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MINERIT LW
LEKKA P¸YTA OK¸ADZINOWA

Minerit LW
Niepalna, mocna
p∏yta do lekkich
konstrukcji
Bezpieczne rozwiàzanie
P∏yty Minerit LW przeznaczone
sà na poszycie konstrukcji w
systemach zabudowy
szkieletowej w nowoczesnym,
lekkim budownictwie jak i przy
odnawianiu istniejàcych
budynków. Produkowane z
cementu i ró˝nych wype∏niaczy
mineralnych p∏yty nie zawierajà

˝adnych szkodliwych dla
zdrowia cz∏owieka sk∏adników.
Ich wspania∏e w∏aÊciwoÊci
techniczne pozwalajà
realizowaç obiekty, na których
stosowanie innych materia∏ów
nie zdaje egzaminów. Stosujàc
p∏yty Minerit mo˝emy byç
pewni, ˝e w zakresie wymagaƒ
i jakoÊci dokonaliÊmy s∏usznego
wyboru.
Szerokie mo˝liwoÊci
zastosowania
Typowe miejsca zastosowania
p∏yt Minerit LW to Êciany
wewn´trzne i sufity w

mieszkaniach, hotelach,
schroniskach, szko∏ach,
przedszkolach, gara˝ach,
maszynowniach wind i
urzàdzeƒ klimatyzacyjnych,
pomieszczeniach
gospodarczych itp. P∏yty
∏àczà w sobie wiele cech
dobrej p∏yty budowlanej, a
szczególnie:
bezpieczeƒstwo po˝arowe,
odpornoÊç na uderzenia i
zu˝ycie, zdolnoÊç
izolowania dêwi´ku, ∏atwà
obróbk´ i nieskomplikowany
monta˝. P∏yty sà
uodpornione na wzrost
pleÊni i procesy rozk∏adowe,
wi´c mogà byç stosowane
w miejscach gdzie
zastosowanie p∏yt na bazie
gipsu nie jest mo˝liwe.
P∏yty posiadajà
dopuszczajàce je do
stosowania w budownictwie
oznaczenie CE.

Dane Techniczne
6x1218x2440
8x1200x2550
10x1200x2550
10x1200x3000
12x1200x2550

Rozmiary
p∏yty

Z∏àcze bezszwowe z p∏yt o
kraw´dziach ci´tych prosto; Êciana
oklejona tapetà / powierzchnia
pomalowana farbà / ozdobiona farbà
strukturalnà

Mieszane rodzaje z∏àcz z p∏yt o
pocienionej kraw´dzi oraz z V-fazà;
niewykoƒczona powierzchnia / Êciana
zagruntowana / pomalowana farbà

Ci´˝ar p∏yty gr.

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

G´stoÊç p∏yty

ok. 6,4 kg/m2
ok. 8,6 kg/m2
ok. 10,7 kg/m2
ok. 12,9 kg/m2
ok. 1100 kg/m3
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Z∏àcze Êciany z p∏yt z V-fazà;
niewykoƒczona powierzchnia p∏yt /
Êciana zagruntowana / pomalowana
farbà

Z∏àcze bezszwowe z p∏yt o
pocienionych kraw´dziach;
niewykoƒczona powierzchnia / Êciana
zagruntowana / pomalowana farbà
Warianty z∏àcz i wykoƒczenia p∏yt
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