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Nowe biblioteki 
BIM Ruukki

Z myślą o wsparciu codziennej pracy architektów i projektantów, 
Ruukki wprowadza nowe biblioteki BIM dostępne dla 
oprogramowania Autodesk Revit oraz Tekla.  
Biblioteki zawierają modele BIM naszych konstrukcji ściennych 
i dachowych, jak również szeroki wybór detali CAD.

Przejdź do prodlib.com/ruukki-envelopes i sprawdź nasze modele.



Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

Budynki przyszłości tworzymy już dzisiaj 

Płyty warstwowe Ruukki spełniają wszystkie wymagane 
krajowe i europejskie normy i przepisy budowlane. Sze-
roka oferta płyt dachowych i ściennych pozwala znaleźć 
najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu – niezależ-
nie od tego, czy jest to hala magazynowa, hala produk-
cyjna, centrum logistyczne, budynek biurowy czy cen-
trum handlowe.  

Płyty warstwowe to prefabrykowane elementy bu–
dowlane składające się z dwóch powlekanych orga-
nicznie warstw blachy stalowej oraz wewnętrznego 
konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia. Rdzeń ten może 
być wykonany z pianki poliizocyjanurowej (PIR w 
nazwie produktu) lub wełny mineralnej (W w nazwie 
produktu). 

Płyty warstwowe stosowane są do wykonania ścian 
zewnętrznych, dachów, ścian działowych i sufitów 

podwieszanych. Certyfikat FM Approvals przyznany 
wybranym płytom Ruukki potwierdza, że spełniają one  
najbardziej wymagające międzynarodowe standardy 
w zakresie bezpieczeństwa. Duża gama kolorów, spe-
cjalistycznych powłok i profilowań okładzin umożliwia 
dobór płyt zgodnych z oczekiwaniami klienta i wymo-
gami inwestycji. 

Dzięki możliwości zastosowania płyt warstwowych jako 
bazy systemów elewacyjnych Ruukki, takich jak Ruukki® 
Forma czy Ruukki® Emotion, produkty te wchodzą  
w skład kompletnych rozwiązań obudowy dla budynków 
o podwyższonych standardach architektonicznych.

Aktualne informacje techniczne  
znajdą Państwo zawsze na stronie  
www.ruukki.pl/plyty-warstwowe

Dlaczego Ruukki:

• 50 lat doświadczeń w produkcji płyt warstwowych

• certyfikat FM Approvals – powszechnie znany międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa

• lokalna produkcja w fabryce w Obornikach Wlkp.

• tysiące zrealizowanych projektów w Polsce i Europie

• deklaracje środowiskowe produktów

• unikalna gwarancja szczelności powietrznej dla obudowy z płyt warstwowych

• stały rozwój oferty w oparciu o aktualny stan wiedzy i prace badawcze

• ogólnokrajowa sieć sprzedaży – przedstawiciele handlowi Ruukki  

• certyfikowani partnerzy Ruukki w zakresie montażu płyt warstwowych

• własne biuro projektowe zajmujące się projektami lekkiej obudowy

• specjalny zespół i rozwiązania produktowe dla chłodnictwa i przechowalnictwa

• spółka grupy SSAB - światowego koncernu stalowego obecnego w ponad 50 krajach
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Wiele korzyści z wyboru  
płyt warstwowych Ruukki

Najwyższy poziom bezpieczeństwa 
ogniowego
Płyty warstwowe Ruukki charakteryzują się znakomi-
tymi właściwościami w zakresie bezpieczeństwa ognio-
wego. Odporność ogniowa naszych płyt oceniana jest 
zgodnie z aktualną normą, a udokumentowane i uni-
kalne na rynku wyniki potwierdzają wysoką szczelność 
i izolacyjność ogniową płyt Ruukki, które gwarantują 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe obudów i przegród 
wykonanych z naszych produktów. 

Nowa rodzina płyt F-PIR oraz F-PIRS stanowi najmoc-
niejszą grupę płyt z rdzeniem z PIR w ofercie Ruukki, 
która w sposób szczególny ukierunkowana jest na roz-
wój parametrów związanych z bezpieczeństwem poża-
rowym. Płyty należące do tej grupy charakteryzują się 
klasą reakcji na ogień B-s1,d0 (zgodnie z normę EN 13501-1) 
oraz bardzo wysokimi klasami odporności ogniowej, 
nawet do EI 60 (zgodnie z normą EN 13501-2).

Certyfikat FM Approvals
W grupie płyt objętych certyfikatem FM Approvals znaj-
duje się większość płyt z rdzeniem z wełny mineral-
nej oraz płyty F-PIR. Szczegółowa lista płyt objętych 
aprobatą dostępna jest w treści certyfikatu na stronie  
www.approvalguide.com. Certyfikacja jest efektem 
wyników niezależnych testów wykonanych w laborato-
riach firmy ubezpieczeniowej FM Global w USA. W ramach 
przeprowadzonych testów wg norm FM 4881 oraz 4480, 
płyty Ruukki zostały pozytywnie ocenione pod kątem 
ich stosowania jako ściany zewnętrzne oraz przegrody 
wewnętrze obiektów o dowolnej wysokości. Certyfikat 
FM potwierdza, że obudowa wykonana z objętych nim 
płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom bez-
pieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

Pakiet Ruukki® Energy  
– koszty energii niższe o 30% 

Znakomita szczelność powietrzna 
obudowy
Szczelność całej obudowy budynku ma kluczowe zna-
czenie dla jego efektywności energetycznej i może być 
zweryfikowana po zakończeniu budowy za pomocą 
testu szczelności (blower door test).  Na ogólną szczel-
ność powietrzną budynku wpływ mają zwłaszcza styki  
i połączenia między elementami ściennymi i innymi 
komponentami obudowy. Z tego względu bardzo ważna 
jest także jakość montażu. Ruukki proponuje komplek-
sowe rozwiązanie w postaci Pakietu Ruukki® Energy, 
w którego skład wchodzą płyty warstwowe Ruukki® 

Energy, rysunki szczegółowe i zestaw uszczelnień dla 
połączeń w typowych konstrukcjach ściennych. Produkty 
uzupełnia kalkulacja oszczędności energii, profesjonalny 
montaż oraz dostępna na życzenie klienta gwarancja 
szczelności.

Energooszczędne płyty warstwowe
Zastosowanie Pakietu Ruukki® Energy pozwala oszczę-
dzić 30% energii grzewczej i chłodniczej zużywanej przez 
budynek. Podstawę rozwiązania stanowią płyty war-
stwowe Ruukki® Energy, które dzięki precyzyjnie dobra-
nym przez Ruukki tolerancjom produkcji oraz fabrycznie 
montowanym uszczelkom w stykach płyt tworzą bar-
dzo szczelną konstrukcję. Stanowi ona warunek wstępny 
efektywnej energetycznie i odpornej na wilgoć kon-
strukcji ściennej. Szczelność konstrukcji płyt potwier-
dzają badania laboratoryjne i deklarujemy ją jako część 
oznakowania CE produktu. Przykładowo, dla płyt SP2B 
Energy wartość szczelności płyty wynosi q50=0,01 m3/hm2 
(ssanie i parcie).

Dwa poziomy gwarantowanej 
szczelności
Pakiet Ruukki® Energy oferowany jest w dwóch wersjach, 
Plus i Premium. Pakiet Plus to gwarantowana szczelność 
n50<0,6 1/h (dla budynków o powierzchni pow. 1000 m2 

i współczynniku kształtu AE/V < 0,5*), natomiast pakiet 
Premium to szczelność n50<0,3 1/h (dla budynków  
o powierzchni pow. 5000 m2 i współczynniku kształtu  
AE/V < 0,25*).

* Współczynnik kształtu budynku AE/V to stosunek pola 
powierzchni wszystkich przegród, oddzielających część ogrze-
waną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyle-
głych pomieszczeń nieogrzewanych do kubatury ogrzewanej 
części budynku.
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Trwałość i wytrzymałość
Wysoka jakość materiałów rdzenia oraz okładzin ma 
zasadniczy wpływ na charakterystykę płyt warstwo-
wych Ruukki. Nasze produkty wyróżniają się doskonałą 
trwałością i znakomitymi właściwościami mechanicz-
nymi. Oznacza to, że nie tracą swoich zdolności kon-
strukcyjnych i nie ulegają odkształceniom. 

Płyty dostarczane są z gwarancją produktową Ruukki, 
która obejmuje również techniczne i estetyczne własno-
ści okładziny stalowej. 

W naszym portfolio znajdują się płyty Ruukki® Strong, 
które dzięki innowacyjnej technologii zwiększającej 
wytrzymałość płyt, zapewniają nośność wyższą nawet 
o 40% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

Najszersza oferta na rynku
Wyjątkowa wszechstronność płyt warstwowych Ruukki 
sprawia, że stanowią one uniwersalne rozwiązanie 
budowlane dla wielu różnych zastosowań architekto-
nicznych. Możliwość wyboru grubości rdzenia, rozpięto-
ści, kształtu, powłoki i koloru oraz opcji montażu pio-
nowego lub poziomego stwarza projektantom ogromną 
swobodę pracy. Jesteśmy w stanie zaproponować roz-
wiązanie dla każdego projektu, bez względu na jego 
wielkość i stopień trudności.

Kompletne rozwiązanie
W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań dostęp-
nych na rynku, Ruukki dostarcza swoim klientom kom-
pletny pakiet dla płyt warstwowych – od wykonania 
dokumentacji projektowej, przez wybór właściwych 
produktów, po dostawę płyt i akcesoriów (obróbek, 
łączników, uszczelek). 

W naszej ofercie znajdują się również m.in. płyty łukowe 
i narożnikowe, listwy maskujące czy zintegrowane 
naświetla. Wykonanie indywidualnej obudowy w opar-
ciu o produkty jednego dostawcy znacznie skraca czas 
montażu i zapewnia spójność rozwiązania. 
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

Narzędzia dla projektantów
Do dyspozycji projektantów dostępne jest nasze autor-
skie oprogramowanie TrayPan służące optymalizacji 
obudowy z zastosowaniem płyt warstwowych Ruukki, 
przy uwzględnieniu różnych schematów statycznych 
konstrukcji oraz rodzajów obciążeń działających na 
płyty, np. wiatru czy temperatury. 

Oferujemy szeroki wybór modeli BIM dla oprogra-
mowania Autodesk Revit, Tekla Structures. Aktualne 
obiekty BIM, rysunki DWG i dane techniczne dla płyt 
warstwowych i okładzin elewacyjnych Ruukki można 
pobrać z naszej bezpłatnej biblioteki technicznej:  
www.prodlib.com/ruukki-envelopes

Zrównoważony rozwój
Płyty warstwowe Ruukki produkowane są z uwzględnie-
niem zasad zrównoważonego rozwoju. Niepalna, natu-
ralna wełna mineralna jest materiałem nieszkodliwym 
dla środowiska. 

O ekologicznej wartości płyt warstwowych świadczą 
również korzyści w postaci niższych kosztów ogrzewa-
nia, przekładających się na mniejsze zużycie energii i 
mniejsze emisje CO2. Projekty budowlane realizowane 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju otrzy-
mują większą liczbę punktów w systemach certyfika-
cji środowiskowej budynków LEED lub BREEAM. Dzięki 
odpowiedzialności środowiskowej, wysokiej jakości i 
niższym kosztom utrzymania zwiększa się wartość nie-
ruchomości.

W wielu naszych produktach stosujemy powlekane 
organicznie stale GreenCoat® z SSAB, z opatentowaną 
technologią BT (Bio-based technology), w której znaczna 
część tradycyjnych związków ropopochodnych zastą-
piona została szwedzkim olejem rzepakowym.

Badania i rozwój
Własny dział badań i rozwoju umożliwia Ruukki szybką 
reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Oferta płyt 
warstwowych Ruukki jest regularnie poszerzana o nowe, 
innowacyjne produkty odpowiadające na zapotrzebo-
wanie inwestorów. Wprowadzenie na rynek każdego 
nowego rozwiązania poprzedzone jest szczegółowymi 
analizami i badaniami, dzięki którym możemy zapropo-
nować najlepsze możliwe parametry zgodne z wymaga-
niami polskich i europejskich norm.
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Przewodnik po płytach 
warstwowych Ruukki
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PŁYTY Z RDZENIEM PIR Płyty z rdzeniem PIR charakteryzują się znakomitą izolacyjnością cieplną i dobrą odpornością ogniową. 
Płyty Ruukki® Energy posiadają dodatkowo znakomitą szczelność powietrzną.

PŁYTY ŚCIENNE I SUFITOWE Z MOCOWANIEM STANDARDOWYM

SP2B E-PIR
SP2B E-PIR Energy
SP2B E-PIRS
SP2B E-PIRS Energy
SP2B E-PIRE

SP2B X-PIR
SP2B X-PIR Energy
SP2B X-PIRS
SP2B X-PIRS Energy
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SP2B F-PIRS

SP2B F-PIRS Energy

Doskonała izolacyjność termiczna .........................................................
Znakomita efektywność energetyczna ...................................................
Doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz izolacyjność termiczna..........
Doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz efektywność energetyczna...
Doskonała izolacyjność termiczna i zoptymalizowane parametry techniczne

Doskonała izolacyjność termiczna oraz bardzo dobre właściwości ogniowe
Bardzo dobre właściwości ogniowe oraz znakomita efektywność energetyczna
Doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz bardzo dobre właściwości ogniowe
Doskonałe parametry wytrzymałościowe, bardzo dobre właściwości ogniowe oraz 
znakomita efektywność energetyczna ........................................................

Doskonałe właściwości ogniowe oraz znakomita izolacyjność termiczna, 
certyfikat FM Approved ........................................................................
Doskonałe właściwości ogniowe oraz znakomita efektywność energe-
tyczna, certyfikat FM Approved ..........................................................
Doskonałe właściwości ogniowe i parametry wytrzymałościowe, certyfikat 
FM Approved .......................................................................................
Doskonałe właściwości ogniowe i parametry wytrzymałościowe oraz znakomita 
efektywność energetyczna, certyfikat FM Approved ................................
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Płyty warstwowe Ruukki
z rdzeniem PIR

Płyty warstwowe Ruukki dostępne są z rdzeniem 
wykonanym ze sztywnej, bezfreonowej, samogasną-
cej pianki poliizocyjanurowej (PIR). Jego doskonałe 
właściwości termoizolacyjne pozwalają na zmniejsze-
nie grubości projektowanej płyty, co oznacza niższe 
koszty transportu oraz montażu, jak również przyczy-
nia się do znacznych oszczędności w kosztach eksplo-
atacji obiektu. 

Wysokiej jakości jednorodny rdzeń z pianki PIR, uzy-
skany podczas produkcji płyt na linii ciągłej, zapewnia 
brak liniowych mostków cieplnych i pofalowań okła-
dzin, charakterystycznych dla płyt z rdzeniami niecią-
głymi, tj. wykonanymi z pojedynczych bloków. Apli-
kowana w procesie produkcji ciągła uszczelka i folia 
aluminiowa oraz wyprofilowane krawędzie i odpo-
wiedni kształt styku gwarantują jego wysoką izola-
cyjność cieplną oraz szczelność na wody opadowe, 
infiltrację powietrza i pary wodnej. Doskonała jakość 
rdzenia gwarantuje także bardzo dobre właściwo-
ści ogniowe, zwiększając bezpieczeństwo pożarowe 
obiektu. 

Płyty ścienne i dachowe cechują się dobrymi własno-
ściami mechanicznymi, co wynika zarówno z własno-
ści samego materiału, jak i trwałego połączenia rdze-

nia z okładzinami stalowymi. Pianka PIR jest odporna 
na działanie czynników chemicznych, korozję biolo-
giczną oraz nie jest atakowana przez gryzonie i owady.

Płyty Ruukki z rdzeniem PIR stosowane są do wykonania 
lekkiej obudowy konstrukcji hal przemysłowych, pro-
dukcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów han-
dlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, 
usługowych, hangarów, garaży, warsztatów, budynków 
administracyjnych, użyteczności publicznej, magazy-
nów, przechowalni, chłodni, mroźni, itp. 

Zalety płyt warstwowych  
z rdzeniem PIR:
- doskonałe właściwości termoizolacyjne
- wysoka szczelność
- bardzo dobre właściwości ogniowe
- duża odporność na działanie czynników zewnętrznych
- łatwy montaż
- szeroki wybór kolorów i profilowań
- znakomite właściwości mechaniczne płyt Ruukki® 

Strong
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 80, 100 i 110 mm.
Profilowanie M i F niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.
Okładziny nierdzewne dostępne wyłącznie w profilowaniu L. Okładziny nierdzewne dostępne dla płyty o grubości 60 mm. 

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

40

1100

-
0,42)

0,5 
lub 0,63)

0,4 
0,54)

lub 0,6
18,5

10,0 0,57

B-s2,d0 NRO  ≥24

60 10,8 0,37

80

1000

11,5 0,28

100 12,3 0,22

110 12,6 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) Płyty z okładziną zewnętrzną o grubości 0,4 mm dostępne są w profilowaniu liniowym L/L25 i mogą być zastosowane wyłącznie jako ściany wewnętrzne. Dotyczy tylko 
 płyt o grubości: 80, 100 i 110 mm.     
3) minimalna grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu rowkowym R275,R550 i gładkim F w II i III grupie kolorów.
4) minimalna grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 40 60 80 100 110 

El 15 – – – 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla większości obiektów,  
które łączy w sobie wysoką jakość oraz bardzo dobre 
parametry techniczne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B E-PIR

1.   Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2.   Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3.   Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4.   Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 

cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 

dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary 
wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów 
cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną  
i szczelność styku.

D

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
5) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
6) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm). 
7) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90027)

Laminat 
PVC6)

10157) 3013
3009
(RR29) 50057) 6011 70355)7) 90027)

90065)7)

(RR40)
90075)7)

(RR41) 90107)

90107)

70157) 
(RR23)

7016 
(RR288)

INOX
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•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż 
o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez 
przeszkolonych i certyfikowanych wykonawców   
z zachowaniem specjalnych detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy 
do ścian zewnętrznych

SP2B E-PIR ENERGY

D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100
1100 1000

0,5
lub 0,62)

0,4
0,53)

lub 0,6
18,5

12,3 0,22
B-s2,d0 NRO  ≥24

110 12,6 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) minimalna grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu rowkowym R275 i R550 gładkim F w II i III grupie kolorów.
3) minimalna grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY, 

umieszczona w podwójnym zamku od strony zewnętrznej 
i wewnętrznej, zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca 
montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary 
wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów 
cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną 
i szczelność styku.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 

EI 15 6,0 / - 6,0 / -

90106)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90026)

Laminat 
PVC5)

10156) 3013 50056) 6011 70354)6) 90026) 90106)
90064)6)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

3009
(RR29)
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne L, L25 M

Wewnętrzne  L25

Profilowanie M niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80

1100 1000
0,5 

lub 0,6
0,4 

lub 0,5
18,5

11,5 0,28

B-s2,d0 NRO  ≥24100 12,3 0,22

110 12,8 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 

El 15 – 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

•	 Doskonałe parametry wytrzymałościowe.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość 
płyty zapewnia nośność wyższą nawet o 40%  
w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B E-PIRS

1.   Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2.   Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3.   Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4.   Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 

izolacyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 

nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

D

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm). 
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154)

90104)

3013 50054) 6011 70352)4) 90024)
90062)4)

(RR40)
90072)4)

(RR41) 90104)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość płyty 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest  
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%.  
Płyta poprawia charakterystykę energetyczną budynku  
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez przeszkolonych 
i certyfikowanych wykonawców z zachowaniem specjalnych 
detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B E-PIRS ENERGY

D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100
1100 1000

0,5 
lub 0,6

0,4 
lub 0,5

18,5
12,3 0,22

B-s2,d0 NRO  ≥24
110 12,8 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY, 

umieszczona w podwójnym zamku od strony zewnętrznej 
i wewnętrznej, zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca 
montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o minimum 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary 
wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów 
cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 

EI 15 6,0 / - 6,0 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne L, L25 M

Wewnętrzne  L25

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

90104)

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154) 3013 50054) 6011 70352)4) 90024) 90104)
90062)4)

(RR40)
90072)4)

(RR41)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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•	 Płyta warstwowa SP2B E-PIRE, wykonana przy 
zastosowaniu zaawansowanych procesów produkcyjnych, 
zapewnia optymalne właściwości projektowanego 
rozwiązania.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne rdzenia 
pozwalają na zmniejszenie grubości projektowanej płyty, 
co oznacza niższe koszty transportu oraz montażu, jak 
również uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach 
eksploatacji obiektu. 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B E-PIRE

1.   Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2.   Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3.   Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4.   Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 

izolacyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 

nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej 
pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej izolacyjności 
cieplnej.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80

1100 1000
0,42)

0,5
lub 0,6

0,4 
lub 0,5

18,5

11,4 0,28

B-s2,d0 NRO  ≥24100 12,1 0,22

110 12,4 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) Płyty z okładziną zewnętrzną o grubości 0,4 mm dostępne są w profilowaniu liniowym L25 i mogą być zastosowane wyłącznie jako ściany wewnętrzne.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 

El 15 – 6,0 / - 6,0 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne L, L25 M

Wewnętrzne  L25

Profilowanie M niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154) 90024)
90064)

(RR40) 90104)

90104)

70354)
90074)

(RR41)3013 5005 6011
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Grubość 
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80

1100 1000
0,5

lub 0,62)

0,4 
0,53)

lub 0,6
18,5

11,6 0,28 B-s1,d0

NRO ≥24100 12,4 0,22 B-s1,d0

110 12,7 0,20 B-s1,d0

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) minimalna grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu rowkowym R275, R550 i gładkim F w II i III grupie kolorów.
3) minimalna grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 

cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 

dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary 
wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów 
cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną 
i szczelność styku.

D

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla większości obiektów, które łączy 
w sobie wysoką jakość oraz bardzo dobre parametry 
techniczne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B X-PIR

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie M i F niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.
Okładziny ze stali nierdzewnej dostępne są dla grubości płyt 80 i 100 mm. Dla okładzin nierdzewnych dostępne wyłącznie profilowanie L.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 

El 15 – 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

EI 15 (stal nierdzewna) – 7,5 / - –

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania 
powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90026)

Laminat 
PVC5)

10156)

90106)

3013 50056) 6011 70354)6) 90026)
90064)6)

(RR40)
90074)6)

(RR41) 90106)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

INOX
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D

Grubość 
rdzenia D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100
1100 1000

0,5
lub 0,62)

0,4 
0,53) lub 0,6

18,5
12,4 0,22

B-s1,d0 NRO ≥24
110 12,7 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) minimalna grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu rowkowym R275, R550 i gładkim F w II i III grupie kolorów.
3) minimalna grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY, 

umieszczona w podwójnym zamku od strony zewnętrznej  
i wewnętrznej, zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca  
montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary 
wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów 
cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną  
i szczelność styku.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż 
o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez 
przeszkolonych i certyfikowanych wykonawców   
z zachowaniem specjalnych detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B X-PIR ENERGY

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Okładziny ze stali nierdzewnej dostępne są dla grubości 100 mm. Dla okładzin nierdzewnych dostępne wyłącznie profilowanie L.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 

EI 15 6,0 / - 6,0 / -

EI 15 (stal nierdzewna) 6,0 / - -

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

90106)

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90026)

Laminat 
PVC5)

10156) 3013 50056) 6011 70354)6) 90026) 90106)
90064)6)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

INOX
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Grubość 
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80

1100 1000
0,5

lub 0,6
0,4 

lub 0,5
18,5

11,7 0,28 B-s1,d0

NRO ≥24100 12,4 0,22 B-s1,d0

110 12,7 0,20 B-s1,d0

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

Profilowanie M niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 

izolacyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 

nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej 
pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach 
ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

D

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość 
płyty zapewnia nośność wyższą nawet o 40% 
w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B X-PIRS

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154)

90104)

3013 50054) 6011 70352)4) 90024)
90062)4)

(RR40)
90072)4)

(RR41) 90104)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 

El 15 – 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5
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D

Grubość 
rdzenia D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100
1100 1000

0,5
lub 0,6

0,4 
lub 0,5

18,5
12,4 0,22

B-s1,d0 NRO ≥24
110 12,7 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY, 

umieszczona w podwójnym zamku od strony zewnętrznej  
i wewnętrznej, zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca 
montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć 
ściśnięte uszczelki o min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 
nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych 
parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość płyty 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż 
o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez 
przeszkolonych i certyfikowanych wykonawców   
z zachowaniem specjalnych detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B X-PIRS ENERGY

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
2 kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX .
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

90104)

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154) 3013 50054) 6011 70352)4) 90024) 90104)
90062)4)

(RR40)
90072)4)

(RR41)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 

EI 15 6,0 / - 6,0 / -
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Grubość 
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80

1100 1000
0,5

lub 0,62)

0,4 
0,53)

lub 0,6
18,5

11,6 0,28 B-s1,d0

NRO ≥24100 12,4 0,22 B-s1,d0

110 12,7 0,20 B-s1,d0

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) minimalna grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu rowkowym R275, R550 i gładkim F w II i III grupie kolorów.
3) minimalna grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 

cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 

dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej 
do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną  
i szczelność styku.

D

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe. 

•	 Idealne rozwiązanie dla większości obiektów, które 
łączy w sobie wysoką jakość oraz bardzo dobre 
parametry techniczne.

•	 Dla grubości 100 i 110 mm płyta dostępna jest również 
z certyfikatem FM Approved, przyznawanym przez 
największe na świecie towarzystwo ubezpieczeniowe  
FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880  

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B F-PIR

Odporność ogniowa płyt SP2B100X-PIR zastosowanych jako sufit wynosi EI 30 przy rozstawie podpór co 2,0 m oraz EI 15 przy rozstawie podpór co 2,8 m.
Odporność ogniowa płyt SP2B110 X-PIR zastosowanych jako sufit wynosi EI30 przy rozstawie podpór co 2,0 m.

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 

El 15 4,0 / - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 15 (stal nierdzewna) – 7,5 / -  -

El 30 – 4,0 / - 4,0 / -

El 30 (stal nierdzewna) – 4,0 / - -

EW 30 7,5 / - 7,5 / 3,0 7,5 / 3,0

EW 30 (stal nierdzewna) – 6,0 / - -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Okładziny ze stali nierdzewnej dostępne dla grubości płyt 80, 100 wyłącznie w profilowaniu liniowym L.
Profilowanie M i F niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania 
powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90026)

Laminat 
PVC5)

10156)

90106)

3013 50056) 6011 70354)6) 90026)
90064)6)

(RR40)
90074)6)

(RR41) 90106)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

INOX

3009
(RR29)

oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana z tych 
płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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D

Grubość 
rdzenia D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100
1100 1000

0,5
lub 0,62)

0,4 
0,53) lub 0,6

18,5
12,4 0,22

B-s1,d0 NRO ≥24
110 12,7 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) minimalna grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu rowkowym R275, R550 i gładkim F w II i III grupie kolorów.
3) minimalna grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY, umieszczona  

w podwójnym zamku od strony zewnętrznej i wewnętrznej, 
zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie 
zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla 
środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej,  
o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej 
do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną  
i szczelność styku.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. 
Płyta poprawia charakterystykę energetyczną budynku  
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM 
Approved, przyznawanym przez największe na 
świecie towarzystwo ubezpieczeniowe FM Global. 
Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 oraz 4881 
potwierdza, że obudowa wykonana z tych płyt Ruukki 

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B F-PIR ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 

El 15 7,5 / - 7,5 / -

El 15 (stal nierdzewna) 7,5 / - -

El 30 4,0 / - 4,0 / -

El 30 (stal nierdzewna) 4,0 / - -

EW 30 4,0 / - 4,0 / -

EW 30 (stal nierdzewna) 6,0 / - -

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Okładziny ze stali nierdzewnej dostępne dla grubości 100mm wyłącznie w profilowaniu L.

90106)

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90026)

Laminat 
PVC5)

10156) 3013 50056) 6011 70354)6) 90026) 90106)
90064)6)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

INOX

3009
(RR29)

zapewnia najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa  
w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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Grubość 
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80

1100 1000
0,5

lub 0,6
0,4 

lub 0,5
18,5

11,7 0,28 B-s1,d0

NRO ≥24100 12,4 0,22 B-s1,d0

110 12,7 0,20 B-s1,d0

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

Profilowanie M niedostępne dla płyt o grubości 80 mm w szerokości modularnej 1000 mm.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 

izolacyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 

nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych 
parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

D

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość 
płyty zapewnia nośność wyższą nawet o 40% 
w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe.

•	 Dla grubości 100 i 110 mm płyta dostępna jest również 
z certyfikatem FM Approved, przyznawanym przez 
największe na świecie towarzystwo ubezpieczeniowe 
FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 
oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana z tych 
płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SP2B F-PIRS

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 

El 15 4,0 / - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 - 4,0 / - 4,0 / -

EW 30 7,5 / - 7,5 / 3,0 7,5 / 3,0

Odporność ogniowa płyt SP2B100X-PIRS zastosowanych jako sufit wynosi EI 30 przy rozstawie podpór co 2,0 m oraz EI 15 przy rozstawie podpór co 2,8 m.
Odporność ogniowa płyt SP2B110X-PIRS zastosowanych jako sufit wynosi EI30 przy rozstawie podpór co 2,0 m.

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154)

90104)

3013 50054) 6011 70352)4) 90024)
90062)4)

(RR40)
90072)4)

(RR41) 90104)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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D

Grubość 
rdzenia D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100
1100 1000

0,5
lub 0,6

0,4 
lub 0,5

18,5
12,4 0,22

B-s1,d0 NRO ≥24
110 12,7 0,20

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY, 

umieszczona w podwójnym zamku od strony zewnętrznej  
i wewnętrznej, zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca 
montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

6. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary 
wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów 
cieplnych płyt).

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność cieplną  
i szczelność styku.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość płyty 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. 
Płyta poprawia charakterystykę energetyczną budynku  
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu 
o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana 
z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B F-PIRS ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 

El 15 7,5 / - 7,5 / -

El 30 4,0 / - 4,0 / -

EW 30 4,0 / - 4,0 / -

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
2 kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX .
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

90104)

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90024)

Laminat 
PVC3)

10154) 3013 50054) 6011 70352)4) 90024) 90104)
90062)4)

(RR40)
90072)4)

(RR41)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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Grubość
D

mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

60

1000
0,5

lub 0,62)

0,4 
lub 0,53) 18,5

11,2 0,39

B-s2,d0 NRO  ≥24
80 11,9 0,29

100  12,7 0,22

120 13,4 0,18

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim F w II i III grupie kolorów.
3) grubość 0,5 mm wymagana dla okładzin z profilowaniem gładkim F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 

nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.

5. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
6. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
7. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 

izolacyjność cieplną i szczelność styku.
8. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 

cieplną i szczelność styku.
9. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 

pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).       

10. Gazoprzepuszczalna uszczelka poliuretanowa.

D

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Znakomite właściwości estetyczne (brak widocznych 
łączników).

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych
i wewnętrznych

SP2D E-PIR

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Zewnętrzna L M F R28

Wewnętrzna L F

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 60 80 100 120 

El 15 (wewn.) – – 4,0 / 7,5 4,0 / 7,5

EI 15 (zewn.) – – 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

9010

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 5005 6011 70354) 9002 9010
90064)

(RR40)
90074)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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Grubość 
D

mm

Szerokość modularna Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa

mm
Opcjonalna (B)

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000

0,42)

0,5
lub 0,63)

0,44) 

0,5
lub 0,65)

18,5

13,0 0,18

B-s2,d0 NRO

≥24140

-

13,7 0,15

160 14,5 0,14

180 15,4 0,12
≥25

200 16,2 0,11

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,4 mm dostępna wyłącznie dla płyt o grubości 120 mm z profilowaniem L lub L25 dla zastosowań jakościany wewnętrzne.
3) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów, a także dla okładzin w II grupie kolorów w przypadku profilowania R275, R550 oraz F.
4) grubość 0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym L i L25 oraz dla płyt o grubości 140 i 160 mm w profilowaniu liniowym L25.
5) grubość 0,6 mm wymagana w przypadku profilowania F dla płyt o grubości 180 i 200 mm.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza  

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w 
przemyśle chłodniczym i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, 
opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

D

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych 

SP2E E-PIR

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160 180 200

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm.
Profilowanie gładkie F niedostępne na okładzinie wewnętrznej dla płyt o grubości 180 i 200 mm.

90108)
Laminat 

PVC7)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
6) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
7) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
8) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
9) kolor dostępny jedynie dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90028)

10158) 50059) 70356)8) 90028) 90108)
90066)8)

(RR40)
90076)8)

(RR41)
70158) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa

mm
Opcjonalna (B)

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000

0,5
lub 0,62)

0,43) 

0,5
lub 0,65)

18,5

13,0 0,18

B-s2,d0 NRO

≥24140

-

13,7 0,15

160 14,5 0,14

180 15,4 0,12
≥25

200 16,2 0,11

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów, a także dla okładzin w II grupie kolorów w przypadku profilowania R275, R550 oraz F.
3) grubość 0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym L i L25 oraz dla płyt o grubości 140 i 160 mm w profilowaniu liniowym L25.
5) grubość 0,6 mm wymagana w przypadku profilowania F dla płyt o grubości 180 i 200 mm

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność 

ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca 

szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny 
mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle 
chłodniczym i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla środowiska 
naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, opcjonalnie 
dla ścian), aplikowana na budowie.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.
•	 Dobre właściwości ogniowe.
•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych i przechowalniczych 

ze względu na dopasowaną konstrukcję zamka oraz szeroki zakres 
grubości płyty. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie 
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. Płyta poprawia 
charakterystykę energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej 
punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez przeszkolonych 
i certyfikowanych wykonawców z zachowaniem specjalnych 
detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych oraz obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych

SP2E E-PIR ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160 180 200

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm.

90106)
Laminat 

PVC5)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
7) kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90026)

10156) 50057) 70354)6) 90026) 90106)
90064)6)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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Grubość 
D

mm

Szerokość modularna Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa

mm
Opcjonalna (B)

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000
0,5

lub 0,62)

0,4
lub 0,5

18,5

13,0 0,18

B-s2,d0 NRO  ≥24140
-

13,7 0,15

160 14,5 0,14

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek 
termiczny.

3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 
zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.

4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację 
powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka 
EPDM aplikowana podczas produkcji, na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi  
w przemyśle chłodniczym i spożywczym, tworzące 
harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 
nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla 
stropów, opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

D

•	 Doskonałe parametry wytrzymałościowe.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość 
płyty zapewnia nośność wyższą nawet o 40%  
w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych

SP2E E-PIRS

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne L, L25 M

Wewnętrzne L25

90105)
Laminat 

PVC4)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) Kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90025)

10155) 50056) 70353)5) 90025) 90105)
90063)5)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa

mm
Opcjonalna (B)

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000
0,5

lub 0,62)

0,5
lub 0,4

18,5

13,0 0,18

B-s2,d0 NRO  ≥25140
-

13,7 0,15

160 14,5 0,14

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek 
termiczny.

3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 
zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.

4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 
zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie 
zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w 
przemyśle chłodniczym i spożywczym, tworzące harmonijny 
wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki 
poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla 
stropów, opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość płyty 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych  
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2  
aż o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych oraz obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych

SP2E E-PIRS ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne L, L25 M

Wewnętrzne L25

90105)
Laminat 

PVC4)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90025)

10155) 50056) 70353)5) 90025) 90105)
90063)5)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez 
przeszkolonych  i certyfikowanych wykonawców  
z zachowaniem specjalnych detali konstrukcyjnych.
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1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek 
termiczny.

3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 
zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.

4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację 
powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka 
EPDM aplikowana podczas produkcji, na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi  
w przemyśle chłodniczym i spożywczym, tworzące 
harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 
nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla 
stropów, opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120 1100 1000
0,42)

0,5
lub 0,6

0,4 
lub 0,5

18,5 12,8 0,18 B-s2,d0 NRO  ≥24

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość okładziny 0,4 mm dostępna wyłącznie dla płyt z profilowaniem L25 dla zastosowań jako ściany wewnętrzne.

•	 Płyta warstwowa SP2E E-PIRE, wykonana przy 
zastosowaniu zaawansowanych procesów produkcyjnych, 
zapewnia optymalne właściwości projektowanego 
rozwiązania.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne rdzenia pozwalają 
na zmniejszenie grubości projektowanej płyty, co oznacza 
niższe koszty transportu oraz montażu, jak również 
uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach eksploatacji 
obiektu.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych

SP2E E-PIRE

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 

El 15 7,5 / -

El 30 4,0 / -

EW 30 6,0 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne L, L25 M

Wewnętrzne L25

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm). 
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna

Laminat 
PVC3)

10154) 70354) 90024)
90064)

(RR40) 90104)

90104)90024)
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Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000

0,5
lub 0,62)

0,43) 

0,5
lub 0,64)

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO

≥24140

 -

13,9 0,15

160 14,6 0,14

180 15,4 0,12
≥25

200 16,2 0,11

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów, a także dla okładzin w II grupie kolorów w przypadku profilowania R275,R550 oraz F.
3) grubość 0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym L i L25 oraz dla płyt o grubości 140 i 160 mm w profilowaniu L25.
4) grubość 0,6 mm wymagana w przypadku profilowania F dla płyt o grubości 180 i 200 mm.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza 

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle 
chłodniczym i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla 
środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej,  
o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, 
opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych

SP2E X-PIR

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm. 
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L (nie dotyczy płyty o grubości 140 mm).

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160 180 200

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

EI 15 (stal nierdzewna) 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

90106)
Laminat 

PVC5)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
7) kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90026)

10156) 50057) 70354)6) 90026) 90106)
90064)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

INOX
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Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m 

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000

0,5
lub 0,62)

0,43) 

0,5
lub 0,64)

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO

≥24140

 -

13,9 0,15

160 14,6 0,14

180 15,4 0,12
≥25

200 16,2 0,11

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów, a także dla okładzin w II grupie kolorów w przypadku profilowania R275, R550 oraz F.
3) grubość 0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym L i L25 oraz dla płyt o grubości 140 i 160 mm w profilowaniu L25.
4) grubość 0,6 mm wymagana w przypadku profilowania F dla płyt o grubości 180 i 200 mm.

D

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność 

ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca szczelność 

styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle chłodniczym  
i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego 
i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, opcjonalnie dla 
ścian), aplikowana na budowie.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych i przechowalniczych 
ze względu na dopasowaną konstrukcję zamka oraz szeroki zakres 
grubości płyty. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie 
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. Płyta poprawia 
charakterystykę energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej 
punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez przeszkolonych 
i certyfikowanych wykonawców z zachowaniem specjalnych 
detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych oraz obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych

SP2E X-PIR ENERGY

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm.
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L (nie dotyczy płyty o grubości 140 mm).

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160 180 200

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

EI 15 (stal nierdzewna) 7,5 / - - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

90106)
Laminat 

PVC5)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania 
powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
7) kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90026)

10156) 50057) 70354)6) 90026) 90106)
90064)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

INOX
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Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin
Maksymalna 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm

Opcjonalna 
(B) 
mm

Zewnętrzna 
mm

Wewnętrzna 
mm

120

1100

1000
0,5

lub 0,62)

0,4
lub 0,5

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO ≥24140
-

13,9 0,15

160 14,6 0,14

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek 
termiczny.

3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 
zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.

4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację 
powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka 
EPDM aplikowana podczas produkcji, na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi  
w przemyśle chłodniczym i spożywczym, tworzące 
harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 
nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych 
parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla 
stropów, opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość 
płyty zapewnia nośność wyższą nawet o 40%  
w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych

SP2E X-PIRS

90105)
Laminat 

PVC4)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90025)

10155) 50056) 70353)5) 90025) 90105)
90063)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0
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D

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość rdzenia 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych i przechowalniczych 
ze względu na dopasowaną konstrukcję zamka oraz szeroki zakres 
grubości płyty. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie 
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. Płyta poprawia 
charakterystykę energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej 
punktów LEED i BREEAM.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca 

szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty 
powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle 
chłodniczym i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla 
środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej,  
o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, 
opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez przeszkolonych  
i certyfikowanych wykonawców z zachowaniem specjalnych 
detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych oraz obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych

SP2E X-PIRS ENERGY

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000
0,5

lub 0,62)

0,4
lub 0,5

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO ≥24140
-

13,9 0,15

160 14,6 0,14

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

90104)
Laminat 

PVC3)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
5) kolor dostępny tylko dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90024)

10154) 50055) 70352)4) 90024) 90104)
90062)

(RR40)
90072)4)

(RR41)
70154) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,0 / 3,0

EW 30 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0
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D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000

0,5
lub 0,62)

0,43) 

0,5
lub 0,64)

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO

≥24140

 -

13,9 0,15

160 14,6 0,14

180 15,4 0,12
≥25

200 16,2 0,11

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów, a także dla okładzin w II grupie kolorów w przypadku profilowania R275, R550 oraz F.
3) grubość 0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym L i L25 oraz dla płyt o grubości 140 i 160 mm w profilowaniu L25.
4) grubość 0,6 mm wymagana w przypadku profilowania F.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność 

ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza 

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana podczas produkcji,  
na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle chłodniczym  
i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego 
i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, opcjonalnie dla 
ścian), aplikowana na budowie.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych  
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu  

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych

SP2E F-PIR

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160 160 200 

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 15 (stal nierdzewna) 7,5 / 7,5 – 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 (stal nierdzewna) – / 7,5 – – / 7,5 – / 7,5 – / 7,5

El 60 – – – – 6,0 / 4,0*

Odporność ogniowa płyt SP2E X-PIR zastosowanych jako sufit wynosi EI30 przy rozstawie podpór co 2,0 m.
* wymaga zszycia zamków i zastosowania silikonu ognioochronnego w złączach płyty.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm. 
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L (nie dotyczy płyty o grubości 140 mm).

90106)
Laminat 

PVC5)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
4) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
5) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
6) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90026)

10156) 3013 50056) 6011 70354)6) 90026) 90106)
90064)

(RR40)
90074)6)

(RR41)
70156) 
(RR23)

7016 
(RR288)

INOX

3009
(RR29)

o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana 
z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000

0,5
lub 0,62)

0,43) 

0,5
lub 0,64)

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO

≥24140

 -

13,9 0,15

160 14,6 0,14

180 15,4 0,12
≥25

200 16,2 0,11
1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów, a także dla okładzin w II grupie kolorów w przypadku profilowania R275,R550 oraz F.
3) grubość 0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym L i L25 oraz dla płyt o grubości 140 i 160 mm w profilowaniu L25.
4) grubość 0,6 mm wymagana w przypadku profilowania F.

D

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych powłoki.
2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność 

ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca szczelność 

styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle chłodniczym  
i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego 
i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, opcjonalnie dla 
ścian), aplikowana na budowie.

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych i przechowalniczych 
ze względu na dopasowaną konstrukcję zamka oraz szeroki zakres 
grubości płyty. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie 
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. Płyta poprawia 
charakterystykę energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej 
punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 

przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu  
o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana 
z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych oraz obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych

SP2E F-PIR ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160 160 200 

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 15 (stal nierdzewna) 7,5 / - – 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 – – – – 6,0 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F  

Wewnętrzne L, L25 F

Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm.
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L (nie dotyczy płyty o grubości 140 mm). 

90107)
Laminat 

PVC6)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania 
powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
5) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
6) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
7) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90027)

10157) 3013 50057) 6011 70355)7) 90027) 90107)
90065)

(RR40)
90075)7)

(RR41)
70157) 
(RR23)

7016 
(RR288)

INOX

3009
(RR29)
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D

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin
Maksymalna 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm

Opcjonalna 
(B) 
mm

Zewnętrzna 
mm

Wewnętrzna 
mm

120

1100

1000
0,5

lub 0,62)

0,4
lub 0,5

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO ≥24140
-

13,9 0,15

160 14,6 0,14

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek 
termiczny.

3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 
zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.

4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację 
powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka 
EPDM aplikowana podczas produkcji, na życzenie Klienta.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi  
w przemyśle chłodniczym i spożywczym, tworzące 
harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 
nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrych 
parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla 
stropów, opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość płyty 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Bardzo dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych  
i przechowalniczych ze względu na dopasowaną 
konstrukcję zamka oraz szeroki zakres grubości płyty.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów oraz obiektów 
chłodniczych i przechowalniczych

SP2E F-PIRS

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

EW 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

Odporność ogniowa płyt SP2E 120, 140, 160 X-PIRS zastosowanych jako sufit wynosi EI30 przy rozstawie podpór co 2,0 m. 

90105)
Laminat 

PVC4)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90025)

10155) 3013 50055) 6011 70353)5) 90025) 90105)
90063)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)

o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa 
wykonana z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy 
światowy poziom bezpieczeństwa w sytuacji pożaru  
lub działania sił natury.
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•	 Innowacyjna technologia zwiększająca wytrzymałość rdzenia 
zapewnia nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe.

•	 Świetna izolacyjność termiczna.

•	 Idealne rozwiązanie dla obiektów chłodniczych i przechowalniczych 
ze względu na dopasowaną konstrukcję zamka oraz szeroki zakres 
grubości płyty. 

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie 
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. Płyta poprawia 
charakterystykę energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej 
punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 

D

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Frezowany, labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca 

szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty 
powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Profilowanie okładzin zgodne z normami obowiązującymi w przemyśle 
chłodniczym i spożywczym, tworzące harmonijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla 
środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej,  
o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, 
opcjonalnie dla ścian), aplikowana na budowie.

4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana z tych płyt 
Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa 
w sytuacji pożaru lub działania sił natury.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych oraz obiektów chłodniczych 
i przechowalniczych

SP2E F-PIRS ENERGY

Grubość
D

mm

Szerokość modularna mm Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1) 
W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standardowa 

mm
Opcjonalna (B) 

mm
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

120

1100

1000
0,5

lub 0,62)

0,4
lub 0,5

18,5

13,1 0,18

B-s1,d0 NRO ≥24140
-

13,9 0,15

160 14,6 0,14

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,6 wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna L, L25 M

Wewnętrzna L25

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 120 140 160

El 15 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

EW 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

90105)
Laminat 

PVC4)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania laminatu PVC dostępne na stronie 61 (grubość okładziny 0,5 mm).
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
 jedno- lub dwustronna90025)

10155) 3013 50055) 6011 70353)5) 90025) 90105)
90063)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

3009
(RR29)
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d

D

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie trapezowe

Zewnętrzna T

Wewnętrzna L

Grubość 
d/D
mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Odporność na 
oddziaływanie ognia 

zewnętrznego

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

80/40

1000
0,5 

lub 0,6

0,42)  
lub 0,5 
lub 0,6

18,5

10,5 0,51

B-s2,d0 Broof ≥24

100/60 11,3 0,35

120/80 11,9 0,27

140/100 12,7 0,21

160/120 13,4 0,18

190/150 14,5 0,15

210/170 15,5 0,13

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,4 mm niedostępna dla płyty SP2C 190/150.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, 

nieszkodliwej dla środowiska naturalnego i warstwy 
ozonowej pianki poliizocyjanurowej, o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.

4. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu 
pary wodnej do rdzenia poliizocyjanurowego (stabilność 
parametrów cieplnych płyt).

5. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
6. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające 

izolacyjność cieplną i szczelność styku.
7. Specjalnie ukształtowana mikrokomora zabezpieczająca 

przed kapilarnym podciąganiem wody.
8. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewniająca izolacyjność 

cieplną i szczelność styku.

Płyta warstwowa do dachów 

SP2C E-PIR
•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Idealne rozwiązanie dla większości obiektów, które łączy w 
sobie wysoką jakość oraz bardzo dobre parametry techniczne.

Klasa odporności ogniowej płyty dachowej przy maksymalnym momencie zginającym w przęśle / na podporze nie większym niż (kNm/m);
obciążenie śniegiem 0,2xS:

Grubość mm 80 / 40 100 / 60 120 / 80 140 / 100 160 / 120 190 / 150 210 / 170

REI 15 0,151 / 0,270 0,147 / -0,262 0,202 / -0,360 0,170 / -0,304 0,165 / -0,295 0,159 / -0,284 0,154 / -0,275

REI 20 - - 0,202 / -0,360 0,170 / -0,304 0,165 / -0,295 0,159 / -0,284 0,154 / -0,275

RE 30 0,151 / 0,270 0,147 / -0,262 0,202 / -0,360 0,170 / -0,304 0,165 / -0,295 0,159 / -0,284 0,154 / -0,275

9010

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolor dostępny w standardzie również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 6011 7035 9002
90063)

(RR40) 9010
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)



Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

Płyty warstwowe Ruukki
z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe Ruukki dostępne są z wypełnieniem 
z niepalnej i nieszkodliwej dla środowiska miękkiej lub 
twardej wełny mineralnej. Produkty te zawierają ozna-
czenie „W” w nazwie, np. nSPB WF, SP2D WE. Oferta płyt 
Ruukki z rdzeniem z wełny mineralnej stanowi dosko-
nały wybór w przypadku obudowy ściennej i dacho-
wej budynków wymagających znakomitej odporności 
ogniowej.

Zastosowanie wełny mineralnej o odpowiednim ukła-
dzie włókien oraz niezawodne połączenie rdzenia z 
okładzinami stalowymi przy pomocy kleju poliureta-
nowego umożliwiają uzyskanie znacznych rozpiętości 
między podporami. W produkowanych na linii pły-
tach warstwowych uniknięto niekorzystnego zjawi-
ska osiadania wełny mineralnej i zmiany jej własności 
fizyko-chemicznych. Włókna o właściwościach hydro-
fobowych są odporne na zawilgocenie i korozję biolo-
giczną. Wyeliminowano także powstawanie mostków 
termicznych i kondensację pary wodnej, powodujących 
znaczne pogorszenie współczynnika przenikania cie-
pła oraz niebezpieczeństwo tworzenia ognisk korozji. 
Nowoczesny i kontrolowany proces produkcji zapewnia 
wysoką jakość płyt.

Zalety płyt warstwowych 
z rdzeniem z wełny mineralnej:
- znakomita odporność ogniowa gwarantująca 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- wysoka izolacyjność termiczna
- bardzo dobre parametry mechaniczne
- wysoka izolacyjność akustyczna
- łatwy montaż
- szeroki wybór kolorów i profilowań
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Nazwa
Grubość

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WEE 152

1100 1000 0,6
0,5 
lub 
0,6

12,0

20,9 0,25

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

nSPB 170 WEE 170 22,3 0,22

nSPB 180 WEE 180 23,0 0,20

nSPB 200 WEE 200 24,4 0,18

nSPB 230 WEE 228 26,5 0,16

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące 
zachowanie właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację 

powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie lub 
uszczelka EPDM aplikowana podczas produkcji, na 
życzenie klienta.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego 
wełny mineralnej, zapewniający wysoką odporność 
ogniową.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Znakomite właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych

nSPB WEE

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 150 170 180 200 230

El 30 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 60 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 90 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 120 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

90103)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90023)

1015 5005 70352) 90023) 90103)
90062)3)

(RR40)
90072)3)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

D
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Nazwa
Grubość

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WEE Energy 152

1100 1000 0,6
0,5 
lub 
0,6

12,0

20,9 0,25

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

nSPB 170 WEE Energy 170 22,3 0,22

nSPB 180 WEE Energy 180 23,0 0,20

nSPB 200 WEE Energy 200 24,4 0,18

nSPB 230 WEE Energy 228 26,5 0,16

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. 
Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Dobre właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Znakomite właściwości termoizolacyjne.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. 
Płyta poprawia charakterystykę energetyczną budynku  
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyty energooszczędne montowane są przez przeszkolonych 
i certyfikowanych wykonawców z zachowaniem specjalnych 
detali konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

nSPB WEE ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 150 170 180 200 230

El 30 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 60 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 90 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 120 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

90103)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX (grubość okładziny 0,6 mm).
3) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90023)

1015 5005 70352) 90023) 90103)
90062)3)

(RR40)
90072)3)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

D



42

Nazwa
Grubość

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna 
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 80 WE 80

1100 1000
0,6
lub 
0,52)

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

20,0 0,55

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

nSPB 100 WE 100 19,4 0,39

nSPB 110 WE 110 20,3 0,36

nSPB 120 WE 120 21,2 0,33

nSPB 140 WE 140 23,0 0,28

nSPB 150 WE 152 23,9 0,26

nSPB 160 WE 160 24,8 0,24

nSPB 170 WE 170 25,7 0,23

nSPB 180 WE 180 26,6 0,22

nSPB 200 WE 200 28,4 0,19

nSPB 210 WE 208 29,2 0,19

nSPB 230 WE 228 31,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M i F. Kombinacja okładziny w grubości 0,5mm w profilowaniu gładkim F ma zastosowanie  
 wyłącznie dla ścian wewnętrznych. 

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie wła-
ściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększa-

jący szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza i 

wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie klienta.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny mine-
ralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Dla grubości 100-230 mm płyta dostępna jest również 
z certyfikatem FM Approved, przyznawanym przez 
największe na świecie towarzystwo ubezpieczeniowe 
FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 
oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana z tych 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych

nSPB WE

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 120 140 152 160 170 180 200 208 230

EI 30 - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005
70353) 90024) 90104)

90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)7015 
(RR23)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

7016 
(RR288)

płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.

D
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WE Energy 152

1100 1000
0,52) 
lub 
0,6

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

23,9 0,26

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

nSPB 160 WE Energy 160 24,8 0,24

nSPB 170 WE Energy 170 25,7 0,23

nSPB 180 WE Energy 180 26,6 0,22

nSPB 200 WE Energy 200 28,4 0,19

nSPB 210 WE Energy 208 29,2 0,19

nSPB 230 WE Energy 228 31,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. 
Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. 
Płyta poprawia charakterystykę energetyczną budynku  
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu 
o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana 

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

nSPB WE ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 152 160 170 180 200 208 230

EI 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury. 
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Nazwa
Grubość

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WEF 152

1100 1000
0,6
lub 
0,52)

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

23,9 0,26

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

nSPB 160 WEF 160 24,8 0,24

nSPB 170 WEF 170 25,7 0,23

nSPB 180 WEF 180 26,6 0,22

nSPB 200 WEF 200 28,4 0,19

nSPB 210 WEF 208 29,2 0,19

nSPB 230 WEF 228 31,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M i F. Kombinacja okładziny w grubości 0,5 mm w profilowaniu gładkim F ma    
 zastosowanie wyłącznie dla ścian wewnętrznych. 

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza  

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie klienta.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany  
w oparciu o normy 4880 oraz 4881 potwierdza,  
że obudowa wykonana z tych płyt Ruukki zapewnia 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych

nSPB WEF

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego/pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt nie większym niż:

Grubość mm 152 160 170 180 200 208 230

El 30 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 60 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 4,0 / - 4, 0 / - 4, 0 / - 4, 0 / - 4, 0 / - 4, 0 / - 4, 0 / -

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX. 
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

7016 
(RR288)

najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa w sytuacji 
pożaru lub działania sił natury.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB

Standar-
dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WEF Energy 152

1100 1000
0,5
lub 
0,62)

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

23,9 0,26

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

nSPB 160 WEF Energy 160 24,8 0,24

nSPB 170 WEF Energy 170 25,7 0,23

nSPB 180 WEF Energy 180 26,6 0,22

nSPB 200 WEF Energy 200 28,4 0,19

nSPB 210 WEF Energy 208 29,2 0,19

nSPB 230 WEF Energy 228 31,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. 
Poprawnie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte 
uszczelki o min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż o 30%. 
Płyta poprawia charakterystykę energetyczną budynku  
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu  

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

nSPB WEF ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 152 160 170 180 200 208 230

El 30 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 60 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / -

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana 
z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 80 W 80

1100 1000
0,6
lub 
0,52)

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

19,6 0,52

A2-s1,d0 NRO ≥32

nSPB 100 W 100 21,9 0,42

nSPB 110 W 110 23,0 0,39

nSPB 120 W 120 24,2 0,35

nSPB 140 W 140 26,5 0,30

nSPB 150 W 152 27,7 0,28

nSPB 160 W 160 28,8 0,26

nSPB 170 W 170 30,0 0,25

nSPB 180 W 180 31,1 0,23

nSPB 200 W 200 33,4 0,21

nSPB 210 W 208 34,4 0,20

nSPB 230 W 228 36,9 0,19

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M i F. Kombinacja okładziny w grubości 0,5 mm w profilowaniu gładkim F ma    
 zastosowanie wyłącznie dla ścian wewnętrznych.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza  

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie klienta.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Dla grubości 100-230 mm płyta dostępna jest również 
z certyfikatem FM Approved, przyznawanym przez 
największe na świecie towarzystwo ubezpieczeniowe 
FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych

nSPB W

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 80 100 110 120 140 152 160 170 180 200 208 230

El 30 7,5 / 4,0 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 60 - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 - 7,5 / 4,0 7,5 / 4,0 7,5 / 4,0 7,5 / 7,5 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 - - - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 - - - - - 7,5 / 7,5  7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana z tych 
płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn.
mm

nSPB 150 W Energy 152

1100 1000
0,52)

lub 
0,6

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

27,7 0,28

A2-s1,d0 NRO ≥32

nSPB 160 W Energy 160 28,8 0,26

nSPB 170 W Energy 170 30,0 0,25

nSPB 180 W Energy 180 31,1 0,23

nSPB 200 W Energy 200 33,4 0,21

nSPB 210 W Energy 208 34,4 0,20

nSPB 230 W Energy 228 36,9 0,19

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca 

szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty 
powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność cieplną  
i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2  
aż o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany  
w oparciu o normy 4880 oraz 4881 potwierdza,  
że obudowa wykonana z tych płyt Ruukki zapewnia 

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

nSPB W ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 152 160 170 180 200 208 230

El 30 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 60 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania 
powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa w sytuacji 
pożaru lub działania sił natury.
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Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 100 WF 100

1100 1000
0,52)

lub 
0,6

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

22,4 0,43

A2-s1,d0 NRO ≥32

nSPB 110 WF 110 23,6 0,41

nSPB 120 WF 120 24,8 0,37

nSPB 140 WF 140 27,2 0,31

nSPB 150 WF 152 27,7 0,28

nSPB 160 WF 160 28,8 0,26

nSPB 170 WF 170 30,0 0,25

nSPB 180 WF 180 32,0 0,23

nSPB 200 WF 200 34,4 0,21

nSPB 210 WF 208 34,4 0,20

nSPB 230 WF 228 38,0 0,19
1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M i F. Kombinacja okładziny w grubości 0,5 mm w profilowaniu gładkim F ma    
 zastosowanie wyłącznie dla ścian wewnętrznych.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza  

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie klienta.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany w oparciu 
o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że obudowa wykonana 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych

nSPB WF

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 120 140 152 160 170 180 200 208 230

El 60 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 - - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 240 - - - - 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

z tych płyt Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom 
bezpieczeństwa w sytuacji pożaru lub działania sił natury.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WF Energy 152

1100 1000
0,52)

lub 
0,6

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

27,7 0,28

A2-s1,d0 NRO ≥32

nSPB 160 WF Energy 160 28,8 0,26

nSPB 170 WF Energy 170 30,0 0,25

nSPB 180 WF Energy 180 32,0 0,23

nSPB 200 WF Energy 200 34,4 0,21

nSPB 210 WF Energy 208 34,4 0,20

nSPB 230 WF Energy 228 38,0 0,19

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,5 mm dozwolona dla I grupy kolorów dla okładzin w profilowaniu L, M.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie 
zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2  
aż o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany  
w oparciu o normy 4880 oraz 4881 potwierdza,  
że obudowa wykonana z tych płyt Ruukki zapewnia 

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

nSPB WF ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 152 160 170 180 200 208 230

El 60 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 240 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

90104)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
4) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90024)

1015 5005 70353) 90024) 90104)
90063)4)

(RR40)
90073)4)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa w sytuacji 
pożaru lub działania sił natury.
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Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 100 WS 100

1100 1000 0,6

0,5
0,6
lub 
0,7 

12,0

22,4 0,44

A2-s1,d0 NRO ≥32

nSPB 110 WS 110 23,6 0,41

nSPB 120 WS 120 24,8 0,37

nSPB 140 WS 140 27,2 0,31

nSPB 150 WS 152 28,4 0,29

nSPB 160 WS 160 29,6 0,27

nSPB 170 WS 170 30,8 0,26

nSPB 180 WS 180 32,0 0,24

nSPB 200 WS 200 34,4 0,22

nSPB 230 WS 228 38,0 0,19
1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości 
ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający 

szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza  

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana podczas 
produkcji, na życzenie klienta.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność cieplną i 
szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny mineralnej, 
zapewniający wysoką odporność ogniową.

•	 Znakomite właściwości mechaniczne.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany  
w oparciu o normy 4880 oraz 4881 potwierdza,  
że obudowa wykonana z tych płyt Ruukki zapewnia 

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

nSPB WS

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 110 120 140 152 160 170 180 200 230

El 30 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 60 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 4,0 7,5 / 4,0 7,5 / 4,0 7,5 / 7,5 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 - - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 - - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

Odporność ogniowa płyty nSPB WS zastosowanej jako sufit podwieszony wynosi EI 60 (maksymalna odległość między podporami wynosi 3,0 m - wymagane zszycie zamków od zewnątrz).

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F 

90103)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90023)

1015 5005 70352) 90023) 90103)
90062)3)

(RR40)
90072)3)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa w sytuacji 
pożaru lub działania sił natury.
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Nazwa
Grubość 

D
mm

Szerokość modularna Grubość okładzin
Maks. 

długość
m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Standar-

dowa
mm

Opcjonalna
(B) mm

Zewn. 
mm

Wewn. 
mm

nSPB 150 WS Energy 152

1100 1000 0,6

0,5
0,6
lub 
0,7

12,0

28,4 0,29

A2-s1,d0 NRO ≥32

nSPB 160 WS Energy 160 29,6 0,27

nSPB 170 WS Energy 170 30,8 0,26

nSPB 180 WS Energy 180 32,0 0,24

nSPB 200 WS Energy 200 34,4 0,22

nSPB 230 WS Energy 228 38,0 0,19

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
3. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie 
zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej, zapewniający wysoką odporność ogniową.

D

•	 Znakomite właściwości mechaniczne. 

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest 
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż 
o 30%. Płyta poprawia charakterystykę energetyczną 
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

•	 Płyta dostępna jest również z certyfikatem FM Approved, 
przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo 
ubezpieczeniowe FM Global. Certyfikat uzyskany  
w oparciu o normy 4880 oraz 4881 potwierdza, że 
obudowa wykonana z tych płyt Ruukki zapewnia 

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

nSPB WS ENERGY

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 152 160 170 180 200 230

El 30 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 60 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8 9,0 / 8,8

El 90 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8

El 120 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne L, L25 M F R275, R550

Wewnętrzne L, L25 F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne L, L25 M F R28, R250, R500

Wewnętrzne L, L25 F

90103)

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.
3) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90023)

1015 5005 70352) 90023) 90103)
90062)3)

(RR40)
90072)3)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa w sytuacji 
pożaru lub działania sił natury.
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Ruukki® Patina - innowacyjna płyta 
warstwowa z okładziną Cor-Ten®

Płyta warstwowa Ruukki® Patina dzięki doskonałej 
szczelności zwiększa klasę energetyczną budynku  
i obniża jego koszty energii. Płyty wykonane w systemie 
Ruukki® Energy pozwalają oszczędzić 30% kosztów 
ogrzewania obiektu. 

Płyta warstwowa Ruukki® Patina istotnie zmniejsza 
emisje CO2 budynku oraz umożliwia uzyskanie wyższej 
punktacji w systemach certyfikacji budynkowej LEED i 
BREEAM. 

Elegancka płyta warstwowa Ruukki® Patina z okładziną 
Cor-Ten® wydłuża trwałość i zwiększa zrównoważony 
charakter budynku. Stal Cor-Ten® o charakterystycznej 
rdzawej barwie doskonale komponuje się z większością 
materiałów, np. betonem, cegłą czy szkłem i pozwala 
uzyskać ciekawy efekt architektoniczny. 

Jeśli powierzchnia płyty Ruukki® Patina ulegnie zary-
sowaniu, sama się naprawia i wraca do oryginalnego 
wyglądu.  Płyta Ruukki® Patina jest długowieczna.  
Stal Cor-Ten® zastosowana w produkcie jest naturalnym 
materiałem i może być w 100% przetwarzana po upły-
wie okresu użytkowania płyty. 

Płyty Ruukki® Patina dostarczane są ze wszystkimi 
niezbędnymi akcesoriami i obróbkami, które sprawiają, 
że ich montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkowo 
zapewniamy pełne wsparcie techniczne na etapie 
projektowania i budowy. Unikalna konstrukcja zamka 
zapobiega korozji szczelinowej w stykach płyt.

Zalety płyt warstwowych 
Ruukki® Patina
- Efektywność energetyczna
- Mniejszy ślad węglowy
- Wyjątkowy, naturalny wygląd
- Płyta warstwowa, która sama się naprawia
- Kompletne rozwiązanie.

Stal COR-TEN®  to wszechstronny materiał produkowany 
w całkowicie kontrolowanym procesie. Czystość stali, 
optymalny skład chemiczny, powtarzalne własności 
mechaniczne, wąskie tolerancje wymiarów oraz 
znakomita jakość powierzchni zapewniają przewidywalną 
i bezproblemową funkcjonalność, która daje architektom 
prawdziwą wolność wyrażenia swojej wizji.
Początkowo, stal zaczyna rdzewieć w taki sam sposób 
jak zwykła stal węglowa, gdy jest narażona na mokre i 
suche warunki. Ale wraz z upływem czasu, warstwa rdzy 
zamienia się w gęstą warstwę patyny uszczelniającą 
powierzchnię stali i uniemożliwiającą dalszą korozję. 
Kolor zmienia się ze świeżego, pomarańczowo-brązowego 
do jasno-, a na końcu ciemnobrązowego. 
Szybkość zmian i ostateczny kolor stali zależą od 
warunków atmosferycznych oraz jakości powietrza. 
Środowiska o dużym stężeniu siarki przyśpieszają proces 
utleniania i skutkują ciemniejszą patyną. Na szybszy 
proces utleniania wpływ mają również przemienne cykle 
mokrych i suchych warunków atmosferycznych.
Dzięki swym własnościom, COR-TEN® zmniejsza do 
minimum potrzeby konserwacji i zabezpieczenia przed 
korozją, przyczyniając się znacznie do niskich kosztów 
konserwacji w cyklu życia produktu.  Stal COR-TEN®  jest 
wyborem przyjaznym dla środowiska.



Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

53

Opcje profilowania Profilowanie gładkie Profilowanie liniowe

Zewnętrzne F

Wewnętrzne F L, L25

Grubość 
D

mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

150

1100 0,7
0,5
0,6

lub 0,7
12,0

23,9 0,26

A2-s1,d0 NRO ≥29

160 24,8 0,24

170 25,7 0,23

180 26,6 0,22

200 28,4 0,19

230 31,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Naturalna, niepowlekana stal Cor-Ten®.

3. Unikalna konstrukcja zamka zapobiegająca korozji szczelinowej.

4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 
zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie 
zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny mineralnej, 
zapewniający odporność ogniową.

•	 Naturalny, niepowtarzalny wygląd.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa Ruukki® Patina do ścian 
zewnętrznych

SPB WE Patina

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 150 160 170 180 200 230

El 30 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / –

El 60 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / –
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Opcje profilowania Profilowanie gładkie Profilowanie liniowe

Zewnętrzne F

Wewnętrzne F L, L25

Grubość 
D

mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

150

1100 0,7
0,5
0,6

lub 0,7
12,0

27,7 0,28

A2-s1,d0 NRO ≥32

160 28,8 0,26

170 30,0 0,25

180 31,1 0,23

200 33,4 0,21

230 36,9 0,18

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

2. Naturalna, niepowlekana stal Cor-Ten®.

3. Unikalna konstrukcja zamka zapobiegająca korozji szczelinowej.

4. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY 
zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie 
zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki o min. 30%

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyjność 
cieplną i szczelność styku.

6. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej, zapewniający odporność ogniową.

•	 Naturalny, niepowtarzalny wygląd.

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa Ruukki® Patina do ścian 
zewnętrznych

SPB W Patina

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 150 160 170 180 200 230

El 30 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / –

El 60 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / – 7,5 / –
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D

Grubość D
mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100

1000 0,6 0,5 12,0

20,0 0,40

A2-s1,d0 NRO ≥29

120 21,8 0,33

150 24,5 0,27

180 27,2 0,22

200 29,0 0,20

230 31,7 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie rowkowe Profilowanie gładkie

Zewnętrzna L M R250, R500

Wewnętrzna L F

1. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego wełny 
mineralnej o wysokiej odporności ogniowej. 

2. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwiększający 
izolacyjność cieplną.

3. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

4. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
5. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
7. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
8. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację 

powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka 
EPDM aplikowana podczas produkcji, na życzenie klienta.

•	 Doskonałe właściwości ogniowe.

•	 Bardzo dobre właściwości akustyczne.

•	 Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Znakomite walory estetyczne (brak widocznych łączników).

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych
i wewnętrznych

SP2D WE

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 120 150 180 200 230

El 30 (wewn.) - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 (wewn.) - - - / 4,0 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

El 30 (zewn.) - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 (zewn.) - - - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 90 (zewn.) - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 120 (zewn.) - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

9010

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie również w powłoce GreenCoat HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 70352) 9002 9010
90062)

(RR40)
90072)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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D

1. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny 
mineralnej o wysokiej odporności ogniowej. 

2. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwiększający izolacyjność 
cieplną.

3. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

4. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
5. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej 

zwiększający szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
7. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
8. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację powietrza  

i wilgoci, aplikowana na budowie lub uszczelka EPDM aplikowana 
podczas produkcji, na życzenie klienta.

Grubość 
D

mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100

1000 0,6 0,5 12,0

22,5 0,42

A2-s1,d0 NRO ≥32

120 24,8 0,36

150 28,2 0,29

180 31,7 0,24

200 34,0 0,21

230 37,4 0,19

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie rowkowe Profilowanie gładkie

Zewnętrzna L M R250, R500

Wewnętrzna L F

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

•	 Znakomite walory estetyczne (brak widocznych łączników).

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych
i wewnętrznych

SP2D W

9010

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofałdowania powierzchni. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 
2) kolory dostępne w standardzie również w powłoce GreenCoat HIARC MAX. 

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 70352) 9002 9010

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego / pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt [m] nie większym niż:

Grubość mm 100 120 150 180 200 230

El 30 (wewn.) - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 (wewn.) - / 4,0 - / 4,0 - / 4,0 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

El 90 (wewn.) - - - - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5

El 120 (wewn.) - - - - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5

El 30 (zewn.) - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 60 (zewn.) - / 7,5 - / 7,5 - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 90 (zewn.) - - - / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 120 (zewn.) - - - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

El 180 (zewn.) - - - 4,0 / 7,5 4,0 / 7,5 4,0 / 7,5

El 240 (zewn.) - - - - - / 6,0 - / 6,0

90062)

(RR40)
90072)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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Grubość 
d/D
mm

Szerokość 
modularna

mm

Grubość okładzin Maksymalna 
długość

m

Masa
kg/m2

Współczynnik 
Uc

1)

W/m2K

Reakcja 
na ogień

Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

140/100
1000 0,6 0,5 12,0

22,8 0,41
A2-s1,d0 Broof 34

190/150 28,5 0,27

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.

Opcje profilowania Profilowanie trapezowe Profilowanie liniowe

Zewnętrzna T

Wewnętrzna L

1. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej 
wełny mineralnej o wysokiej odporności ogniowej.

2. Garb z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej 
wełny mineralnej.

3 Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia 
zwiększający izolacyjność cieplną i szczelność styku.

4. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki.

5. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
6. Zamek od strony wewnętrznej zwiększający szczelność 

ogniową i ułatwiający montaż.
7. Specjalnie ukształtowana mikrokomora zabezpieczająca 

przed kapilarnympodciąganiem wody.
8. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
9. Uszczelka EPDM aplikowana podczas produkcji, eliminująca 

penetrację powietrza i wilgoci. 

•	 Znakomite właściwości ogniowe.

•	 Doskonałe właściwości akustyczne.

•	 Dobre właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa do dachów

SPC W

d

D

Klasa odporności ogniowej płyty dachowej przy maksymalnym momencie zginającym w przęśle/na podporze nie większym niż (kNm/m);
obciążenie śniegiem 0,2xS:

Grubość mm 140/100 190/150

REI 60 0,090 / -0,160 0,074 / -0,132

RE 180 0,090 / -0,160 0,074 / -0,132

9010

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Wytyczne dotyczące stosowania płyt w okładzinach w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) oraz płyt w okładzinach gładkich znajdują się na stronie 63. 

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 7035 9002 90109006 9007
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)



Płyty warstwowe Ruukki oferowane są wraz z komplet-
nym zestawem akcesoriów, w skład którego wchodzą:

•	 obróbki blacharskie (standardowe i specjalne),

•	 łączniki,

•	 uszczelki,

•	 inne akcesoria.

Nasze akcesoria gwarantują szybki montaż, niezawod-
ność mocowań, szczelność złączy i poprawę estetyki 
powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
dachów o rożnych rozmiarach i przeznaczeniu.

Obróbki blacharskie
Standardowa długość: 3000 mm.
Materiał: ocynkowana blacha stalowa.
Powłoka ochronna: lakier poliestrowy.
Dodatkowe zabezpieczenie: folia.
Istnieje możliwość wykonania obróbek indywidualnych
o długości do 6000 m.

Łączniki
Oferujemy szeroki zakres łączników odpowiednich
dla różnych konstrukcji szkieletowych - ze stali, betonu
lub drewna. 
Łączniki dostępne są w wersji ocynkowanej lub lakie-
rowanej - białej.
Na specjalne zamówienie możliwe jest dostarczenie 
kapturków lub łączników w kolorze zewnętrznej okła-
dziny płyty warstwowej.

Uszczelki
Oferujemy wszystkie rodzaje uszczelnień niezbędne do
wykonania szczelnej obudowy z płyt warstwowych.

Inne akcesoria
•	 przyrządy do montażu i podnoszenia płyt Ruukki,
•	 kołnierze uszczelniające do uszczelniania przejść 

przewodów (np. wentylacyjnych) przez obudowę 
z płyt warstwowych Ruukki, płyty przezroczyste, 
tulejki, podkładki itp.

•	 świetliki dachowe,
•	 płatwie,
•	 Design Panels - narożniki i łuki prefabrykowane.

Akcesoria

Szczegółowe informacje na temat dostępnych  
akcesoriów znajdują się w katalogu Ruukki  
„Akcesoria do płyt warstwowych”, dostępnym na 
stronie www.ruukki.pl.
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Powłoki dla płyt warstwowych

Powłoki organiczne GreenCoat®

Płyty warstwowe Ruukki wykonane są z dwóch okła-
dzin z blachy stalowej oraz rdzenia izolacyjnego (pianka 
PIR lub wełna mineralna). Blacha stanowiąca okła-
dzinę pokryta jest powłoką metaliczną oraz wierzchnią 
powłoką organiczną, dobraną do warunków środowi-
ska, w którym płyta warstwowa ma być zastosowana. 
Od strony wewnętrznej blacha posiada powłokę zwięk-
szającą przyczepność rdzenia. Część dostępnych w stan-
dardowej ofercie powłok organicznych jest dostępna pod 
marką GreenCoat® jako najbardziej nowoczesne rozwią-
zanie na rynku.

Powłoki GreenCoat® zostały opracowane z myślą o wyjąt-
kowej estetyce i trwałości dachów i elewacji. Większość 
produktów GreenCoat® wykorzystuje biotechnologię (BT), 
w której duża część tradycyjnych składników ropopochod-
nych została zastąpiona szwedzkim olejem rzepakowym. 
To unikalne, opatentowane przez SSAB rozwiązanie, redu-
kuje znacznie wpływ na środowisko i sprawia, że produkty 
z powłoką GreenCoat® stanowią najbardziej ekologiczną 
na rynku ofertę dla dachów i fasad.

Do tej grupy należą powłoki organiczne typu:

•	 GreenCoat Hiarc max opracowana specjalnie dla elewacji 
stosowanych w szczególnie wymagających środowiskach. 
Cechuje się doskonałą odpornością na korozję, promie-
niowanie UV i łatwo utrzymać ją w czystości. Standar-
dowo jest dostępna w kolorach RAL 7035, RAL 9006 (RR40) 
i RAL 9007 (RR 41).

•	 Csafe (GreenCoat Pural Farm BT) – powłoka stworzona 
głównie do zastosowań wewnętrznych, choć może być 
również zastosowana na zewnątrz budynku. Charaktery-
zuje ją bardzo dobra odporność na substancje chemiczne, 
zarysowania, zabrudzenia oraz korozję – z tego powodu 
jest świetnym rozwiązaniem dla budynków rolniczych.

Pozostałe powłoki organiczne
•	 Poliester o grubości 25 µm, dedykowany do zastosowań 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Powłoka ta 
jest rekomendowana do mniej wymagających zastoso-
wań oraz mniej agresywnych środowisk korozyjnych.

•	 Laminat PVC o grubości 120 µm, dostępny tylko w kolorze 
białym, jako specjalna powłoka o zwiększonej grubo-
ści. Dedykowany do zastosowań w obiektach przemysłu 
spożywczego i w chłodniach, nie ulega zaplamieniom, 
jest łatwo zmywalny i odporny na działanie większości 
przemysłowych preparatów myjących. Ze względu na 
jego wrażliwość na promieniowanie UV nie jest przezna-
czony do zastosowań na zewnątrz budynków czy wnętrz 
z dostępem promieniowania słonecznego.

Na specjalne zamówienie oferujemy również płyty war-
stwowe z okładzinami wykonanymi ze stali nierdzewnej:
 
•	 Blacha ze stali odpornej na korozję aplikowana jedno-

stronnie lub dwustronnie w płytach ściennych Ruukki 
SP2B X-PIR oraz chłodniczych Ruukki SP2E X-PIR. Płyty z 
okładzinami z blachy nierdzewnej znajdują zastosowa-
nie w niektórych pomieszczeniach zakładów farmaceu-
tycznych i spożywczych oraz w środowiskach, gdzie jest 
wymagana podwyższona odporność na korozję (nawet 
do klasy CX* wg normy PN-EN ISO 12944-2: 2018).
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Właściwości powłok
GreenCoat  
Hiarc max

Csafe 
(GreenCoat

Pural Farm BT)
Poliester Laminat PVC

Nominalna grubość powłoki (µm) 40 40 25 120 

Wzór powłoki gładka lekko wytłaczana gładka gładka

Połysk (Gardner 60 °) 35 40 35 11

Najwyższa temperature użytkowania (°C) 110 100 90 60

Minimalny dopuszczalny promień gięcia 1 x grubość arkusza 1 x grubość arkusza 3 x grubość arkusza 1 x grubość arkusza

Odporność na promieniowanie UV RuV4 RuV4 RuV2  -

Odporność korozyjna  
(wg PN-EN 10169+A1: 2012)

RC5* RC4* RC3  -

Odporność korozyjna  
(wg PN-EN ISO 12944-2: 2018)

C1 – C4* C1 – C4* C1 – C3 C1 – C4*

Odporność na zarysowania 35N 35N 20N 55N

Odporność na plamy doskonała bardzo dobra zadowalająca - 

* W przypadku klas agresywności środowiska powyżej C3/RC3 konieczna jest dodatkowa konsultacja z doradcą handlowym.



Podział na grupy kolorystyczne 
i zalecenia dla okładzin gładkich 
oraz w kolorach ciemnych

Podział na grupy kolorystyczne
Przedstawiony w tabeli podział kolorów na grupy zwią-
zany jest z wpływem obciążeń termicznych na obu-
dowy wykonane z płyt warstwowych. W czasie ekspo-
zycji na promieniowanie słoneczne, stalowa okładzina 
zewnętrzna nagrzewa się mocniej w przypadku kolorów 
ciemniejszych. 
Na skutek dużej różnicy temperatur (Δt) pomiędzy okła-
dziną zewnętrzną i wewnętrzną powstają naprężenia 
termiczne, mające wpływ na pracę płyty warstwowej 
przymocowanej do konstrukcji. Efektem tych naprę-
żeń może być pofalowanie powierzchni lub w skrajnych 
przypadkach zniszczenie płyty na podporze pośredniej. 

W normie PN-EN 14509: 2013, opisującej wymagania 
dla płyt warstwowych, kolory zostały podzielone na 3 
grupy: bardzo jasne, jasne, ciemne. Wartość tempera-

tury okładziny zewnętrznej przyjmowana jest w zależ-
ności od tego, do której grupy przypisany jest dany kolor 
i wynosi odpowiednio +55°C dla kolorów bardzo jasnych, 
+65°C dla kolorów jasnych i +80°C dla kolorów ciemnych.

W trakcie obliczeń przyjęto temperaturę panującą 
wewnątrz obiektu równą 20°C. W okresie letnim, tempe-
ratury dla okładziny zewnętrznej przyjęto według odpo-
wiedniej grupy kolorystycznej natomiast zimą przyjęto 
temperaturę równą -20°C. Zatem obliczenia uwzględ-
niają różnice temperatur odpowiednio:
• I grupa – Δt = 35°C,
• II grupa – Δt = 45°C,
• III grupa – Δt = 60°C,
Odpowiada to wymaganiom stawianym płytom w normie 
PN-EN 14509: 2013 dla naszej szerokości geograficznej.

  
grupa kolorystyczna     kolory

Grupa I – kolory bardzo jasne         RAL: 1015, 1016, 1018, 6019, 9001, 9002, 9010,
    RR: 20, 106
 

Grupa II – kolory jasne                    RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 5012,   
    5018, 5024, 6021, 6033, 7000, 7035, 7037, 7040, 9006, 9022,  
    RR: 21, 24, 30, 40

 

Grupa III – kolory ciemne                RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3009, 3011, 3013, 5002, 5003, 5005, 5009, 5010, 5011, 5022, 6000,  
    6003, 6005, 6011, 6018, 6020, 6029, 7015, 7016, 7022, 7024, 8016, 8017, 8023, 9005, 9007,  
    RR: 22, 23, 29, 34, 35, 36, 41, 288 
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Wytyczne stosowania płyt w 
okładzinach w kolorach ciemnych
Okładziny zewnętrzne płyt w kolorach ciemnych (III grupa 
kolorów), z powodu znacznie większych obciążeń ter-
micznych niż dla kolorów jasnych, mogą ulec deformacji 
i odkształceniom. 
Projektant obiektu musi w procesie projektowania 
uwzględnić ten fakt i aby uniknąć uszkodzeń płyt zasto-
sować rozwiązanie spełniające jednocześnie 3 warunki:
1. dobrać sposób mocowania i układ statyczny według 

wytycznych programu obliczeniowego TrayPan.
2.  ograniczyć maksymalną długość płyt,   
3. uwzględnić temperaturę, w jakiej montowane będą 

płyty warstwowe. 

Układ statyczny, sposób mocowania 
Zarówno w przypadku płyt ściennych jak i dachowych – 
układ montażowy musi być zweryfikowany z programem 
obliczeniowym TrayPan tzn. rozważany układ monta-
żowy (statyczny) musi spełniać kryteria SGU i SGN.
Niezależnie od doboru płyt zgodnie z programem obli-
czeniowym TrayPan zaleca się, aby płyty warstwowe 
ścienne w kolorach ciemnych montowane były wyłącznie 
w układach jednoprzęsłowych. 
Stosowanie układów wieloprzęsłowych spowodować 
może występowanie na podporze pośredniej delikat-
nych pofalowań powstałych na skutek większych obcią-
żeń termicznych. Pofalowania te dopuszczane formalnie 
normą wyrobu, mogą powodować zastrzeżenia este-
tyczne inwestora i być powodem reklamacji.
Ruukki nie udziela gwarancji na płaskość powierzchni 
płyt ciemnych zastosowanych w układach wieloprzęsło-
wych, chyba że takie zastosowanie uzgodnione zostało 
w formie pisemnej z upoważnionym do reprezentacji 
przedstawicielem Ruukki. 

Maksymalna długość płyt 
Maksymalna długość płyt ściennych z okładzinami w III 
grupie kolorów wynosi 9,5 m. 
Maksymalna długość płyt dachowych z okładzinami w III 
grupie kolorów wynosi 13,5 m.
Na płyty w kolorach ciemnych dłuższych niż wymie-
nione wyżej, Ruukki nie udziela gwarancji, chyba, że 
takie zastosowanie uzgodnione zostało w formie pisem-
nej z upoważnionym do reprezentacji przedstawicielem 
Ruukki. 

Temperatura montażu
Montaż płyt warstwowych z okładzinami w kolorach 
ciemnych w niskich temperaturach powoduje zwiększe-
nie efektu obciążeń termicznych w okresie letnim. Zaleca 
się więc, aby montaż tych płyt przeprowadzany był w 
temperaturze większej niż 10°C.
Ruukki nie udziela gwarancji na płyty w okładzinach 
ciemnych montowanych w temperaturze niższej niż 10°C, 
chyba że takie zastosowanie uzgodnione zostało w for-
mie pisemnej z upoważnionym do reprezentacji przed-
stawicielem Ruukki. 

Wytyczne stosowania płyt    
z okładzinami gładkimi
Płyty w okładzinach gładkich mogą być montowane 
wyłącznie w układzie jednoprzęsłowym, po uprzednim 
sprawdzeniu takiej możliwości w programie Traypan.
Zastosowanie płyt z okładzinami gładkimi w innych 
układach montażowych może doprowadzić do nieko-
rzystnych efektów wizualnych tj. pofalowania okładziny. 
Mogą one mieć charakter czasowy (przejściowy) tzn. 
pojawiać się wyłącznie przy określonych warunkach np. 
bardzo dużym nasłonecznieniu elewacji. Wszystkie takie 
efekty nie wpływają niekorzystnie na zdolność prze-
noszenia obciążeń przez płytę, ale mogą być powodem 
reklamacji inwestora ze względu na pogorszenie estetyki 
elewacji.
Ruukki Polska Sp. z o.o. nie udziela gwarancji na płyty 
gładkie zastosowane w układach wieloprzęsłowych, 
chyba że takie zastosowanie uzgodnione zostało w for-
mie pisemnej z upoważnionym do reprezentacji przed-
stawicielem Ruukki.

Ruukki nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
płyt wynikające z faktu braku uwzględniania przez pro-
jektanta ww. wytycznych.
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Wzornik kolorów RAL

KOLORY STANDARDOWE:

KOLORY UZUPEŁNIAJĄCE: 

Przedstawione w katalogu kolory RAL mają charakter poglą-
dowy i mogą się różnić odcieniem od rzeczywistego koloru.

RAL 5012, RAL 6018, RAL 8017, RAL 7035 GreenCoat 
HIARC MAX, RAL 9010/9003 (RR106) GreenCoat 
HIARC MAX, RAL 9006 (RR40) GreenCoat HIARC MAX, 
RAL 9007 (RR41) GreenCoat HIARC MAX - każdora-
zowo należy sprawdzić dostępność materiałów  
i termin realizacji.

* Ze względu na złożoność procesów technologicz-
nych, producenci blach z powłokami organicznymi nie 
gwarantują zgodności odcieni kolorów w kolejnych 
dostawach. Dotyczy to szczególnie blach w kolorach 
metalicznych RAL 9006 (RR40) i RAL 9007 (RR41). W celu 
uniknięcia problemów związanych z różnicami odcieni  
i zachowania jednolitości koloru okładzin płyt war-
stwowych, Kupujący powinien przed podpisaniem 
umowy sprzedaży uzgodnić w formie pisemnej ze 
Sprzedającym, która część zamówienia/umowy dotyczy 
dostaw na jeden obiekt.
W przypadku zawarcia porozumienia Sprzedający zobo-
wiązuje się do realizacji zamówienia z jednej par-
tii materiału wsadowego. W przeciwnym razie Ruukki  
Polska Sp. z o.o. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzial-
ności za ewentualne różnice w odcieniu koloru. W przy-
padku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami 
Działu Handlowego.

1015

3009 

3013

5005

6011

7016

7035

9006*

9007*

9010

7015

9002

Wzornik profilowań

F Gładkie

L Liniowe

~52 ~52

~1

R Rowkowe

~1

~28 (~250, ~275, ~500, ~550)

M Mikro

~16

~0
,5

L25 Liniowe

~25 ~25

~1
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Profilowanie rowkowe R28 dla płyt Ruukki typu nSPB WEE, 
nSPB WE, nSPB WEF, nSPB W, nSPB WF i nSPB WS w szerokości 
modularnej 1000 mm. Dostępne również dla płyt SP2B E-PIR, 
SP2B X-PIR, SP2B F-PIR, SP2E E-PIR, SP2E X-PIR, SP2E F-PIR w 
module 1100mm oraz płyt SP2D E-PIR. 

Profilowanie rowkowe R550 dla płyt Ruukki typu nSPB WEE,
nSPB WE, nSPB WEF, nSPB W, nSPB WF i nSPB WS w szerokości
modularnej 1100 mm. Dostępne również dla płyt SP2B E-PIR, 
SP2B X-PIR, SP2B F-PIR, SP2E E-PIR, SP2E X-PIR oraz SP2E F-PIR 
w module 1100 mm.

Szczegóły profilowania rowkowego

~ 550

~ 
1

~ 275

~ 
1

~ 500

~ 
1

~ 250

~ 
1

Profilowanie rowkowe R275 dla płyt Ruukki typu nSPB WEE,
nSPB WE, nSPB WEF, nSPB W, nSPB WF i nSPB WS w szerokości
modularnej 1100 mm. Dostępne również dla płyt SP2B E-PIR, 
SP2B X-PIR, SP2B F-PIR, SP2E E-PIR, SP2E X-PIR oraz SP2E F-PIR 
w module 1100 mm.

~ 28

~ 
1

Profilowanie rowkowe R250 dla płyt Ruukki typu SP2D WE
i SP2D W. Dostępne także dla płyt  nSPB WEE, nSPB WE,  
nSPB WEF, nSPB W, nSPB WF i nSPB WS w szerokości modularnej 
1000 mm.

Profilowanie rowkowe R500 dla płyt Ruukki typu SP2D WE
i SP2D W. Dostępne także dla płyt nSPB WEE, nSPB WE,  
nSPB WEF, nSPB W, nSPB WF i nSPB WS w szerokości modular-
nej 1000 mm.
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Ruukki® Forma to kompletny system fasadowy oparty na 
produktach elewacyjnych Ruukki mocowanych na syste-
mie energooszczędnych płyt Ruukki® Energy.   
     
Ruukki® Forma oferuje szeroki wybór różnych kształtów, 
materiałów i kolorów.     

Kompletna dostawa obejmuje wszystkie komponenty 
niezbędne do wykonania elewacji ściennej.    

Szybki montaż konstrukcji bazowej w postaci systemu 
płyt energooszczędnych Ruukki® Energy zapewnia bły-
skawiczną ochronę budynku przed warunkami atmos-
ferycznymi, podczas gdy okładzina elewacyjna może być 
zamontowana w późniejszym terminie.

Okładziny Ruukki umożliwiają stworzenie projektu ele-
wacji w oparciu o szeroki asortyment kształtów, mate-
riałów i kolorów. Portfolio produktów okładzinowych 
Ruukki obejmuje:

•	 kasetony elewacyjne Liberta®, 

•	 panele elewacyjne Lamella, 

•	 blachy elewacyjne Profile Design.

•	 KSZTAŁTY - bogaty wybór kształtów, od tradycyjnej 
elegancji po przyciągającą wzrok nowoczesność, 
oferuje architektom szerokie spektrum możliwości 
projektowych (kasetony elewacyjne Liberta®, panele 
elewacyjne Lamella, Profile Design).

  

   
•	 MATERIAŁY - materiał odporny na działanie czasu            

i klimatu. Gama materiałów pozwalająca architektom 
realizować ich kreatywne wizje (stal, aluminium, 
Cor-Ten®).      
        
        

        
 

•	 KOLORY - szeroki wybór kolorów, zawsze robi unikalne 
wrażenie, podkreślając indywidualną wizję architekta.

Ruukki® Forma

Ruukki® Forma

Systemy fasadowe Ruukki

1. płyty Ruukki® Energy 
    zamocowane 
    do konstrukcji nośnej 2. profile montażowe 

    w rozstawie 600-900 mm

3. kasetony Liberta® 
    mocowane zgodnie 
    z instrukcją montażu

Ruukki® Forma z kasetonami Liberta®
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Ruukki® Forma - Liberta®

Ruukki® Forma - Lamella

Biurowiec, 
Finlandia

Dom jednorodzinny, 
Słowacja

Biurowiec, 
Finlandia

Uniwersytet, 
Finlandia

Muzeum Vellamo, 
Finlandia

Centrum handlowe, 
Litwa

Kinoteatr w Kwidzynie, 
Polska

Liberta® 
original 102

Liberta® 
original 102Grande

Liberta® 
elegant 500

Liberta® 
elegant 500Grande

Liberta® 
Cor-Ten 600

Liberta® 
Cor-Ten 700

Liberta® 
Cor-Ten 800

Liberta® 
elegant 550

Lamella groove 10 Lamella groove 20 Lamella groove 30 Lamella sharp 40 Lamella sharp 45

Lamella Cor-Ten® 30 Lamella Cor-Ten® 20Lamella lap 60 Lamella straight 100Lamella vertical 70
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Ruukki® Forma – profile Design

Centrum Zdrowia, 
Finlandia

Uniwersytet, 
Wielka Brytania

Biurowiec i hotel, 
Niemcy

Arabianta, 
Finlandia

Design
Tokyo S18

Design
Rome S34

Design
Rome S S34

Design
Venice S10

Design
Oulu A T10

Ruukki® Expression

•	 Ruukki® Expression to kompletny system fasadowy z wykorzystaniem taśm ze zdjęciami i wzorami, naklejanych na 
zewnętrzną okładzinę systemu energooszczędnych płyt Ruukki® Energy.     

•	 Taśmy można pokryć kolorem w celu tworzenia różnych wzorów i logo lub wydrukować na nich praktycznie każdy obraz, 
poczynając od prostych kształtów aż po fotografie.        

•	 Stwarza to nieograniczoną liczbę opcji projektowych.   
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Ruukki® Emotion

Zabawa z perforacją i światłem

Opcje perforacji

Ruukki® Emotion to kompletny system fasadowy, w skład którego wchodzą perforowane produkty okładzinowe oraz 
konstrukcja wsporcza ze zintegrowanym systemem podświetlenia. Dzięki zintegrowanemu systemowi możesz skon-
centrować się na koncepcji architektonicznej, podczas gdy my zapewnimy:

•	 Szczegóły techniczne

•	 Dedykowanego specjalistę, który odpowie na wszystkie pytania i poprowadzi Twój projekt

•	 Przewidywalną wycenę od etapu wstępnego projektu po zakup systemu

•	 Rozwiązania odpowiednie dla wszystkich budynków, od dużych projektów po mniejsze

Duży wybór opcji perforacji, od pełnej po dowolne wzory artystyczne, stwarza nieograniczone możliwości projektowe. 
Po połączeniu ich z gładkim białym podświetleniem lub programowalnym podświetleniem kolorowym, Twoja fasada 
zacznie żyć!

W celu zastosowania prostszej, symetrycznej perforacji należy wybrać po prostu rozmiar i rozstaw otworów perforacyj-
nych. Gdy dodamy do tego podświetlenie fasady, uzyska ona całkowicie nowy wygląd po zachodzie słońca. Perforacja 
symetryczna dostępna jest dla naszych kasetonów elewacyjnych oraz profili elewacyjnych. 

Perforacja symetryczna 
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Pełna perforacja fasady z arkuszy blachy falistej jest dostępna w naszych 3 wstępnie zaprojektowanych, efektywnych 
kosztowo opcjach (stopień perforacji 10 %, 15 % lub 30 %). Po dodaniu oświetlenia uzyskamy efekt „przezroczystej” 
elewacji, która z pewnością zwróci na siebie uwagę – nawet na budynkach o prostych formach. Pełna perforacja   
możliwa jest dla naszych profili Design.

Perforacja pełna 

Podświetlenie
Innowacyjny system podświetlenia Ruukki® Emotion zintegrowany jest z systemem wsporczym okładzin. Oświetlenie 
bazuje na najnowszej, wysokojakościowej technologii LED, która wykorzystuje zaledwie ułamek energii w porówna-
niu do tradycyjnego oświetlenia. System podświetlający objęty jest gwarancją, a jego żywotność przewidziana jest na 
50 000 godzin. Co ważne, zarówno lampy LED, jak i zasilacze mogą być łatwo wymienione w razie potrzeby.

Podświetlenie dostępne jest w 2 opcjach:

•	 Podświetlenie kolorowe: możliwość programowania oświetlenia w celu zmiany koloru i jasności

•	 Podświetlenie białe: oświetlenie jest zawsze białe i połączone z systemem automatyki budynkowej

Zarówno kolorowe, jak i białe systemy podświetlenia mogą być stosowane ze wszystkimi opcjami perforacji: perforacją 
artystyczną, perforacją symetryczną oraz perforacją pełną.

Czy istnieje obraz, wzór lub kształt, który chcesz umieścić na fasadzie? Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie lub rysunek ze 
swoim pomysłem, a my przygotujemy dla Ciebie propozycję, jak to będzie wyglądać po wykonaniu otworów na elewa-
cji. Zastosowanie różnych stylów perforacji daje naprawdę zaskakujące efekty. Po połączeniu indywidualnego wzoru 
z oświetleniem, fasada zacznie żyć w nocy. Perforacja artystyczna dostępna jest dla naszych kasetonów elewacyjnych 
oraz profili elewacyjnych. 

Perforacja artystyczna
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Pozostałe rozwiązania ścienne
Ruukki Liberta®

Każdy budynek to manifest wartości ważnych dla jego 
użytkowników. Nasze rozwiązania pozwalają projek-
tować elewacje, które podkreślą ekologiczny charakter 
obiektu, nowoczesność i innowacyjność, oryginalność 
czy szacunek dla otoczenia – fasada decyduje o pierw-
szym wrażeniu, więc zadbaj o to, by było takie jak chcesz.

Nasze systemy cechuje szczegółowo dopracowany wygląd 
zewnętrzny. Zarówno w przypadku nowobudowanych, 
jak i już istniejących budynków, swoboda projektowania, 
kompletna dostawa i łatwy montaż gwarantują sprawną 
realizację projektu. 

Liberta® Glass – system kasetonów
ze szklanymi modułami

Liberta® Glass uzupełnia ofertę produktów okładzino-
wych Ruukki o unikalne rozwiązanie estetyczne, które 
nadaje fasadom gładkie i eleganckie wykończenie.

Wyraźne kolory i różne wymiary szklanych płaszczyzn 
wraz z wąskimi, dowolnie rozmieszczanymi złączami 
stwarzają prawie nieograniczone możliwości projektowe.
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TrayPan® – program do optymalizacji 
płyt warstwowych 

Do dyspozycji projektantów dostępne jest nasze autor-
skie oprogramowanie TrayPan® przeznaczone do opty-
malizacji obudowy z zastosowaniem płyt warstwowych 
Ruukki, przy uwzględnieniu różnych schematów statycz-
nych konstrukcji oraz rodzajów obciążeń działających na 
płyty, np. wiatru czy temperatury. Prosty w obsłudze 
program ułatwia również wybór płyt warstwowych w 
zależności od innych parametrów, takich jak współczyn-
nik przenikania ciepła, odporność ogniowa i parametry 
akustyczne. Program obejmuje niezbędne łączniki. 

Biblioteka techniczna Ruukki  
– CAD/BIM 

Oferujemy szeroki wybór modeli BIM dla oprogramowa-
nia Autodesk Revit, Tekla Structures. Aktualne obiekty 
BIM, rysunki DWG i dane techniczne dla płyt warstwo-
wych i okładzin elewacyjnych Ruukki można pobrać  
z naszej bezpłatnej biblioteki technicznej:

www.prodlib.com/ruukki-envelopes
Zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProdLib i korzy-
stania z modeli BIM. Aplikacja działa jako wtyczka do 
oprogramowania i pozwala na wygodne przeglądanie 
i pobieranie potrzebnych materiałów bezpośrednio do 
projektu. Oprócz modeli BIM, biblioteka posiada również 
wszystkie dostępne detale techniczne w języku polskim 
(DWG i PDF).

Narzędzia dla projektantów  
– programy obliczeniowe,  
biblioteki detali DWG i modeli BIM
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Notatki



Produkujemy stalowe systemy dachowe i elewacyjne, zarówno dla budynków 
przemysłowych i komercyjnych, jak i prywatnych. Dostarczamy wysokiej 
jakości produkty, systemy i rozwiązania, wykonane w zrównoważony 
sposób i spełniające najwyższe wymagania dotyczące trwałości w trudnych 
warunkach użytkowania.

Ruukki Polska Sp. z o.o. Oddział Oborniki, ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki
+48 61 29 68 300, +48 61 29 68 555, komponentybudowlane@ruukki.com, www.ruukki.pl 

Copyright© 2023 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe 
Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.  
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Ten dokument jest zgodny z naszym aktualnym stanem wiedzy.  
Mimo iż firma Ruukki dokłada wszelkich starań, by zapewnić dokładność 
swoich publikacji, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, decyzje lub 
szkody bezpośrednie, pośrednie bądź wtórne wynikające z nieprawidłowego 
zastosowania informacji zawartych w tym dokumencie. Firma Ruukki 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dla zapewnienia rzetelności 
porównania należy zawsze stosować oryginalne normy. Najnowsze 
aktualizacje techniczne znajdują się na stronie www.ruukki.com.

l	Nasi	doradcy	handlowi	z	przyjemnością	udzielą	Państwu	dodatkowych	informacji

Region Dolnośląski/Opolski emil.kaczanowski@ruukki.com  +48 604 485 509  
Region Kujawsko-Pomorski  sebastian.kaczmarek@ruukki.com  +48 600 265 884
Region Lubuski  wojciech.wiese@ruukki.com  +48 608 590 069
Region Mazowiecki/Łódzki  lucjan.janowski@ruukki.com  +48 606 254 691
Region Mazowiecki/Podlaski  andrzej.makles@ruukki.com  +48 604 135 902
Region Lubelski/Podkarpacki pawel.kwiatek@ruukki.com   +48 508 069 885
Region  Małopolski/Podkarpacki lukasz.handzlik@ruukki.com  +48 660 431 047
Region Śląski/Świętokrzyski  kamila.zych@ruukki.com  +48 606 396 744
Region Pomorski/Zachodniopomorski dariusz.kliszczyk@ruukki.com  +48 502 190 907
Region Warmińsko-Mazurski  roman.koszewski@ruukki.com  +48 604 485 504
Region Wielkopolski  eryk.podpora@ruukki.com  +48 604 537 881
Region Wielkopolski (południe) rafal.bejster@ruukki.com  +48 660 431 044
Warszawa  andrzej.makles@ruukki.com  +48 604 135 902
Warszawa  lucjan.janowski@ruukki.com  +48 606 254 691
Poznań wojciech.wiese@ruukki.com  +48 608 590 069
Poznań eryk.podpora@ruukki.com  +48 604 537 881

Dział	Obiektów	Chłodniczych	i	Przemysłu	Spożywczego
Norbert Naparty – doradca techniczno-handlowy norbert.naparty@ruukki.com   +48 608 558 799

Systemy	Fasadowe	Ruukki,	Liberta,	Lamella,	Profile	Design,	okładziny	Cor-Ten
Sławomir Buch – inżynier projektu slawomir.buch@ruukki.com  +48 728 460 558
Wojciech Żuchowski – doradca techniczno-handlowy wojciech.zuchowski@ruukki.com  +48 500 115 979  


