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MINERIT SP
P¸YTA Z HYDROIZOLACJÑ

Minerit SP - hydroizolowany

materia∏ z w∏óknocementu.

G∏ównym zadaniem Êcian
pomieszczeƒ wilgotnych jest
zapobieganie przenikaniu wilgoci i
wody do pozosta∏ych elementów
konstrukcji. Pomieszczenia mokre
zawsze nale˝y budowaç z
wodoodpornych materia∏ów.

Minerit SP to rezultat wieloletniego
doskonalenia produktu. Dzi´ki
zastosowanym materia∏om p∏yta jest
praktycznie odporna na dzia∏anie
wilgoci i nie ulega butwieniu nawet
podczas d∏ugotrwa∏ego u˝ytkowania
w niekorzystnym Êrodowisku. P∏yta
wykonana jest z cementu i
komponentów mineralnych, które sà
nieszkodliwe dla zdrowia.

Rezultaty niezale˝nych testów
wykazujà, ˝e p∏yty Minerit SP sà
najlepszà ochronà wilgotnych
pomieszczeƒ przed pleÊnià. Stosujàc
p∏yt´ Minerit SP jako ok∏adzin´ Êcian
i wykaƒczajàc otwory przejÊciowe
instalacji, z∏àcza p∏yt, g∏ówki wkr´tów
Typowe miejsca zastosowania p∏yty i miejsca mocowania mebli masà
Minerit SP to pomieszczenia z
hydroizolacyjnà lub specjalnà taÊmà
podwy˝szonà wilgotnoÊcià takie jak; otrzymamy gwarancj´ wysokiej
∏azienki, sauny, baseny kàpielowe, jakoÊci i bezpieczeƒstwa konstrukcji.
kuchnie przemys∏owe i zbiorowego P∏yty posiadajà dopuszczajàce je
˝ywienia, przetwórnie spo˝ywcze, do stosowania w budownictwie
pomieszczenia sanitarne w
oznaczenie CE.
przemyÊle i instytucjach.
Niezale˝nie od pokrycia Êcian, p∏yta
Minerit SP pozwala uzyskaç pewnà
izolacj´ przeciwwilgociowà, która
jest odporna na sta∏e oddzia∏ywanie
wilgoci i wody.

Przeciw pleÊni
Mikroby i spory pleÊni znajdujà si´
wsz´dzie. Do wzrostu potrzebna jest
im wilgoç, ciep∏o i substancje
od˝ywcze. Grzyby pleÊniowe i
mikroby mogà rosnàç w ka˝dym
miejscu. Ich wzrost rozpoczyna si´,
gdy wzgl´dna wilgotnoÊç powietrza
przy powierzchni materia∏u
przekracza 70 %. Wzrost pleÊni
nast´puje w rezultacie zastosowania
nieodpowiednich materia∏ów, z∏ej
jakoÊci wykonawstwa oraz innych
budowlanych i projektowych b∏´dów.
Minerit SP jest efektywnym Êrodkiem
ochrony przed pleÊnià w
pomieszczeniach wilgotnych. Dla
zapobie˝enia powstania b∏´dów na
wszystkich etapach prac p∏yty Minerit
SP sà obustronnie pokryte pow∏okà
hydroizolacyjnà. Mechaniczne
nanoszenie i sta∏a kontrola jakoÊci
zapewniajà jednorodnoÊç pow∏oki
p∏yty.

Dane Techniczne
Rozmiary p∏yty
Standardowy
Specjalny
Specjalny
Specjalny

Ci´˝ar p∏yty
8 mm
G´stoÊç p∏yty
Wytrzyma∏oÊç na
zginanie
wzd∏u˝ w∏ókien
w poprzek w∏ókien
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8x1200x2600
8x1200x2400
8x900x2500
8x900x3000

ok. 12,1 kg/m2
ok. 1400 kg/m3

ok. 13 MPa
ok. 9 MPa
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