: floor insulation.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed
- install tigthly without gaps (for the roof)
- walking on boards between rafters is not allowed
- structural loads are not allowed (for ex snow load).

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)
- emulsja parafinowa (1,5%)

Charakterystyka i zastosowania:
Płyta wodoodporna.
Zalecane zastosowania: izolacja zewnętrzna dachów 
i ścian zewnętrznych.
Możliwe zastosowania: izolacja podłogi.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych
- montować w sposób zapewniający ścisłe 

przyleganie bez szczelin (w konstrukcji dachowej)
- nie wolno chodzić po płytach pomiędzy krokwiami
- produkt nieprzeznaczony do przenoszenia obciążeń 

konstrukcji (np. obciążenia śniegiem).
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Technical data
Edge profile Flat/tongue and groove/step
Standard size [mm] 1900*600, 1800*600, 1200*600, 1250*600, 2500*600
Nominam thickness [mm] 50 60 80 100 120 140 160
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 180

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,042

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,045

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 1,19 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 1,11 0,89 1,33 1,78 2,22 2,67 3,11

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,15 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42
Compression strength [kPa] 150
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 30
Short-term water absorption [kg/m2] ≤1,0

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 100

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/pióro-wpust/występ
Standardowe wymiary [mm] 1900*600, 1800*600, 1200*600, 1250*600, 2500*600
Grubość nominalna [mm] 50 60 80 100 120 140 160
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 180
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,042

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,045

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 1,19 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 1,11 0,89 1,33 1,78 2,22 2,67 3,11

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,15 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 150
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 30

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] ≤1,0
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

ULTRAULTRA

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)
- paraffin emulsion (1,5%)

Description and application:
Water-resistant board.
Recommended use: external insulation of roofs 
and outer walls.
Possible use: floor insulation.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed
- install tigthly without gaps (for the roof)
- walking on boards between rafters is not allowed
- structural loads are not allowed (for ex snow load).

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)
- emulsja parafinowa (1,5%)

Charakterystyka i zastosowania:
Płyta wodoodporna.
Zalecane zastosowania: izolacja zewnętrzna dachów 
i ścian zewnętrznych.
Możliwe zastosowania: izolacja podłogi.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych
- montować w sposób zapewniający ścisłe 

przyleganie bez szczelin (w konstrukcji dachowej)
- nie wolno chodzić po płytach pomiędzy krokwiami
- produkt nieprzeznaczony do przenoszenia obciążeń 

konstrukcji (np. obciążenia śniegiem).
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Technical data
Edge profile Flat/tongue and groove/step
Standard size [mm] 1900*600, 1800*600, 1200*600, 1250*600, 2500*600
Nominam thickness [mm] 50 60 80 100 120 140 160
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 180

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,042

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,045

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 1,19 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 1,11 0,89 1,33 1,78 2,22 2,67 3,11

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,15 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42
Compression strength [kPa] 150
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 30
Short-term water absorption [kg/m2] ≤1,0

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 100

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/pióro-wpust/występ
Standardowe wymiary [mm] 1900*600, 1800*600, 1200*600, 1250*600, 2500*600
Grubość nominalna [mm] 50 60 80 100 120 140 160
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 180
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,042

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,045

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 1,19 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 1,11 0,89 1,33 1,78 2,22 2,67 3,11

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,15 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 150
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 30

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] ≤1,0
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

FLOORFLOOR

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)

Description and application:
Recommended use: floor and floor slab insulation.
Possible use: internal insulation of outer walls and 
interior walls.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed
- insulating strip must be placed around the room 

as high as the total built-up height of the boards 
(in case of installing on the floor)

- put a waterproofing layer if necessary (in case 
of installing of the floor).

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)

Charakterystyka i zastosowania:
Zalecane zastosowania: izolacja podłogi i płyt 
podłogowych.
Możliwe zastosowania: izolacja wewnętrzna ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych
- po obwodzie pomieszczenia należy ułożyć listwę 

izolacyjną (w przypadku montażu na podłodze)
- w razie potrzeby należy zastosować warstwę 

wodoodporną (w przypadku montażu na podłodze).
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Technical data
Edge profile Flat/tongue and groove/step
Standard size [mm] 1200*600, 1250*580
Nominam thickness [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 150

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,039

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,042

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Compression strength [kPa] 100
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 7,5
Short-term water absorption [kg/m2] -

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 100

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/pióro-wpust/występ
Standardowe wymiary [mm] 1200*600, 1250*580
Grubość nominalna [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 150
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,039

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,042

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 100
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 7,5

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] -
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

INSTALINSTAL

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)

Description and application:
Recommended use: internal insulation of outer 
walls and insulation of floor slabs.
Possible use: internal walls and floor insulation. 

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed.

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)

Charakterystyka i zastosowania:
Zalecane zastosowania: izolacja wewnętrzna ścian 
zewnętrznych i płyt podłogowych
Możliwe zastosowania: izolacja ścian wewnętrznych 
i podłogi.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych.
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Technical data
Edge profile Flat/tongue and groove/step
Standard size [mm] 1200*600, 1250*580
Nominam thickness [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 150

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,039

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,042

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Compression strength [kPa] 100
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 7,5
Short-term water absorption [kg/m2] ≤1,0

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 100

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/pióro-wpust/występ
Standardowe wymiary [mm] 1200*600, 1250*580, 1250*600
Grubość nominalna [mm] 50 60 80 100 120 140 160 160
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 150
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,039

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,042

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 100
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 7,5

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] ≤1,0
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

MULTIMULTI

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)
- paraffin emulsion (1,5%)

Description and application:
Water-resistant board.
Recommended use: external insulation of roofs 
and outer walls.
Possible use: internal insulation of roofs, outer walls 
and floors.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed
- install tigthly without gaps (for the roof)
- walking on boards between rafters is not allowed
- structural loads are not allowed (for ex snow load).

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)
- emulsja parafinowa (1,5%)

Charakterystyka i zastosowania:
Zalecane zastosowania: izolacja wewnętrzna ścian 
zewnętrznych i płyt podłogowych
Możliwe zastosowania: izolacja ścian wewnętrznych 
i podłogi.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych
- montować w sposób zapewniający ścisłe 

przyleganie bez szczelin (w konstrukcji dachowej)
- nie wolno chodzić po płytach pomiędzy krokwiami
- produkt nieprzeznaczony do przenoszenia obciążeń 

konstrukcji (np. obciążenia śniegiem).
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Technical data
Edge profile Flat/tongue and groove/step
Standard size [mm] 1200*600, 1250*580, 1250*600
Nominam thickness [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 140

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,039

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,042

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Compression strength [kPa] 70
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 7,5
Short-term water absorption [kg/m2] -

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 100

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/pióro-wpust/występ
Standardowe wymiary [mm] 1200*600, 1250*580, 1250*600
Grubość nominalna [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 140
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,039

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,042

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 70
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 7,5

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] -
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

SAFESAFE

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)

Description and application:
Water-resistant board.
Recommended use: internal insulation of outer 
walls and interior walls.
Possible use: insulation of floor slabs, ceilings and 
floors.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed.

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)

Charakterystyka i zastosowania:
Zalecane zastosowania: izolacja wewnętrzna ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych
Możliwe zastosowania: izolacja płyt podłogowych, 
sufitu i podłogi.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych.
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Technical data
Edge profile Flat/step
Standard size [mm] 1200*600, 1250*580
Nominam thickness [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850
Maximum lenght / Minimum width [mm] 2850
Bulk density [kg/m3] 130

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,038

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,040

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 0,53 1,05 1,58 2,11 2,63 3,16 3,68 4,21

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Compression strength [kPa] 40
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] 7
Short-term water absorption [kg/m2] -

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 50

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski/występ
Standardowe wymiary [mm] 1200*600, 1250*580
Grubość nominalna [mm] 20 40 60 80 100 120 140 160
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 2850
Gęstość [kg/m3] 130
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,038

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,040

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 0,53 1,05 1,58 2,11 2,63 3,16 3,68 4,21

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 40
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] 7

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] -
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 100

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

ROOMROOM

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)

Description and application:
Recommended use: internal insulation of all types 
of constructoins: roof, floor, slabs, ceilings, outer 
walls and interior walls.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed.

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)

Charakterystyka i zastosowania:
Zalecane zastosowania: izolacja wewnętrzna 
różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych: dachu, 
płyt podłogowych, sufitu, ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych.



PL | 22  23 | EN

Technical data
Edge profile Flat
Standard size [mm] 1200*600, 1250*580, 1250*600
Nominam thickness [mm] 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Maximum lenght / Minimum lenght [mm] 2850/800
Maximum lenght / Minimum width [mm] 750/580
Bulk density [kg/m3] 110

Declared thermal conductivity, λD [W/m*K] 0,037

Calculated thermal conductivity, λ [W/m*K] 0,40

Declared thermal resistance, RD [(m2k/W] 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 5,41 5,95 6,49

Calculated thermal resistance, R [(m2k/W] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

Water vapor diffusion resistance factor, μ 3

Sd value, Sd [m] 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72
Compression strength [kPa] 40
Tensile strength perpendicular to surface [kPa] -
Short-term water absorption [kg/m2] ≤2,0

Declared level of airflow resistance [kPa*s)/m3] 50

Specific heat capaciry, c[J/kg*K)] 2100

Fire class (according to EN 1350-1) E

Dane techniczne
Profil krawędzi Płaski
Standardowe wymiary [mm] 1200*600, 1250*580, 1250*600
Grubość nominalna [mm] 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Maksymalna/Minimalna długość [mm] 2850/800
Maksymalna/Minimalna szerokość [mm] 750/580
Gęstość [kg/m3] 110
Deklarowany współczynnik przewodności 
cieplnej, λD [W/m*K] 0,037

Teoretyczny współczynnik przewodności cieplnej, 
λ [W/m*K] 0,40

Deklarowana odporność termiczna, RD [(m2K)/W] 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 5,41 5,95 6,49

Teoretyczna odporność cieplna, R [(m2K)/W] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3

Wartość Sd, Sd [m] 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 40
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni [kPa] -

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg/m2] ≤2,0
Deklarowany poziom oporu przepływu powietrza 
[(kPa*s)/m3] 50

Ciepło właściwe, c [J/kg*K)] 2100
Klasa reakcji na ogień (zgodnie z normą 
EN 13501-1) E

KOMBIKOMBI

Composition:
- natural coniferous wood fibers
- MDI resin on polyurethane basis (4%)
- paraffin emulsion (1.5%).

Description and application:
Water-resistant board.
Recommended use: external and internal insulation 
of roofs and external insulation of outer walls.
Possible use: internal insulation of outer walls, 
constructions of frame-panel buildings.

Installation recommendations:
- keep and install in dry conditions
- cross joints are not allowed
- install with BELTERMO-TOP or BELTERMO-ULTRA 

on roofs
- install with BELTERMO-MULTI for external 

insulation of outer walls.

Skład:
- naturalne włókna drewniane pochodzące z drzew 

iglastych
- żywica poliuretanowa na bazie MDI (4%)
- emulsja parafinowa (1,5%)

Charakterystyka i zastosowania:
Płyta wodoodporna.
Zalecane zastosowania: izolacja zewnętrzna 
i wewnętrzna dachu oraz izolacja zewnętrzna ścian 
zewnętrznych.
Możliwe zastosowania: izolacja wewnętrzna ścian 
zewnętrznych, konstrukcje szkieletowe budynków.

Zalecania dotyczące montażu:
- przechowywać i montować w warunkach suchych
- produkt nieprzeznaczony do tworzenia złączy 

krzyżowych
- produkt przeznaczony do montażu w konstrukcjach 

dachowych w połączeniu z płytami BELTERMO-TOP 
lub BELTERMO-ULTRA

- produkt przeznaczony do montażu w połączeniu 
z płytami BELTERMO-MULTI do izolacji zewnętrznej 
ścian zewnętrznych.




