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P∏yty elewacyjne MINERIT

P∏yty elewacyjne
Uniwersalny wybór p∏yt w∏óknocementowych
P∏yty elewacyjne Minerit - to p∏askie ekologicznie czyste p∏yty, wyprodukowane z naturalnych
materia∏ów nieszkodliwych dla Êrodowiska naturalnego. P∏yty wytwarza si´ z cementu
szarego lub bia∏ego oraz barwione w masie. Naturalne pastelowe kolory p∏yt dajà si´ ∏atwo
komponowaç z innymi materia∏ami.

Minerit HD
P∏yty Minerit HD przeznaczone sà do budowy
wentylowanych elewacji, na ok∏adziny balustrad
balkonów i balkonowych daszków, a tak˝e
coko∏ów budynków i inne detale architektoniczne.
G∏adka, cementowo szara powierzchnia p∏yty
doskonale znosi kaprysy klimatu.

Dane Techniczne

Rozmiary p∏yt
Ci´˝ar p∏yt gr.
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

G´stoÊç p∏yt

6x1200x3050 mm
8x1200x3050 mm
8x1218x2440 mm
10x1200x3050 mm
10x1218x2440 mm
12x1218x2440 mm
ok. 10,4 kg/m2
ok. 13,9 kg/m2
ok. 17,3 kg/m2
ok. 20,8 kg/m2
ok.1700 kg/m3

Minerit PC
Minerit PC to g∏adkie profesjonalnie lakierowane
p∏yty przeznaczone na ok∏adziny elewacji i
coko∏ów budynków oraz wype∏nienia balustrad
balkonów.
Fabryczna pow∏oka lakiernicza jest odporna na
zmienne warunki pogodowe.
P∏yty dostarczane sà na zamówienie w dowolnym
odcieniu palety barw, równie˝ z lakierowanymi
kraw´dziami.

Dane Techniczne
Rozmiary p∏yt
Ci´˝ar p∏yt gr.
8 mm

G´stoÊç p∏yt

8x1200x3050 mm
8x1194x2780 mm

ok. 14,2 kg/m2

ok. 1700 kg/m3

Wyroby Minerit sà ∏atwe w
komponowaniu ...

...proste w monta˝u ...

... przy poprawnym
monta˝u s∏u˝à d∏ugo ...

Minerit OPAL, FERRO...
Barwione w ca∏ej masie p∏yty Minerit
oferowane sà w 6 barwach i majà
szczotkowanà powierzchni´ licowà.
Specjalne zabezpieczenie powierzchni p∏yt
przez producenta chroni je przed wodà i
zabrudzeniami.
Kolorowe p∏yty Minerit wykorzystuje si´ na

Ferro 11

ok∏adziny budynków o lekkiej konstrukcji oraz
Opal 01

detali architektonicznych.

Grafit 21

Dane Techniczne
Rozmiary p∏yt
Ci´˝ar p∏yt gr.
8 mm

G´stoÊç p∏yt

8x1200x3050 mm

Jade 55

ok. 14,2 kg/m2

Okra 33

ok. 1700 kg/m3

Rose 44
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sposoby monta˝u
elewacji wentylowanej

Monta˝ na szkielecie
stalowym

Monta˝ na szkielecie
drewnianym

Monta˝ na szkielecie
aluminiowym

Wentylowanà konstrukcj´
wykonuje si´ z ocynkowanych
profili kszta∏towych Z i Ω. Przed
monta˝em p∏yt na profilach
mocuje si´ uszczelk´ EPDM. Do
mocowania p∏yt wykorzystuje si´
samowiercàce nierdzewne
wkr´ty lub nity. Mo˝liwe jest
równie˝ mocowanie p∏yt
technikà klejenia.

Konstrukcja wentylowana mo˝e
byç przygotowana równie˝ na
szkielecie drewnianym. Przed
monta˝em p∏yt na ∏atach
pionowych nale˝y zamocowaç
uszczelk´ EPDM. P∏yty mocuje
si´ nierdzewnymi gwoêdziami
lub wkr´tami elewacyjnymi.
Mo˝liwe jest równie˝ mocowanie
p∏yt technikà klejenia.

P∏yty elewacyjne Minerit mogà
byç równie˝ montowane na
szkielecie aluminiowym. Przed
monta˝em p∏yt na ∏atach
pionowych nale˝y zamocowaç
uszczelk´ EPDM. Do mocowania
p∏yt stosujemy aluminiowe nity lub
specjalne niewidoczne ∏àczniki.
Mo˝liwe jest równie˝
mocowanie p∏yt technikà klejenia.

Projektowanie
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w∏aÊciwoÊci, które u∏atwiajà
projektowanie elewacji.

OgnioodpornoÊç

OdpornoÊç na
czynniki pogodowe

Wytrzyma∏oÊç

P∏yty elewacyjne
Minerit sà niezapalne,
a Êciany zewn´trzne z
p∏yt klasyfikuje si´ jako
nierozprzestrzeniajàce
ognia.

P∏yty sà odporne na
dzia∏ania wilgoci,
ultrafioletu, mrozu i
mogà byç
eksploatowane w
najsurowszych
warunkach
klimatycznych.

P∏yty Minerit dobrze
znoszà obcià˝enia
mechaniczne.

Aprobaty

Obs∏uga

P∏yty posiadajà dopuszczajàce
je do stosowania w
budownictwie oznaczenie CE.

Nasi przedstawiciele ch´tnie
podzielà si´ z Wami
doÊwiadczeniem i wiedzà
zarówno na etapie
projektowania jak i na placu
budowy.

DoÊwiadczenie
Firma Minerit produkuje
bezazbestowe p∏askie p∏yty
elewacyjne od 1979 roku.
Wieloletnie doÊwiadczenie w
zastosowaniu p∏yt w Skandynawii
i innych krajach europejskich daje
gwarancj´ wysokiej jakoÊci
wyrobów. Pierwsze obiekty z
p∏yt Minerit w Polsce pojawi∏y si´
w roku 1996.

Na Wasze zamówienie
mo˝emy p∏yty przyciàç na
˝àdane rozmiary w naszym
zak∏adzie.
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