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Informacje ogólne

Deklaracja środowiskowa produktu obejmuje aspekty związane z wpływem na środowisko płyt warstwowych z rdzeniem 
izolacyjnym z PIR produkowanych przez Ruukki w Obornikach (Polska). Niniejsza EPD obejmuje następujące rodzaje płyt 
warstwowych ściennych: SP2B, SP2D i SP2E wraz z wersjami Energy, z rdzeniami E-PIRE, E-PIR, X-PIR oraz F-PIR. Płyty te 
dostępne są w różnych grubościach i wariantach produkcyjnych. W grupie produktowej płyt warstwowych E-PIR i X-PIR 
odchylenie wartości wpływu na środowisko nie przekracza 10%.

Zgodnie z informacją dostawcy, żaden z komponentów produktu nie zawiera substancji, których użycie jest zakazane 
dyrektywą REACH ani takich, które są wpisane na listę kandydacką substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, 
oczekujących na pozwolenie (SVHC).

Deklaracja została przygotowana zgodnie z normami EN 15804:2012+A1:2013 i ISO 14025 oraz dodatkowymi wymaganiami 
określonymi w RTS PCR (wersja angielska 14.6.2018). Niniejsza deklaracja obejmuje wszystkie etapy cyklu życia produktu, od 
wydobycia surowców po wyjście z organizacji.

EPD produktów budowlanych może być nieporównywalne, jeśli produkty nie spełniają normy EN 15804 w kontekście 
budowlanym.

Właściciel deklaracji

Ruukki Construction Oy,
Panuntie 11 00620 Helsinki.
www.ruukki.com
Jyrki Kesti,
jyrki.kesti@ruukki.com

Produkt Płyty warstwowe z okładziną stalową i rdzeniem izolacyjnym z PIR

Producent Ruukki Construction Oy, Panuntie 11 00620 Helsinki

Zakłady produkcyjne Oborniki (Polska)

Zastosowania produktu Ściany zewnętrzne i działowe

Deklarowana jednostka 1 m2 płyty warstwowej

Wykonawca LCA
Karin Lindeberg, Diego Peñaloza
IVL Swedish Environmental Research Institute, 
Valhallavägen 81 00127 Sztokholm. www.ivl.se

Weryfikacja
Anastasia Sipari
Bionova Oy, Hämeentie 7 A 00500 Helsinki. www.bionova.fi

Zasady kategoryzacji wyrobów RTS PCR (wersja angielska 14.6.2018)

Wydawca i operator programu
Building Information Foundation RTS, Malminkatu 16 A 00100 Helsinki.
http://epd.rts.fi

Zweryfikowano zgodnie z wymaganiami normy EN 15804+A1 (zasady kategoryzacji wyrobów)
Niezależna weryfikacja deklaracji zgodnie z normą EN ISO 14025:2010 

 Zewnętrzna   Wewnętrzna

Niezależna weryfikacja:

Anastasia Sipari / Bionova Oy
Zweryfikowano 2.4.2020 r.
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Rysunek 1. Przykładowa płyta PIR z rdzeniem izolacyjnym z poliizocyjanuratu. 

Produkt
ZASTOSOWANIE
Płyty warstwowe to ekonomiczne prefabrykowane elementy budowlane stosowane na fasadach, konstrukcjach 
ściennych, w ściankach działowych, sufitach i dachach. Typowe zastosowania obejmują budynki przemysłowe 
i handlowe, hale sportowe, magazyny i elektrownie. Płyty stanowią również odpowiedni materiał do budowy 
zakładów przetwórstwa spożywczego i pomieszczeń czystych o surowych wymaganiach. Optymalny rdzeń izolacyjny 
dobiera się do potrzeb klienta, tak aby zapewniał doskonałą izolację cieplną, także w przypadku cienkich płyt. Płyty 
mają wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej oraz doskonałą odporność ogniową, zatem idealnie nadają się na 
przeciwpożarowe ścianki działowe.

Stalowe produkty budowlane doskonale podwyższają ogólną ocenę budynków dla celów certyfikacji LEED i BREEAM. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ruukki.com.

INFORMACJE TECHNICZNE
Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym z poliizocyjanuratu (PIR) są produkowane w różnych grubościach. Nasza 
oferta płyt warstwowych obejmuje także panele energetyczne o wyjątkowo niskim wskaźniku przepuszczalności 
powietrza. Określenie „energetyczne” dotyczy szczelnych energooszczędnych konstrukcji płytowych, które zachowują 
te parametry dzięki ścisłości styków. Panele energetyczne Ruukki produkowane są z zachowaniem szczególnej 
kontroli jakości i minimalnych tolerancji technologicznych, co gwarantuje szczelność i energooszczędność konstrukcji 
płyt. Podczas montażu stosowane są specjalne uszczelki, które gwarantują najwyższej jakości szczelność połączeń 
konstrukcji.

Okładziny stalowe płyt warstwowych należy regularnie kontrolować i konserwować. Stal z kolorowymi powłokami 
można myć. Jest łatwa w pielęgnacji i można ją malować, co zapewnia długą trwałość. Szczegółowe informacje 
techniczne na temat produktów można znaleźć na stronie internetowej Ruukki www.ruukki.com.

Firma Ruukki ma prawo do stosowania na płytach warstwowych oznakowania CE (EN 14509). Oznakowanie CE na 
produkcie oznacza, że produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne, w szczególności dotyczące BHP i 
ochrony środowiska.
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Materiały, z których wykonany jest produkt
Płyty warstwowe składają się z rdzenia izolacyjnego umieszczonego między dwiema powlekanymi organicznie 
blachami stalowymi lub blachami ze stali nierdzewnej. Okładziny płyt są wykonane głównie z blachy stalowej 
cynkowanej ogniowo. Stal to stop żelaza i węgla z małymi ilościami innych pierwiastków stopowych. Poprawiają one 
właściwości fizyczne i chemiczne stali, takie jak wytrzymałość, trwałość i odporność na korozję. Pierwiastki stopowe 
stali są blisko powiązane z jej matrycą chemiczną. Gęstość stali wynosi 7 850 kg/m3. Ilość powłoki cynkowej to 275 g/
m2, ale może być także cieńsza, zależnie od przeznaczenia produktu.

Blacha stalowa stosowana w płytach jest zwykle powlekana powłoką Hiarc lub poliestrową po stronie zewnętrznej 
oraz poliestrową po stronie wewnętrznej płyty. Dodatkowo oferujemy powłoki specjalne i inne warianty stali nie-
rdzewnej dla konkretnych zastosowań oraz spełniające wymagania odporności na warunki atmosferyczne.

Rdzeń izolacyjny jest wykonany ze sztywnej, pozbawionej zwartości HCFC, samogaszącej, ekologicznej pianki polii-
zocyjanuratowej (PIR) spienianej pentanem. Gęstość materiału izolacyjnego (pianki) wynosi 35-39 kg/m3. Płyty war-
stwowe z rdzeniem z PIR są dostępne w grubościach od 40 do 200 mm. Ze względu na wyjątkowo niski współczynnik 
przewodności cieplnej, płyty warstwowe można składać w cieńsze od standardowych konstrukcje bez uszczerbku dla 
właściwości izolacyjnych.

INFORMACJA O EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Nie wykonano badania wpływu na glebę i wodę użytkowanego produktu, ponieważ brak jest zharmonizowanych 
metod badania określonych w normach dla produktów europejskich.
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Skład produktu
Firma Ruukki aktywnie śledzi i przewiduje przyszłe zmiany legislacji dotyczącej ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
i substancji chemicznych oraz przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych, np. dyrektywy REACH 
(1907/2006/WE) i CLP (1272/2008/WE). Dzięki śledzeniu listy substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) i in-
nych wymagań prawnych możemy zagwarantować spełnianie przez nasze produkty wymagań określonych prawem i 
stawianych przez klientów. Zgodnie z informacją dostawców, żaden z komponentów produktu nie zawiera substancji, 
których użycie jest zakazane dyrektywą REACH ani takich, które są wpisane na listę kandydacką (SVHC).

W tabeli 1 przedstawiono skład płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym z PIR. Skład produktu w przypadku 
warstwowego panelu energetycznego jest równoważny, jeśli chodzi o masę i zawartość surowca z innymi płytami w 
tej grupie produktów.

Tabela 1. Skład płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym z PIR

Grupa  
produktów

Specyfikacja  
produktu

Grubość 
(mm)

Masa  
(kg/m2)

Zawartość materiału (% wagowo)

Stal powlekana 
organicznie 
(Hiarc i  
poliester)

Izolacja Klej

Płyty warstwowe 
z rdzeniem 
izolacyjnym 
z PIR, gęstość 
izolacji  
35–39 kg/m3

Płyty SP2B, SP2D 
i SP2E; okładziny 
stalowe 0,5/0,4 mm

100 11,0* 66,7 33,3 0

120 11,7* 62,6 37,4 0

160 13,0* 55,6 44,4 0

Pochodzenie surowca UE UE UE

*Średni ciężar płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym z E-PIR i X-PIR. W grupie produktowej odchylenie wartości wpływu na środowisko nie 
przekracza 10%.

Produkcja
Płyty warstwowe spełniające parametry określone w niniejszej deklaracji środowiskowej produktu są produkowane 
w zakładach Ruukki w Obornikach (Polska). Prefabrykacja konstrukcji z płyt warstwowych ogranicza wytwarzanie 
odpadów na placu budowy. 

Proces produkcji płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym z PIR jest pokazany na ilustracji 2.

Informacja na temat energii w fazie produkcyjnej płyt warstwowych (A3) znajduje się w tabeli 2.

Tabela 2. Energia w produkcji płyt warstwowych (A3)

Parametr Wartość Jakość danych

A3 Dane elektryczne oraz dotyczące emisji CO2, 
ekwiwalent kg CO2 / kWh dla produkcji w Polsce 0,916

Zbiór danych Thinkstep (2016) dla 
struktury wytwarzania energii 
elektrycznej w Polsce

Produkcja płyt 
warstwowych z 
rdzeniem z PIR

Rozwijanie 
taśm 

stalowych

Profilowanie 
na  

rolkach

Wyrównanie 
PIR Tężenie Cięcie płyt Pakowanie

Rysunek 2. Proces produkcyjny płyt warstwowych
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Do produkcji płyt warstwowych wykorzystywana jest stal powlekana organicznie i walcowana na zimno w zakładach 
SSAB Hämeenlinna lub Kankaanpää (Finlandia). Surowcem do produkcji stali walcowanej na zimno i powlekanej or-
ganicznie jest stal walcowana na gorąco z rudy żelaza w stalowni Raahe firmy SSAB (Finlandia). Łączna ilość odpadów 
stalowych wykorzystywanych w stali walcowanej na gorąco to około 20%, włączając odpady produkcyjne i zebrane 
od klientów.

W przypadku stosowania stali odpadowej zamiast oryginalnych surowców, emisja dwutlenku węgla w produkcji 
stali znacząco spada. W zakładach Raahe firmy SSAB stal produkowana jest z odpadów z własnych procesów produk-
cyjnych firmy oraz materiałów pozyskiwanych na rynku stali złomowanej. Ze względu na technologię produkcyjną 
zawartość stali złomowanej w wielkopiecowej produkcji stali nie może przekraczać 30%. Ilość stosowanej stali złomo-
wanej jest ograniczona także ze względu na jej dostępność. Wyprodukowana stal może być bez końca odzyskiwana 
bez utraty właściwości.

Ruukki korzysta także ze stali od dostawców produkujących ją z odzyskanego złomu stalowego. W produkcji stali w 
piecu łukowym można wykorzystać nawet 100% stali złomowanej.

PAKOWANIE
Produkty są owijane celem zabezpieczenia na czas przemieszczania i 
transportu. Typowe opakowanie składa się z palety drewnianej, pla-
stikowych taśm, folii do owijania typu stretch, narożników z kartonu 
lub stali, desek i kartonu. Okładziny płyt są zabezpieczane plastikową 
folią (polietylenową), aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem 
mechanicznym podczas załadunku, rozładunku, przechowywania i 
montażu.

Wszystkie materiały opakowaniowe można poddać recyklingowi – 
albo jako materiały albo jako surowiec energii odpadowej. Materiały 
opakowaniowe są sortowane na placach budowy zgodnie z lokalnymi 
przepisami i preferencjami klienta.

TRANSPORT
Surowce są zwykle dostarczane do miejsc produkcji drogą lądową. Gotowe produkty są przewożone ciężarówkami 

lub statkami. Za transport surowców i produktów odpowiada dział logistyczny Ruukki. Jego zadaniem jest optyma-
lizacja transportu, maksymalna opłacalność przewozów i łączenie środków transportu w możliwie najskuteczniejszy 
sposób.

Wpływ na środowisko naturalne transportu produktu gotowego na plac budowy (A4) obliczono na podstawie 
średniej ważonej udziału w rynku. W tabeli 3 przedstawiono parametry transportu A4.

Tabela 3. Dane techniczne dotyczące transportu (A4) z miejsca produkcji na plac budowy

Parametr Wartość

Rodzaj paliwa i zużycie przez pojazd stosowany do 
transportu

Ciężarówka: maksymalna ładowność 32 t, średnie 
zużycie oleju napędowego 0,34 l/km.  
Emisje związane z transportem 0,02 kg CO2/tkm
Statek: maksymalna ładowność 10 000 t, średnie 
zużycie lekkiego oleju opałowego 69,2 l/km. Emisje 
związane z transportem 0,014 kg CO2/tkm

Odległość (km) Średnia droga transportu 888 km

Wykorzystanie ładowności (%) 86% w przypadku samochodu ciężarowego i 70% w 
przypadku statku

Gęstość nasypowa transportowanych produktów (kg/m3) Gęstość nasypowa jest zależna od rodzaju i grubości 
produktu

Współczynnik objętościowego wykorzystania 
ładowności 1

Rysunek 3. Standardowe opakowanie 
płyt warstwowych

Jednokierunkowy pas do 
podnoszenia

Paleta drewniana

Taśma plastikowa

Polistyren ekspandowany

Płyty owinięte folią do 
pakowania typu stretch

Zabezpieczenie  
narożników

Karton

Deski
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Recykling po zakończeniu użytkowania i obróbka odpadów
Odpady, napraw i rozbiórki są sortowane, a złom stalowy wraca do branży stalowej poprzez sprzedaż odpadów.  
Złom stalowy ma mocną pozycję na rynku: średnio 95% stali usuwanej z budynku po zakończeniu jego cyklu życia  
jest wykorzystywane do produkcji nowej stali.

Płyty warstwowe z rdzeniem z PIR firmy Ruukki nadają się do odzysku. Zaleca się przekazywanie ich do przedsię-
biorstwa recyklingowego, które oddzieli stal od rdzenia izolacyjnego. Niezniszczone płyty warstwowe można wyko-
rzystać ponownie w mniej wymagających zastosowaniach. Uszkodzone elementy warstw można rozmontować – stal 
jest ważnym surowcem, który można w pełni odzyskać i wykorzystać w nowej konstrukcji. Rdzeń izolacyjny z PIR 
podlega odzyskowi. Materiał jest sortowany u źródła i mielony albo odzyskiwany do użycia jako surowiec w nowych 
produktach. Po zakończeniu życia użytkowego poliizocyjanuratów można je odesłać do recyklingu chemicznego albo 
spalić celem odzyskania energii. W tabeli 4 pokazano scenariusz przetwarzania po zakończeniu cyklu życia.

Tabela 4. Opis przetwarzania po zakończeniu cyklu życia płyt warstwowych z rdzeniem z PIR

Przebieg procesu Jednostka

Płyty warstwowe z rdzeniem 
izolacyjnym z PIR

Grubość (mm)

120 120 160

Proces zbiórki wg rodzaju

kg zbierany osobno 11,0 kg 
(100%)

11,7 kg 
(100%)

13,0 kg 
(100%)

kg zbierany jako zmieszane 
odpady budowlane - - -

Model odzysku wg rodzaju

kg do ponownego użycia - - -

kg do recyklingu 8,1 kg 
(74%)

8,3 kg 
(71%)

8,7 kg 
(67%)

kg do odzysku energii - - -

Utylizacja wg rodzaju
kg produktu lub materiału 
przeznaczonego do końcowego 
składowania

2,9 kg 
(26%)

3,4 kg 
(29%)

4,3 kg 
(33%)

Założenia scenariusza stosowne jednostki

Płyty warstwowe przeznaczone do 
utylizacji są przewożone ciężarówką 
150 km do centrum odbioru odpa-
dów o możliwościach utylizacji 45%

W wyniku odzysku płyt warstwowych nie powstają żadne materiały niebezpieczne. Europejskie kody recyklingowe 
dla płyty warstwowej Ruukki są następujące:

• dla części stalowych, 17 04 05 (żelazo i stal) oraz dla materiałów izolacyjnych, 17 06 04 
• (z wyjątkiem materiałów izolacyjnych wymienionych w 17 06 01 i 17 06 03).
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Informacje dotyczące obliczania LCA (oceny cyklu życia)
Niniejsza deklaracja środowiskowa produktu obejmuje następujące etapy cyklu życia: A1 Dostawa surowca, A2 
Transport, A3 Produkcja i A4 Transport produktu na miejsce budowy oraz moduły końca cyklu życia, C1 rozbiórka, C2 
Transport w związku z końcem cyklu życia, C3 Przetwarzanie odpadów oraz C4 Utylizacja, a także moduł D korzyści i 
obciążenia przekraczające granice systemu, zob. rysunek 4. Zalety odzysku stali w module D obliczono na podstawie 
95% stopnia odzysku stali.

W ocenie cyklu życia nie są uwzględnione akcesoria do płyt warstwowych, jak mocowania, materiały uszczelniające 
oraz obróbki blacharskie używane w fazie montażu (A5).

Granice systemu (X=włączone, MND=moduł niedeklarowany, MNR=moduł nieistotny)

Etap produktu
Etap  

konstru- 
kcyjny

Etap użytkowania Etap końca życia Po końcu życia

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D D D

X X X X MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X MNR MNR X
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 Moduły obowiązkowe

 Obowiązkowe zgodnie z przepisami rozdziału 6.2.1 RTS PCR

 Moduły opcjonalne zależnie od scenariuszy

Rysunek 4. Granice systemu w ocenie cyklu życia (LCA)

JAKOŚĆ DANYCH
Dane inwentaryzacyjne na temat cyklu życia dotyczą produkcji w roku 2018 w zakładzie w Obornikach. Do produkcji 
konstrukcji z płyt warstwowych wykorzystano stal wyprodukowaną w stalowni firmy SSAB w Raahe (Finlandia) oraz 
stal europejską. Dane dotyczące stali pochodzą z 2017 r. W przypadku materiałów izolacyjnych wykorzystano dane 
pochodzące z oprogramowania Gabi 9. Żadne dane nie mają więcej niż 10 lat. Do obliczania kategorii wpływu na 
środowisko naturalne wykorzystano dane z oprogramowania Gabi 9.

KRYTERIA ODCIĘCIA
W analizie cyklu życia produktów wykorzystano dane inwentaryzacyjne na temat cyklu życia produktów dla mini-
mum 99% łącznego przepływu materiału i zużycia energii.

PRZYDZIAŁ
Na podstawie rocznej wielkości produkcji (w kg) zastosowano przydział fizyczny dla różnych typów płyt warstwowych.

Profil środowiskowy
Wszystkie wartości wpływu na środowisko naturalne dotyczą 1 m2 płyty warstwowej. W tabelach 5–7 przestawiono 
wskaźniki środowiskowe w oparciu o ocenę cyklu życia płyt warstwowych konkretnego typu i grubości.

Wpływ na środowisko naturalne płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym z E-PIR i X-PIR obliczono jako wartość 
średnią dla grupy produktów. W grupie produktowej odchylenie wartości wpływu na środowisko nie przekracza 10%.

Sposób odczytywania danych w tabelach profilu środowiskowego: 4,91E-02 = 4,91*10-2 = 0,0491
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Tabela 5. Profil środowiskowy płyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym 100 mm z PIR*

Płyta warstwowa średnia masa 11,0 kg/m2, 
współczynnik U zależy od typu płyty Etap cyklu życia

Wpływ na środowisko naturalne Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP Potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego

Ekwiwalent 
kg CO2

28,6 0,170 4.91E-02 0,178 2.08E-02 0,682 -11,8

ODP Potencjał niszczenia warstwy 
ozonu stratosferycznego

Ekwiwalent  
kg CFC-11 1.91E-05 2.73E-17 3.90E-15 2.91E-17 6.76E-17 7.32E-16 -6.32E-07

AP Potencjał zakwaszania zasobów 
gruntowych i wodnych

Ekwiwalent 
kg SO2

6.83E-02 5.57E-04 7.14E-05 4.67E-04 1.47E-04 6.84E-04 -4.73E-02

EP Potencjał eutrofikacji Ekwiwalent  
kg (PO4)

3- 7.99E-03 1.35E-04 1.14E-05 1.14E-04 3.51E-05 1.34E-04 -1.84E-02

POCP Potencjał tworzenia ozonu 
fotochemicznego

Ekwiwalent  
kg etenu 9.11E-03 -7.97E-05 6.44E-06 -1.67E-04 1.62E-05 4.46E-05 -1.10E-02

ADP Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych – pierwiastki

Ekwiwalent 
kg Sb 5.89E-04 1.12E-08 3.81E-08 1.25E-08 2.33E-08 9.43E-09 -1.17E-05

ADP Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych – paliwa kopalne MJ 455 2,30 0,410 2,39 0,414 0,982 -189

Wykorzystanie zasobów i energii 
pierwotnej Jednostka A1–A3 

łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Wykorzystanie energii pierwotnej ze 
źródeł odnawialnych w charakterze 
nośnika energii

MJ 29,6 0,120 1,03 0,139 2.96E-02 0,173 -9,13

Wykorzystanie zasobów energii 
pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 
charakterze surowca

MJ 0 0 0 0 0 0 0

Łączne wykorzystanie energii pierwotnej 
ze źródeł odnawialnych MJ 29,6 0,120 1,03 0,139 2.96E-02 0,173 -9,13

Wykorzystanie energii pierwotnej ze 
źródeł nieodnawialnych w charakterze 
nośnika energii

MJ 475 2,30 0,737 2,39 0,417 1.10 -206

Wykorzystanie zasobów energii 
pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych 
w charakterze surowca

MJ 0 1.08E-04 0 1.26E-04 1.52E-05 4.13E-05 -2.37E-05

Łączne wykorzystanie energii pierwotnej 
ze źródeł nieodnawialnych MJ 475 2,30 0,737 2,39 0,417 1.10 -206

Wykorzystanie materiałów wtórnych kg 0,199 0 0 0 0 0 0

Wykorzystanie paliw wtórnych ze źródeł 
odnawialnych MJ 3.43E-11 0 0 0 0 0 0

Wykorzystanie paliw wtórnych ze źródeł 
nieodnawialnych MJ 4.36E-10 0 0 0 0 0 0

Zużycie netto świeżej wody m3 0,104 2.02E-04 2.17E-04 2.35E-04 1.24E-04 5.84E-03 -7.28E-02

Kategorie odpadów Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Zutylizowane odpady niebezpieczne kg 0,217 1.14E-07 6.85E-10 1.34E-07 1.30E-08 6.25E-09 -5.69E-06

Zutylizowane odpady inne niż 
niebezpieczne kg 0,768 1.68E-04 8.20E-04 1.95E-04 8.44E-05 2,90 3.64E-02

Zutylizowane odpady radioaktywne kg 7.60E-03 0 0 0 0 0 0

Przepływy wyjściowe Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Komponenty przeznaczone do 
ponownego użycia kg 0 0 0 0 0 0 0

Materiały do recyklingu kg 0,693 0 8,07 0 0 0 0

Materiały do odzysku energii kg 0 0 0 0 0 0 0

Eksportowana energia elektryczna MJ 0 0 0 0 0 0 0

Eksportowana energia cieplna MJ 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela 6. Profil środowiskowy płyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym 120 mm z PIR*

Płyta warstwowa średnia masa 11,7 kg/m2, 
współczynnik U zależy od typu płyty Etap cyklu życia

Wpływ na środowisko naturalne Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP Potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego

Ekwiwalent 
kg CO2

30,4 0,182 5.25E-02 0,189 2.15E-02 0,817 -12,1

ODP Potencjał niszczenia warstwy 
ozonu stratosferycznego

Ekwiwalent  
kg CFC-11 2.29E-05 2.91E-17 4.17E-15 3.09E-17 6.97E-17 8.72E-16 -6.34E-07

AP Potencjał zakwaszania zasobów 
gruntowych i wodnych

Ekwiwalent 
kg SO2

7.25E-02 5.95E-04 7.63E-05 4.97E-04 1.51E-04 8.15E-04 -4.80E-02

EP Potencjał eutrofikacji Ekwiwalent  
kg (PO4)

3- 8.57E-03 1.44E-04 1.21E-05 1.21E-04 3.62E-05 1.61E-04 -1.85E-02

POCP Potencjał tworzenia ozonu 
fotochemicznego

Ekwiwalent  
kg etenu 9.83E-03 -8.51E-05 6.88E-06 -1.78E-04 1.67E-05 5.30E-05 -1.12E-02

ADP Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych – pierwiastki

Ekwiwalent 
kg Sb 5.91E-04 1.20E-08 4.07E-08 1.33E-08 2.40E-08 1.12E-08 -1.24E-05

ADP Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych – paliwa kopalne MJ 502 2,45 0,438 2,54 0,414 1,16 -198

Wykorzystanie zasobów i energii 
pierwotnej Jednostka A1–A3 

łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Wykorzystanie energii pierwotnej ze 
źródeł odnawialnych w charakterze 
nośnika energii

MJ 32,1 0,128 1.10 0,148 3.06E-02 0,206 -9,63

Wykorzystanie zasobów energii 
pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 
charakterze surowca

MJ 0 0 0 0 0 0 0

Łączne wykorzystanie energii pierwotnej 
ze źródeł odnawialnych MJ 32,1 0,128 1.10 0,148 3.06E-02 0,206 -9,63

Wykorzystanie energii pierwotnej ze 
źródeł nieodnawialnych w charakterze 
nośnika energii

MJ 525 2,46 0,787 2,55 0,430 1,31 -215

Wykorzystanie zasobów energii 
pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych 
w charakterze surowca

MJ 0 1.15E-04 0 1.34E-04 1.57E-05 4.90E-05 -2.37E-05

Łączne wykorzystanie energii pierwotnej 
ze źródeł nieodnawialnych MJ 525 2,46 0,787 2,55 0,430 1,31 -215

Wykorzystanie materiałów wtórnych kg 0,199 0 0 0 0 0 0

Wykorzystanie paliw wtórnych ze źródeł 
odnawialnych MJ 3.45E-11 0 0 0 0 0 0

Wykorzystanie paliw wtórnych ze źródeł 
nieodnawialnych MJ 4.37E-10 0 0 0 0 0 0

Zużycie netto świeżej wody m3 0,119 2.16E-04 2.32E-04 2.50E-04 1.28E-04 7.00E-03 -7.55E-02

Kategorie odpadów Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Zutylizowane odpady niebezpieczne kg 0,218 1.22E-07 7.32E-10 1.42E-07 1.30E-08 7.23E-09 -6.83E-05

Zutylizowane odpady inne niż 
niebezpieczne kg 0,790 1.80E-04 8.76E-04 2.07E-04 8.70E-05 3,40 4.37E-02

Zutylizowane odpady radioaktywne kg 8.59E-03 0 0 0 0 0 0

Przepływy wyjściowe Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Komponenty przeznaczone do 
ponownego użycia kg 0 0 0 0 0 0 0

Materiały do recyklingu kg 0,741 0 8,32 0 0 0 0

Materiały do odzysku energii kg 0 0 0 0 0 0 0

Eksportowana energia elektryczna MJ 0 0 0 0 0 0 0

Eksportowana energia cieplna MJ 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela 7. Profil środowiskowy płyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym 160 mm z PIR*

Płyta warstwowa średnia masa 13,0 kg/m2, 
współczynnik U zależy od typu płyty Etap cyklu życia

Wpływ na środowisko naturalne Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP Potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego

Ekwiwalent 
kg CO2

33,3 0,202 5.82E-02 0,208 2.24E-02 1,07 -12,5

ODP Potencjał niszczenia warstwy 
ozonu stratosferycznego

Ekwiwalent  
kg CFC-11 3.00E-05 3.23E-17 4.62E-15 3.40E-17 7.25E-17 1.14E-15 -6.24E-07

AP Potencjał zakwaszania zasobów 
gruntowych i wodnych

Ekwiwalent 
kg SO2

7.94E-02 6.59E-04 8.45E-05 5.46E-04 1.57E-04 1.06E-03 -4.82E-02

EP Potencjał eutrofikacji Ekwiwalent  
kg (PO4)

3- 9.56E-03 1.60E-04 1.34E-05 1.33E-04 3.76E-05 2.10E-04 -1.84E-02

POCP Potencjał tworzenia ozonu 
fotochemicznego

Ekwiwalent  
kg etenu 1.11E-02 -9.43E-05 7.62E-06 -1.95E-04 1.73E-05 6.89E-05 -1.12E-02

ADP Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych – pierwiastki

Ekwiwalent 
kg Sb 5.82E-04 1.33E-08 4.50E-08 1.47E-08 2.50E-08 1.46E-08 -1.37E-05

ADP Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych – paliwa kopalne MJ 586 2,72 0,485 2,79 0,430 1,50 -211

Wykorzystanie zasobów i energii 
pierwotnej Jednostka A1–A3 

łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Wykorzystanie energii pierwotnej ze 
źródeł odnawialnych w charakterze 
nośnika energii

MJ 36,4 0,141 1,22 0,163 3.18E-02 0,267 -10,4

Wykorzystanie zasobów energii 
pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 
charakterze surowca

MJ 0 0 0 0 0 0 0

Łączne wykorzystanie energii pierwotnej 
ze źródeł odnawialnych MJ 36,4 0,141 1,22 0,163 3.18E-02 0,267 -10,4

Wykorzystanie energii pierwotnej ze 
źródeł nieodnawialnych w charakterze 
nośnika energii

MJ 613 2,73 0,871 2,80 0,447 1,69 -228

Wykorzystanie zasobów energii 
pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych 
w charakterze surowca

MJ 0 1.27E-04 0 1.47E-04 1.63E-05 6.34E-05 -2.33E-05

Łączne wykorzystanie energii pierwotnej 
ze źródeł nieodnawialnych MJ 613 2,73 0,871 2,80 0,447 1,69 -228

Wykorzystanie materiałów wtórnych kg 0,196 0 0 0 0 0 0

Wykorzystanie paliw wtórnych ze źródeł 
odnawialnych MJ 3.39E-11 0 0 0 0 0 0

Wykorzystanie paliw wtórnych ze źródeł 
nieodnawialnych MJ 4.30E-10 0 0 0 0 0 0

Zużycie netto świeżej wody m3 0,148 2.39E-04 2.57E-04 2.75E-04 1.33E-04 9.19E-03 -7.93E-02

Kategorie odpadów Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Zutylizowane odpady niebezpieczne kg 0,214 1.35E-07 8.10E-10 1.57E-07 1.40E-08 9.06E-09 -8.98E-06

Zutylizowane odpady inne niż 
niebezpieczne kg 0,816 1.99E-04 9.70E-04 2.28E-04 9.05E-05 4,32 5.75E-02

Zutylizowane odpady radioaktywne kg 1.04E-02 0 0 0 0 0 0

Przepływy wyjściowe Jednostka A1–A3 
łącznie A4 C1 C2 C3 C4 D

Komponenty przeznaczone do 
ponownego użycia kg 0 0 0 0 0 0 0

Materiały do recyklingu kg 0,820 0 8,66 0 0 0 0

Materiały do odzysku energii kg 0 0 0 0 0 0 0

Eksportowana energia elektryczna MJ 0 0 0 0 0 0 0

Eksportowana energia cieplna MJ 0 0 0 0 0 0 0
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