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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

20% niższe koszty energii 
Rozwiązania Ruukki umożliwiają znaczącą obniżkę kosz-
tów ogrzewania, dzięki najbardziej szczelnej obudo-
wie budynków wśród dostępnych na rynku. Obudowa o 
wysokiej szczelności na przenikanie powietrza pozwala 
zmniejszyć zużycie energii grzewczej nawet do 20%. 

Dodatkowo, wysoka szczelność pomaga spełnić coraz 
surowsze wymagania dotyczące efektywności energe-
tycznej, narzucane przez zmieniające się przepisy prawa 
budowlanego. Mamy absolutną pewność co do wyso-
kiej szczelności powietrznej naszego systemu energo-
oszczędnych płyt Ruukki i dlatego udzielamy specjal-
nej gwarancji: jeśli gwarantowany poziom szczelności 
powietrznej nie zostanie uzyskany, zwrócimy pieniądze. 
Działamy tak, aby pomóc naszym klientom w łatwy i 
niezawodny sposób wybrać najbardziej skuteczne roz-
wiązanie i poziom efektywności energetycznej dla ich 
budynków. 

Mniejszy wpływ na środowisko 
System energooszczędnych płyt Ruukki zmniejsza również 
emisje CO2 generowane przez budynek w jego cyklu życia. 
Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię grzewczą, 
proporcjonalnie zmniejszają się emisje CO2 towarzyszące 
ogrzewaniu. 

Nasze specjalne płyty warstwowe dla obiektów chłodni-
czych gwarantują wysoką odporność cieplną. Bardzo niski 
współczynnik przewodzenia ciepła λ umożliwia znaczną 
poprawę parametrów cieplnych ścian wykonanych przy 
użyciu tych płyt. 

Najnowsze informacje techniczne znajdują się na 
stronie www.ruukki.pl/plyty-warstwowe

Budynki przyszłości tworzymy już dzisiaj 
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* dobrowolne systemy oceny wpływu budynku na środowisko

Szczelne i energooszczędne płyty 
Ruukki® Energy

Zaawansowana technologia 
szczelności
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji płyt 
warstwowych, intensywnym pracom badawczo-roz-
wojowym i  wszechstronnym testom, z sukcesem 
wprowadziliśmy na rynek nową generację energo-
oszczędnych płyt warstwowych charakteryzujących się 
podwyższoną szczelnością złączy. Zastosowanie tego 
rozwiązania w budynku przekłada się na wyższą efek-
tywność energetyczną oraz niższe koszty eksploatacji 
obiektu. 

Nasze rozwiązanie składa się ze specjalnie opracowa-
nych detali konstrukcyjnych oraz szczelnych i ener-
gooszczędnych płyt Ruukki, akcesoriów, instrukcji 
dotyczących wykonywania obudowy obiektów o pod-
wyższonej szczelności oraz z usług montażowych świad-
czonych przez certyfikowanych partnerów Ruukki. 

Nasze płyty cechują się najwyższą klasą szczelności 
styków. Płyty produkowane są z zachowaniem mini-
malnych tolerancji technicznych. Szczególną wagę 
przykłada się do kontroli jakości produkcji w celu uzy-
skania poziomu szczelności odpowiadającego nor-
mie dla budynków pasywnych. Energooszczędne 
płyty Ruukki stanowią doskonały wybór w przypadku 
budowy obiektów przemysłowych i handlowych, cen-
trów logistycznych lub magazynów. Po zakończeniu 
montażu wykonywane są końcowe pomiary sprawdza-
jące szczelność gotowego budynku.

Korzyści finansowe i ekologiczne
Rozwiązanie Ruukki przynosi oszczędności w zakresie 
kosztów ogrzewania, co z kolei prowadzi do znacznie 
mniejszych emisji CO2 generowanych podczas użytkowa-
nia budynku. Projekty budowlane realizowane zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju otrzymują większą 
liczbę punktów LEED lub BREEAM*. Dodatkowo, poprawie 
ulega jakość powietrza wewnątrz obiektu ze względu na 
stabilną temperaturę niezakłócaną przez ciągi zimnego 
powietrza. Dzięki odpowiedzialności środowiskowej, 
wizerunkowi, wysokiej jakości i niższym kosztom utrzy-
mania zwiększa się wartość nieruchomości. 

Gwarancja szczelności
Mamy absolutne przekonanie co do szczelności naszego 
rozwiązania. Ruukki jako jedyny producent jest w stanie 
zapewnić dokładny poziom szczelności budynku. Zakres 
gwarancji ustalany jest indywidualnie w umowie.

Usługa symulacji energetycznej
Dostawa płyt energooszczędnych może obejmować 
usługę symulacji energetycznej, która pozwala uzyskać 
ogólny obraz całkowitego zużycia energii przez budynek, 
pokazując czynniki kluczowe dla maksymalizacji efek-
tywności energetycznej oraz wpływ optymalnej kon-
strukcji obudowy na koszty ogrzewania i efektywność 
energetyczną budynku.

4



Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

PREMIUM
współczynnik 

krotności wymiany 
powietrza

n
50

≤0,6 – 0,9 1/h

PLUS
współczynnik 

krotności wymiany 
powietrza

n
50

≤1,3 1/h

Energooszczędne rozwiązanie Ruukki
• energooszczędne płyty Ruukki
– SP2B E-PIR/X-PIR ENERGY, SP2B E-PIRS / SP2B X-PIRS ENERGY
– SP2D E-PIR/X-PIR ENERGY
– SP2E E-PIR / X-PIR ENERGY, SP2E E-PIRS / SP2E X-PIRS ENERGY
– SPB W ENERGY, SPB WF ENERGY, SPB WS ENERGY,

 SPB WE ENERGY, SPB WEF ENERGY, SPB WEE ENERGY
– SP2D W ENERGY, SP2D WE ENERGY
• detale konstrukcyjne i akcesoria
• instrukcja dotycząca szczelności
•  montaż realizowany przez specjalistyczną firmę

certyfikowaną przez Ruukki

Poziomy szczelności
Poziomy Premium i Plus bazują na energooszczędnych płytach 
warstwowych Ruukki i dla obudowy wykonanej z  tych płyt 
Ruukki udziela gwarancji szczelności. 
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Potencjalne oszczędności dzięki użyciu energooszczędnych płyt Ruukki
Wartości charakterystyczne dla budynku zlokalizowanego w Polsce

n
50

 = 3 l/h, na podstawie 
warunków technicznych 
jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich 
usytuowanie, budynki 
z wentylacją grawitacyjną

Ruukki Plus

Ruukki Premium
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Płyty warstwowe Ruukki - rozwiązanie 
dostosowane do Twojego projektu

Własności produktu

• Szeroki wybór opcji profilowania umożliwiający two-
rzenie unikalnych projektów.

• Różnorodność kolorów zapewniająca interesujący
wygląd fasady.

• Niska masa własna i duże rozpiętości.

• Znakomita izolacyjność dzięki dobrej przewodności
cieplnej.

• Reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1: A2-s1, d0
dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej; B-s1, d0 dla
wybranych płyt z rdzeniem X-PIR i X-PIRS oraz B-s2, d0
dla pozostałych płyt X-PIR i X-PIRS oraz płyt E-PIR,
E-PIRS i E-PIRE.

• Doskonała odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna 
dzięki niepalnemu rdzeniowi z wełny mineralnej.

• Bardzo dobra szczelność złączy dzięki fabrycznym
uszczelkom i prawidłowo wyprofilowanym krawędziom.

• Płyty warstwowe dostępne są z kompletnym zesta-
wem standardowych akcesoriów i obróbek stalowych.

Nasze płyty warstwowe to prefabrykowane ele-
menty budowlane składające się z dwóch powle-
kanych organicznie warstw blachy stalowej oraz 
wewnętrznego konstrukcyjno-izolacyjnego rdze-
nia. Rdzeń ten może być wykonany z pianki polii-
zocyjanurowej (E-PIR, E-PIRS, E-PIRE, X-PIR, X-PIRS)  
lub wełny mineralnej (WEE, WE, WEF, W, WF oraz WS). 
Szeroka gama kolorów, specjalistycznych powłok  
i profilowań okładzin pozwala na dobranie płyty zgodnej  
z oczekiwaniami klienta i wymogami jego inwestycji.

Płyty warstwowe znajdują zastosowanie jako elewacje, 
dachy, ściany działowe oraz sufity podwieszane. Mogą 
być wykorzystywane w obiektach przemysłowych, 
handlowych i sportowych, magazynach i elektrow-
niach, jak również w obiektach chłodniczych i zakła-
dach przetwórstwa spożywczego.
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

Bogate portfolio
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. W naszej ofercie znajduje się też szeroki 
wybór dedykowanych obróbek i akcesoriów.

Kompletne rozwiązanie
W przeciwieństwie do wielu innych producentów, 
Ruukki dostarcza swoim klientom kompletny pakiet dla 
płyt warstwowych – od wykonania projektu spełniają-
cego konkretne potrzeby projektowe, przez wybór wła-
ściwych płyt i ich własności, po dostawę płyt i akceso-
riów (obróbek, łączników, uszczelek). Oferujemy również 
pomoc w wyborze wykonawcy spośród autoryzowanych 
przez Ruukki firm montażowych.

Efektywność energetyczna
Obudowa wykonana z płyt warstwowych Ruukki cha-
rakteryzuje się wyjątkowo dobrą izolacyjnością cieplną. 
Wpływ na to mają rodzaj zastosowanych materiałów 
tworzących rdzeń płyty i system połączeń, minimalizu-
jący lub eliminujący mostki termiczne.

System płyt Energy charakteryzuje się dodatkowo 
podwyższoną, bardzo wysoką szczelnością powietrzną 
obudowy, co minimalizuje straty energii z powodu 
niekontrolowanej wentylacji i w efekcie obniża koszty 
eksploatacji budynku, takie jak ogrzewanie, chłodzenie 
i klimatyzacja. 

Wiele korzyści z wyboru płyt 
warstwowych Ruukki

Bezpieczeństwo ogniowe
Płyty warstwowe Ruukki charakteryzują się znako-
mitymi właściwościami w dziedzinie bezpieczeństwa 
ogniowego. Dotyczy to szczególnie płyt z rdzeniem  
z wełny mineralnej, które posiadają wyjątkowe cechy  
w zakresie odporności ogniowej. 

Płyty z rdzeniem E-PIR, E-PIRS oraz X-PIR i X-PIRS łączą 
w sobie dwie istotne cechy – bardzo dobrą izolacyjność 
cieplną i dobrą odporność ogniową.

Trwałość i wytrzymałość
Wysoka jakość materiałów rdzenia oraz okładzin w połą-
czeniu z innowacyjnym systemem klejenia ma zasad-
niczy wpływ na charakterystykę płyt warstwowych 
Ruukki. Nasze produkty wyróżniają się doskonałą trwa-
łością i znakomitymi właściwościami mechanicznymi.

Przygotowane przez nas tablice obciążeń pozwalają 
na szybki i łatwy dobór płyt w zależności od obciążeń  
i układu konstrukcyjnego obiektu.

Nasze autorskie oprogramowanie TrayPan służy opty-
malizacji obudowy z zastosowaniem płyt warstwowych 
Ruukki, przy uwzględnieniu rożnych schematów sta-
tycznych konstrukcji oraz rodzajow obciążeń działają-
cych na płyty, np. wiatr, czy temperatura.
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

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

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 ........................................................
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13
14
15
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17
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19

PŁYTY ŚCIENNE Z MOCOWANIEM UKRYTYM

SP2D E-PIR
SP2D E-PIR Energy

SP2D X-PIR
SP2D X-PIR Energy

Doskonała izolacyjność termiczna .........................................................
Znakomita efektywność energetyczna ...................................................

Doskonała termiczna oraz bardzo dobre właściwości ogniowe ..................
Bardzo dobre właściwości ogniowe oraz znakomita efektywność energetyczna

20
21

22
23

PŁYTY ŚCIENNE I SUFITOWE Z MOCOWANIEM STANDARDOWYM DLA PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO 
I PRZECHOWALNICZEGO

SP2E E-PIR
SP2E E-PIR Energy
SP2E E-PIRS
SP2E E-PIRS Energy
SP2E E-PIRE

SP2E X-PIR
SP2E X-PIR Energy
SP2E X-PIRS
SP2E X-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 .......................................................

24
25
26
27
28

29
30
31

32

PŁYTY DACHOWE 

SP2C E-PIR
SP2C X-PIR

Bardzo dobra izolacyjność termiczna ......................................................
Bardzo dobra izolacyjność termiczna oraz właściwości ogniowe..................

33
34

 PŁYTY DLA OBIEKTÓW ROLNICZYCH 

SP2B E-PIR AgriPro
SP2C E-PIR AgriPro

 Płyta ścienna, mocowanie standardowe ................................................
 Płyta dachowa....................................................................................
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PŁYTY Z RDZENIEM MW Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej charakteryzują się wyższą odpornością ogniową niż inne płyty warstwowe.
Płyty Ruukki® Energy posiadają dodatkowo znakomitą szczelność powietrzną.

PŁYTY ŚCIENNE I SUFITOWE Z MOCOWANIEM STANDARDOWYM

SPB WEE
SPB WEE Energy
SPB WE
SPB WE Energy
SPB WEF

SPB WEF Energy

SPB W 
SPB W Energy

SPB WF
SPB WF Energy

SPB WS
SPB WS Energy 

Bardzo dobra izolacyjność termiczna .....................................................
Znakomita efektywność energetyczna ...................................................
Wysoka izolacyjność termiczna oraz dobre parametry wytrzymałościowe....
Znakomita energetyczna oraz dobre parametry wytrzymałościowe ................
Wysoka izolacyjność termiczna, bardzo dobre właściwości ogniowe oraz dobre 
parametry wytrzymałościowe ................................................................
Znakomita efektywność energetyczna, bardzo dobre właściwości ogniowe 
oraz dobre parametry wytrzymałościowe .................................................
Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe ..............................................
Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz znakomita efektywność 
energetyczna ......................................................................................
Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz znakomite właściwości ogniowe 
Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, znakomite właściwości ogniowe oraz 
znakomita efektywność energetyczna ........................................................
Doskonałe parametry wytrzymałościowe  ...............................................
Doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz znakomita efektywność ener- 
getyczna ............................................................................................

38
39
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PŁYTY ŚCIENNE Z MOCOWANIEM UKRYTYM

SP2D WE
SP2D WE Energy
SP2D W 
SP2D W Energy

Wysoka izolacyjność termiczna oraz dobre parametry wytrzymałościowe ...
Znakomita efektywność energetyczna oraz dobre parametry wytrzymałościowe.
Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe ...........................................
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energetyczna .....................................................................................
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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

Wewnętrzne ● L, L25

● dostępne
Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 80 i 100 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

-
0,5 

lub 0,62) 0,4 18,5

9,3 0,57

B-s2,d0 NRO  ≥24
60 10,1 0,37

80
1000

11,0 0,28

100 11,8 0,22

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 III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

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

Grubość mm 40 60 80 100 

El 15 – – – 7,5 / 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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodli-

wej 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56. 
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90025) PVC4)

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

(RR40)
90073)5)

(RR41) 90105)

90105)

70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)



12

• Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Dobre właściwości ogniowe.

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż
do 20%. Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę
energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej punktów
LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej
i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

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 18,5 11,8 0,22 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 0,6 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie wła-
ściwości 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 w min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyj-
ność cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizo-
cyjanurowej, 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 

EI 15 7,5 / -

90105)

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90025) PVC4)

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

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(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

Wewnętrzne ● L, L25

● dostępne
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne ● L, L25 ● M

Wewnętrzne ● L25

● dostępne

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 18,5

11,0 0,28
B-s2,d0 NRO  ≥24

100 11,8 0,22

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 III grupie kolorów.

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

Grubość mm 80 100 

El 15 – 7,5 / 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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodli-

wej 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56. 
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90025) PVC4)

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

(RR40)
90073)5)

(RR41) 90105)

90105)

70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)
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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 zmniej-
szenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż do 20%.
Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę energetyczną
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i
szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

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 0,62) 0,4 18,5 11,8 0,22 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 0,6 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie wła-
ściwości 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 w min. 30%.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyj-
ność cieplną i szczelność styku.

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej
dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizo-
cyjanurowej, 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 

EI 15 7,5 / -

90105)

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90025) PVC4)

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

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne ● L, L25 ● M

Wewnętrzne ● L25

● dostępne
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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 również 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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodli-

wej 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.
2) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
3) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna90023) PVC2)

10153) 90023)
90063)

(RR40) 90103)

90103)

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 0,4 18,5

11,0 0,28
B-s2,d0 NRO  ≥24

100 11,8 0,22

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 

El 15 – 7,5 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne ● L, L25 ● M

Wewnętrzne ● L25

● dostępne

70353)
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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

40

1100
0,5

lub 0,62) 0,4 18,5

9,5 0,57 B-s2,d0

NRO ≥24
60 10,3 0,37 B-s2,d0

80 11,2 0,28 B-s2,d0

100 12,1 0,22 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) grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie przetłaczane Profilowanie rowkowe

Zewnętrzna ● L, L25 ● M ● F ● P ● R28, R275, R550

Wewnętrzna ● L, L25 ● F

● dostępne
Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 80 i 100 mm.
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L. 

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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-

dliwej 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
(rdzeń o podwyższonych parametrach ogniowych).

• 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

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 4,8 m.

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

Grubość mm 40 60 80 100 

El 15 – – 3,0 / - 7,5 / 7,5

El 15 (stal nierdzewna) – – – 7,5 / -

El 30 – – – 4,0 / -

El 30 (stal nierdzewna) – – – 4,0 / -

EW 30 3,0 / - 3,0 / - 3,0 / - 4,0 / -

EW 30 (stal nierdzewna) – – – 6,0 / -

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna INOX

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

PVC4)

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100 1100
0,5

lub 0,62) 0,4 18,5 12,1 0,22 B-s1,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 0,6 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie przetłaczane Profilowanie rowkowe

Zewnętrzna ● L, L25 ● M ● F ● P ● R28, R275, R550

Wewnętrzna ● L, L25 ● F

● dostępne
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L. 

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 w min. 30%.

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

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla śro-
dowiska 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
(rdzeń o podwyższonych parametrach ogniowych).

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż
do 20%. Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę
energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej
punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji
o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności
energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B X-PIR ENERGY

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

Grubość mm 100 

El 15 7,5 / -

El 15 (stal nierdzewna) 7,5 / -

El 30 4,0 / -

El 30 (stal nierdzewna) 4,0 / -

EW 30 4,0 / -

EW 30 (stal nierdzewna) 6,0 / -

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna INOX

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

PVC4)

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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

80
1100

0,5
lub 0,62) 0,4 18,5

11,2 0,28 B-s2,d0
NRO ≥24

100 12,1 0,22 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) grubość 0,6 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów. 

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna ● L, L25 ● M

Wewnętrzna ● L25

● dostępne

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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-

dliwej 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

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

Grubość mm 80 100 

El 15 3,0 / - 7,5 / 7,5

El 30 - 4,0 / -

EW 30 3,0 / - 4,0 / -

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 4,8 m.

9010

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) Wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

PVC4)

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)



Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

19

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
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

100 1100
0,5

lub 0,62) 0,4 18,5 12,1 0,22 B-s1,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 0,6 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna ● L, L25 ● M

Wewnętrzna ● L25

● dostępne

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 w min. 30%.

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

5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla śro-
dowiska 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.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji
o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności
energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2B X-PIRS ENERGY

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

Grubość mm 100 

El 15 7,5 / -

El 30 4,0 / -

EW 30 4,0 / -

9010

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

PVC4)

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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 18,5

10,3 0,39

B-s2,d0 NRO  ≥24
80 11,0 0,29

100 11,7 0,22

120 12,4 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 III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

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, nieszkodli-

wej 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 izola-

cyjność 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

● dostępne

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

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

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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

0,5
lub 0,62) 0,4 18,5

11,7 0,22
B-s2,d0 NRO  ≥24

120 12,4 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 III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Zewnętrzna ● L ● M ● F ● R28

Wewnętrzna ● L ● F

● dostępne

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, zwiększa-
jąca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmontowane płyty
powinny mieć ściśnięte uszczelki w min. 30%.

4. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodliwej dla środo-
wiska 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.

• Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Dobre właściwości ogniowe.

• Znakomite walory estetyczne (brak widocznych łączników).

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż
do 20%. Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę
energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej punktów
LEED i BREEAM.

• Dzięki metodzie łączenia z ukrytymi mocowaniami,
płyta ta pozwala na projektowanie fasad zawierających
znacznie mniej obróbek stykowych w porównaniu 
z tradycyjnie mocowanymi płytami.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej 
i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2D E-PIR ENERGY

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

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

Grubość mm 100 120 

El 15 (wewn.) 4,0 / - 4,0 / -

El 15 (zewn.) 7,5 / - 7,5 / -

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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 
rozprzestrze-
niania ognia

Izolacja 
akustyczna  

Rw dB
Zewnętrzna 

mm
Wewnętrzna 

mm

60

1000
0,5

lub 0,62) 0,4 18,5

10,4 0,39 B-s2,d0

NRO ≥24

80 11,2 0,29 B-s2,d0

100 12,0 0,22
B-s1,d0

(dla płyt z
uszczelnieniem 

B-s2,d0)

120 12,8 0,18
B-s1,d0

(dla płyt z
uszczelnieniem 

B-s2,d0)

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 III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

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 zwięk-

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

dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki polii-
zocyjanurowej, o bardzo dobrych parametrach ogniowych.

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

ność 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 parame-
trów cieplnych płyt). 

10. Gazoprzepuszczalna uszczelka poliuretanowa.

D

• Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Bardzo dobre właściwości ogniowe
(rdzeń o podwyższonych parametrach ogniowych).

• Znakomite walory estetyczne (brak widocznych
łączników).

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych
i wewnętrznych

SP2D X-PIR

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie przetłaczane Profilowanie rowkowe

Zewnętrzna ● L ● M ● F ● P ● R28

Wewnętrzna ● L ● F

● dostępne

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010

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

Grubość mm 60 80 100 120 

EW 30 (wewn.) 3,0 / - 3,0 / - 3,0 / - 3,0 / -

El 15 (wewn.) – – 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

EW 30 (zewn.) 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / - 4,0 / -

El 15 (zewn.) 4,0 / - 4,0 / - 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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D

1. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochron-
nych powłoki.

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

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

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

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 rdze-

nia poliizocyjanurowego (stabilność parametrów cieplnych płyt). 
10. Gazoprzepuszczalna uszczelka poliuretanowa.

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

0,5
lub 0,62) 0,4 18,5

12,0 0,22
B-s2,d0 NRO ≥24

120 12,8 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 III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie przetłaczane Profilowanie rowkowe

Zewnętrzna ● L ● M ● F ● P ● R28

Wewnętrzna ● L ● F

● dostępne

• Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Bardzo dobre właściwości ogniowe (rdzeń o podwyższonych 
parametrach ogniowych).

• Znakomite walory estetyczne (brak widocznych łączników) .

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie 
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż do 20%. Dodatkowo płyta ta
poprawia charakterystykę energetyczną budynku i pozwala uzyskać 
więcej punktów LEED i BREEAM.

• Dzięki metodzie łączenia z ukrytymi mocowaniami, płyta ta pozwala 
na projektowanie fasad zawierających znacznie mniej obróbek 
stykowych w porównaniu z tradycyjnie mocowanymi płytami.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich 
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja
szczelności Ruukki. 

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2D X-PIR ENERGY

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

Grubość mm 100 120 

El 15 (wewn.) 7,5 / - 7,5 / -

EW 30 (wewn.) 3,0 / - 3,0 / -

El 15 (zewn.) 4,0 / - 4,0 / -

EW 30 (zewn.) 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010
90063)

(RR40)
90073)

(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

0,5
lub 0,62)

0,5
lub 0,42) 18,5

13,4 0,18

B-s2,d0 NRO  ≥25

140

-

14,3 0,16

160 15,2 0,14

180 16,0 0,12

200 16,8 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 

0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym.

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 harmo-
nijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-
dliwej 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 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0

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

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

Wewnętrzne ● L, L25

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

90105) PVC4)

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
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)5)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)
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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 0,42) 18,5

13,4 0,18

B-s2,d0 NRO  ≥25

140

-

14,3 0,16

160 15,2 0,14

180 16,0 0,12

200 16,8 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 

0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym.

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 w 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 śro-
dowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej,
o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, opcjo-
nalnie 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 do 20%. Dodatkowo płyta 
ta poprawia charakterystykę energetyczną budynku i pozwala 
uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta ta stanowi najlepszy wybór dla elewacji o wysokich 
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i 
szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja 
szczelności Ruukki. 

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 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0

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

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

Wewnętrzne ● L, L25

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

90105) PVC4)

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
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)
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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)

0,5
lub 0,42) 18,5

13,4 0,18

B-s2,d0 NRO  ≥25140
-

14,3 0,16

160 15,2 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 0,4 mm dostępna dla płyty w grubości 120 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 harmo-
nijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-
dliwej 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 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0

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

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne ● L, L25 ● M

Wewnętrzne ● L25

● dostępne

90105) 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
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)5)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)
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90105) 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie dla szerokości modularnej 1100 mm również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
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)5)

(RR40)
90073)5)

(RR41)
70155) 
(RR23)

7016 
(RR288)

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 0,42) 18,5

13,4 0,18

B-s2,d0 NRO  ≥25140
-

14,3 0,16

160 15,2 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 0,4 mm dostępna dla płyt w profilowaniu liniowym.

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 w 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 śro-
dowiska naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliizocyjanurowej,
o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

7. Masa uszczelniająca trwale elastyczna (obowiązkowo dla stropów, opcjo-
nalnie 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 do 20%. Dodatkowo płyta 
ta poprawia charakterystykę energetyczną budynku i pozwala 
uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta ta stanowi najlepszy wybór dla elewacji o wysokich 
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja 
szczelności Ruukki. 

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 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0

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

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne ● L, L25 ● M

Wewnętrzne ● L25

● dostępne
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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 0,4 18,5 13,4 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.

• 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 również 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

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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszkodli-

wej 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 120 

El 15 7,5 / -

El 30 4,0 / -

EW 30 4,0 / -

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzne ● L, L25 ● M

Wewnętrzne ● L25

● dostępne

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.
2) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56. 
3) 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 PVC2)

10153) 70353) 90023)
90063)

(RR40) 90103)

90103)90023)

D
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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

120

1100
0,5

lub 0,62)

0,5
lub 0,42) 18,5

13,8 0,18

B-s1,d0 NRO ≥25

140 14,7 0,16

160 15,5 0,14

180 16,4 0,12

200 17,3 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 

0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym.

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 harmo-
nijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-
dliwej 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 (rdzeń
o podwyższonych parametrach ogniowych).

• 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

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 / -

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

Zewnętrzna ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Wewnętrzna ● L, L25 ● F

● dostępne
Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm. 
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L. 

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

9010

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002 PVC4)

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna INOX

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010
90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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

120

1100
0,5

lub 0,62)

0,5
lub 0,42) 18,5

13,8 0,18

B-s1,d0 NRO ≥25

140 14,7 0,16

160 15,5 0,14

180 16,4 0,12

200 17,3 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów oraz dla okładzin z profilowaniem gładkim w II i III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 

0,4 mm dostępna dla płyty o grubości 120 mm w profilowaniu liniowym.

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 w 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 śro-
dowiska 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 (rdzeń o podwyższonych 
parametrach ogniowych).

• 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 do 20%. Dodatkowo płyta 
ta poprawia charakterystykę energetyczną budynku i pozwala 
uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta ta stanowi najlepszy wybór dla elewacji o wysokich 
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i 
szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja 
szczelności Ruukki. 

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

SP2E X-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 / - 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

Zewnętrzna ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Wewnętrzna ● L, L25 ● F

● dostępne
Profilowanie L25 dostępne dla płyt o grubości 120, 140 i 160 mm.
Dla okładzin ze stali nierdzewnej dostępne jest profilowanie liniowe L. 

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) Wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

9010

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002 PVC4)

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna INOX

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010
90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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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

120

1100
0,5

lub 0,62)

0,5
lub 0,42) 18,5

13,8 0,18

B-s1,d0 NRO ≥25140 14,7 0,16

160 15,5 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 0,4 mm dostępna dla płyty w grubości 120 mm.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna ● L, L25 ● M

Wewnętrzna ● L25

● dostępne

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 harmo-
nijny wygląd.

6. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-
dliwej 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

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

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

9010

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002 PVC4)

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010
90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)
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• 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 do 20%. Dodatkowo płyta 
ta poprawia charakterystykę energetyczną budynku i pozwala 
uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

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 w 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 śro-
dowiska 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.

• Płyta ta stanowi najlepszy wybór dla elewacji o wysokich 
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i 
szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja 
szczelności Ruukki. 

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

SP2E 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
4) wytyczne odnośnie zastosowania powłoki PVC dostępne na stronie 56.
Uwaga: dla obiektów chłodniczych i mroźni dopuszcza się stosowanie kolorów 1015, 7035, 9002 i 9010.

9010

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002 PVC4)

Opcjonalna okładzina
jedno- lub dwustronna

1015 3013 5005 6011 70353) 9002 9010
90063)

(RR40)
90073)

(RR41)
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

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

120

1100
0,5

lub 0,62)

0,5
lub 0,42) 18,5

13,8 0,18

B-s1,d0 NRO ≥25140 14,7 0,16

160 15,5 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 mm wymagana dla okładzin w III grupie kolorów / okładzina wewnętrzna w grubości 0,4 mm dostępna dla płyty w grubości 120 mm.

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro

Zewnętrzna ● L, L25 ● M

Wewnętrzna ● L25

● dostępne

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
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d

D

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie trapezowe Profilowanie gładkie

Zewnętrzna ● T

Wewnętrzna ● L ● F

● dostępne

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
0,4

lub 0,52) 18,5

9,5 0,51

B-s2,d0 Broof ≥24

100/60 10,3 0,35

120/80 11,0 0,27

140/100 11,7 0,21

160/120 12,5 0,18

210/170 14,3 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 0,5 mm wymagana dla płyty o grubości 210/170 mm w profilowaniu gładkim

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

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

dliwej 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 izo-

lacyjność 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.

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 58. 
3) kolor dostępny w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 6011 7035 9002
90063)

(RR40) 9010

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

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

REI 15 0,152 / -0,270 0,147 / -0,261 0,142 / -0,253 0,138 / -0,245 0,133 / -0,236 0,122 / -0,216

REI 20 - - 0,203 / -0,360 0,198 / -0,352 0,193 / -0,343 0,182 / -0,323

RE 30 - - 0,203 / -0,360 0,198 / -0,352 0,193 / -0,343 0,182 / -0,323

RE 60 0,152 / -0,270 0,147 / -0,261 0,142 / -0,253 0,138 / -0,245 0,133 / -0,236 0,122 / -0,216

7015 
(RR23)

7016 
(RR288)



34

d

D

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 0,4 18,5

9,7 0,51 B-s2,d0

Broof ≥24

100/60 10,5 0,35 B-s2,d0

120/80 11,3 0,27 B-s2,d0

140/100 12,1 0,21
B-s1,d0

(dla płyt z
uszczelnieniem 

B-s2,d0)

160/120 12,9 0,18
B-s1,d0

(dla płyt z
uszczelnieniem 

B-s2,d0)

210/170 14,9 0,13
B-s1,d0

(dla płyt z
uszczelnieniem 

B-s2,d0)

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 wymagana dla płyty o grubości 210/170 mm w profilowaniu gładkim.

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

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

dliwej 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 izo-

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

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

cieplną i szczelność styku.

• Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Bardzo dobre właściwości ogniowe (rdzeń
o podwyższonych parametrach ogniowych).

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

Płyta warstwowa do dachów

SP2C X-PIR

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

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

REI 20 0,090 / -0,160 0,088 / -0,156 0,086 / -0,153 0,084 / -0,149 0,082 / -0,145 0,077 / -0,136

REI 30 - - 0,090 / -0,160 0,088 / -0,157 0,086 / -0,153 0,081 / -0,144

RE 30 0,090 / -0,160 0,088 / -0,156 0,086 / -0,153 0,084 / -0,149 0,082 / -0,145 0,077 / -0,136

RE 60 - - 0,090 / -0,160 0,088 / -0,157 0,086 / -0,153 0,081 / -0,144

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 58. 
3) kolor dostępny w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 3013 6011 7035 9002
90063)

(RR40) 9010
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie trapezowe Profilowanie gładkie

Zewnętrzna ● T

Wewnętrzna ● L ● F

● dostępne
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• Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Płyta dostępna ze specjalną powłoką Ruukki Csafe™,
dedykowaną do zastosowań w obiektach rolniczych

• Większa odporność na zarysowania, korozję i
promieniowanie UV, dzięki powłoce Csafe™. Zapewnia ona
również zwiększoną ochronę przed zabrudzeniami.

• Powłoka Csafe™ zapewnia wysoką funkcjonalność oraz
łatwość utrzymania i konserwacji budynku

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, sufitów i obiektów 
rolniczych 

SP2B E-PIR AgriPro

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

40

1100 0,4 0,4 12,0

8,2 0,57

B-s2,d0 NRO ≥24
60 8,8 0,37

80 9,5 0,28

100 10,2 0,22

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 ● M

Wewnętrzna ● L

● dostępne

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 izola-

cyjność cieplną i szczelność styku.
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej, nieszko-

dliwej 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

Csafe
9002

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach. 

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna powłoka 
- Csafe

9002

9002
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D

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 0,4 0,4 13,5

8,6 0,51

B-s2,d0 Broof ≥24
100/60 9,3 0,35

120/80 9,9 0,26

140/100 10,6 0,21

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 trapezowe

Zewnętrzna ● T

Wewnętrzna ● L

● dostępne

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

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

dliwej 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 izo-

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

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

cieplną i szczelność styku.

• Optymalna płyta dla zastosowań w obiektach rolniczych.

• Płyta dostępna ze specjalną powłoką Ruukki Csafe™,
dedykowaną do zastosowań w obiektach rolniczych

• Większa odporność na zarysowania, korozję i
promieniowanie UV, dzięki powłoce Csafe™. Zapewnia ona
również zwiększoną ochronę przed zabrudzeniami.

• Powłoka Csafe™ zapewnia wysoką funkcjonalność oraz
łatwość utrzymania i konserwacji budynku

Płyta warstwowa do dachów

SP2C E-PIR AgriPro

Csafe
9002

Pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie, po dodatkowych ustaleniach.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 

Opcjonalna powłoka 
- Csafe

9002

9002
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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. SPB 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.

Oprócz klasycznej wersji, płyty z rdzeniem z wełny mine-
ralnej dostępne są również w wersji ENERGY, w której 
zastosowano specjalne uszczelki ENERGY, zwiększające 
dodatkowo szczelność styku i ułatwiające montaż.

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

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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

20,7 0,23

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

170 21,3 0,22

180 22,1 0,21

200 23,5 0,19

230 25,5 0,16

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Dobre właściwości ogniowe.

• Bardzo dobre właściwości akustyczne.

• Znakomite właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych

SPB WEE

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

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

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

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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 ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
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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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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)

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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

20,7 0,23

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

170 21,3 0,22

180 22,1 0,21

200 23,5 0,19

230 25,5 0,16

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) grubość 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 w min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Dobre właściwości ogniowe.

• Bardzo dobre właściwości akustyczne.

• Znakomite właściwości termoizolacyjne.

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż do 20%.
Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę energetyczną
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i
szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja
szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SPB WEE ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

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

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

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
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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

80

1100 1000
0,6

lub 0,52)

lub 0,73) 
0,5 12,0

18,9 0,55

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

100 18,1 0,42

120 19,9 0,33

140 21,7 0,28

150 22,9 0,26

160 23,6 0,24

170 24,7 0,23

180 25,4 0,22

200 27,2 0,20

230 30,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) tylko dla ścian wewnętrznych – płyta SPB WEI (zakres grubości płyt 80-180 mm).
3) grubość 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Bardzo dobre właściwości akustyczne.

• Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SPB WE

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

Grubość mm 80 100 120 140 150 160 170 180 200 230

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

El 60 - - 6,0 / 6,0 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

90105)6)

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 58. 
4) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) kolor dostępny dla płyt SPB WEI.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90025)6)

1015 5005 70354) 90025)6) 90105)6)
90064)5)

(RR40)
90074)5)

(RR41)
7015 

(RR23)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
W przypadku płyty SPB WEI dostępne tylko obustronne profilowanie liniowe L.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne

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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

23,6 0,24

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

170 24,7 0,23

180 25,4 0,22

200 27,2 0,20

230 30,1 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 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 w min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• 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 do 20%.
Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę energetyczną
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej 
i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja
szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SPB WE ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

EI 30 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

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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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)
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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

150

1100 1000
0,6

lub 0,52)

lub 0,73)

0,5 12,0

22,9 0,26

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

160 23,6 0,24

170 24,7 0,23

180 25,4 0,22

200 27,2 0,20

230 30,1 0,17

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) tylko dla ścian wewnętrznych – płyta SPB WEFI (zakres grubości płyt 150-180 mm).
3) grubość 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Bardzo dobre właściwości akustyczne.

• Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SPB WEF

Klasa odporności ogniowej ściany dla układu poziomego/pionowego przy maksymalnym rozstawie płyt 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 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

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

El 120 - - 6,0 / - 6,0 / - 6,0 / - 6,0 / -

Odporność ogniowa płyt SPB WEF (grubości 150-160 mm) zastosowanej jako sufit podwieszony wynosi EI 90 (maksymalna odległość między podporami 3,0 m - wymagane zszycie 
zamków od zewnątrz). Odporność ogniowa płyt SPB WEF (grubości 170-200 mm) zastosowanej jako sufit podwieszony wynosi EI 120 (maksymalna odległość między podporami wynosi 
3,0 m - wymagane zszycie zamków od zewnątrz).

90105)6)

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 58. 
4) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX. 
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) kolor dostępny dla płyt SPB WEFI.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90025)6)

1015 5005 70354) 90025)6) 90105)6)
90064)5)

(RR40)
90074)5)

(RR41)
7015 

(RR23)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
W przypadku płyty SPB WEFI dostępne tylko obustronne profilowanie liniowe L.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne

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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

23,6 0,24

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

170 24,7 0,23

180 25,4 0,22

200 27,2 0,20

230 30,1 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 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 w min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• 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 do 20%.
Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę energetyczną
budynku i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej 
i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja
szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SPB WEF ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

El 30 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

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

El 120 – 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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)
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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

80

1100 1000
0,6

lub 0,52)

lub 0,73)

0,5 12,0

18,2 0,52

A2-s1,d0 NRO ≥32

100 20,6 0,42

120 22,9 0,35

140 25,2 0,30

150 26,5 0,28

160 27,5 0,26

170 28,8 0,25

180 29,8 0,23

200 32,2 0,21

230 35,7 0,18

1) współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze względu na łączniki.
2) tylko dla ścian wewnętrznych – płyta SPB WI (zakres grubości płyt 80-180 mm).
3) grubość 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

• Dobre właściwości termoizolacyjne

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SPB W

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

Grubość mm 80 100 120 140 150 160 170 180 200 230

El 30 4,0 / - 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

El 90 - - - 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 120 - - - - - 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0

90105)6)

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 58. 
4) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) kolor dostępny dla płyt SPB WI.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90025)6)

1015 5005 70354) 90025)6) 90105)6)
90064)5)

(RR40)
90074)5)

(RR41)
7015 

(RR23)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
W przypadku płyty SPB WI dostępne tylko obustronne profilowanie liniowe L.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne

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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

27,5 0,26

A2-s1,d0 NRO ≥32

170 28,8 0,25

180 29,8 0,23

200 32,2 0,21

230 35,7 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 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 w min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

• Dobre właściwości termoizolacyjne.

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż
do 20%. Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę
energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej
punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji
o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności
energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SPB W ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

El 30 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

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

El 120 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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)
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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
0,6

lub 0,52)

lub 0,73)

0,5 12,0

23,5 0,37

A2-s1,d0 NRO ≥32

140 25,9 0,31

150 27,3 0,29

160 28,3 0,27

170 29,7 0,26

180 30,7 0,24

200 33,2 0,22

230 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) tylko dla ścian wewnętrznych – płyta SPB WFI (zakres grubości płyt 120-180 mm).
3) grubość 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

• Dobre właściwości termoizolacyjne

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SPB WF

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

Grubość mm 120 140 150 160 170 180 200 230

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

El 90 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 120 7,5 / - 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0

El 180 - - 4,0 / - 6,0 / - 6,0 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

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

Odporność ogniowa płyt SPB WF (grubości 120-200 mm) zastosowanej jako sufit podwieszony wynosi EI 120 (maksymalna odległość między podporami wynosi 3,0 m - wymagane 
zszycie zamków od zewnątrz).

90105)6)

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 58. 
4) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.
5) kolor dostępny również dla płyt w szerokości modularnej 1000 mm.
6) kolor dostępny dla płyt SPB WFI.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 90025)6)

1015 5005 70354) 90025)6) 90105)6)
90064)5)

(RR40)
90074)5)

(RR41)
7015 

(RR23)

Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
W przypadku płyty SPB WFI dostępne tylko obustronne profilowanie liniowe L.
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Opcje profilowania Profilowanie liniowe Profilowanie mikro Profilowanie gładkie Profilowanie rowkowe

Szerokość standardowa płyty 1100 mm

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne

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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

28,3 0,27

A2-s1,d0 NRO ≥32

170 29,7 0,26

180 30,7 0,24

200 33,2 0,22

230 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 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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

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

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

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Popraw-
nie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki w
min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyj-
ność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

• Dobre właściwości termoizolacyjne.

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest
zmniejszenie kosztów energii budynku i emisji CO2 aż
do 20%. Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę
energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej
punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji
o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności
energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SPB WF ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

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

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

El 120 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0

El 180 6,0 / - 6,0 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

El 240 - - - 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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)
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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

100

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

21,0 0,44

A2-s1,d0 NRO ≥32

120 23,5 0,37

140 25,9 0,31

150 27,3 0,29

160 28,3 0,27

170 29,7 0,26

180 30,7 0,24

200 33,2 0,22

230 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 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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 izola-
cyjność cieplną i szczelność styku.

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

D

• Znakomite właściwości mechaniczne.

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

Płyta warstwowa do ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i sufitów

SPB WS

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

Grubość mm 100 120 140 150 160 170 180 200 230

El 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

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

El 90 - - 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 120 - - - - 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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 ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
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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

160

1100 1000
0,6

lub 0,72) 0,5 12,0

28,3 0,27

A2-s1,d0 NRO ≥32

170 29,7 0,26

180 30,7 0,24

200 33,2 0,22

230 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 0,7 mm wymagana dla okładzin w profilowaniu gładkim (III grupa kolorów lub kolory metaliczne).

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

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

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

zwiększająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Popraw-
nie zmontowane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki w
min. 30%.

5. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększający izolacyj-
ność 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
do 20%. Dodatkowo płyta ta poprawia charakterystykę
energetyczną budynku i pozwala uzyskać więcej
punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji
o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności
energetycznej i szczelności.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SPB WS ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

El 30 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

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

El 120 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 / 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 58. 
3) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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 ● M ● F ● R275, R550

Wewnętrzne ● L ● F

Szerokość opcjonalna płyty (B) 1000 mm 

Zewnętrzne ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Wewnętrzne ● L ● F

● dostępne
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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

18,5 0,40

A2-s1,d0 NRO ≥29

120 20,3 0,33

140 22,1 0,28

150 23,2 0,27

160 23,9 0,24

170 24,9 0,23

180 25,8 0,22

200 27,6 0,20

230 30,2 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

● dostępne

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

2. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwiększający izo-
lacyjność 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 100 120 140 150 160 170 180 200 230

El 30 (wewn.) - / 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 (wewn.) - - - / 4,0 - / 4,0 - / 7,5 6,0 / 7,5 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 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 7,5 / 7,5

El 90 (zewn.) - - - - - / 7,5 7,5 / 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 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 58. 
2) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 70352) 9002 9010
90062)

(RR40)
90072)

(RR41)
7015 

(RR23)
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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

160

1000 0,6 0,5 12,0

23,9 0,24

A2-s1,d0 NRO ≥ 29

170 24,9 0,23

180 25,8 0,22

200 27,6 0,20

230 30,2 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

● dostępne

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

2. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwiększający izolacyj-
ność cieplną.

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

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

jący szczelność ogniową i ułatwiający montaż.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
7. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
8. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwięk-

szająca szczelność styku i ułatwiająca montaż. Poprawnie zmon-
towane płyty powinny mieć ściśnięte uszczelki w min. 30%.

• Doskonałe właściwości ogniowe.

• Bardzo dobre właściwości akustyczne.

• Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

• Znakomite walory estetyczne (brak widocznych łączników).

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej 
i wyglądu zewnętrznego.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest
gwarancja szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2D WE ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

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

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

El 90 (zewn.) - / 7,5 7,5 / 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 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 58. 
2) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 70352) 9002 9010
90062)

(RR40)
90072)

(RR41)
7015 

(RR23)
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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 izo-
lacyjność 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

21,0 0,42

A2-s1,d0 NRO ≥32

120 23,3 0,36

140 25,6 0,30

150 26,9 0,29

160 27,9 0,26

170 29,2 0,25

180 30,2 0,24

200 32,5 0,21

230 35,9 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

● dostępne

• 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 58. 
2) kolory dostępne w standardzie również w powłoce 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 100 120 140 150 160 170 180 200 230

El 30 (wewn.) - / 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 (wewn.) - / 4,0 - / 4,0 - / 4,0 - / 4,0 - / 7,5 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

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

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

El 120 (zewn.) - - - - - / 7,5 7,5 / 7,5 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)
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53

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

160

1000 0,6 0,5 12,0

27,9 0,26

  A2-s1,d0 NRO ≥32

170 29,2 0,25

180 30,2 0,24

200 32,5 0,21

230 35,9 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

● dostępne

1. Rdzeń z nieszkodliwej dla środowiska naturalnego twardej wełny mineral-
nej 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 szczel-

ność ogniową i ułatwiający montaż.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
7. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
8. Aplikowana podczas produkcji specjalna uszczelka ENERGY zwiększająca

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

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

• Dobre właściwości termoizolacyjne.

• Znakomite walory estetyczne (brak widocznych łączników).

• Dzięki wyjątkowo wysokiej szczelności możliwe jest zmniejszenie
kosztów energii budynku i emisji CO2 aż do 20%. Dodatkowo
płyta ta poprawia charakterystykę energetyczną budynku 
i pozwala uzyskać więcej punktów LEED i BREEAM.

• Płyta stanowi idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich
wymaganiach w zakresie szczelności i wyglądu zewnętrznego.

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

• Na system płyt energooszczędnych udzielana jest gwarancja
szczelności Ruukki.

Płyta warstwowa Ruukki® Energy do ścian 
zewnętrznych

SP2D W ENERGY

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

Grubość mm 160 170 180 200 230

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

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

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

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

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

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 58. 
2) kolory dostępne w standardzie również w powłoce HIARC MAX.

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 70352) 9002 9010
90062)

(RR40)
90072)

(RR41)
7015 

(RR23)
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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

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

190/150 27,6 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 Profilowanie gładkie

Zewnętrzna ● T

Wewnętrzna ● L ● F

● dostępne

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 zwięk-
szający 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. Butylowa masa uszczelniająca eliminująca penetrację

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

• Znakomite właściwości ogniowe.

• Doskonałe właściwości akustyczne.

• Dobre właściwości termoizolacyjne.

Płyta warstwowa do dachów

SPC 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 58. 

Standardowe kolory 
zewnętrzne - Poliester 

Standardowe kolory 
wewnętrzne - Poliester 9002

1015 5005 7035 9002 9010

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

9006 9007
7015 

(RR23)



Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

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 rożnych 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 przeźroczyste,
tulejki, podkładki itp. do Ruukki SP2E E-PIR,

• świetliki dachowe,
• płatwie,
• narożniki prefabrykowane.

Akcesoria

Szczegółowe informacje na temat dostępnych akceso-
riów znajdują się w oddzielnym katalogu produkto-
wym z opisem akcesoriów.
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Powłoki dla płyt warstwowych

Powłoki organiczne
Płyty warstwowe Ruukki wykonane są ze współpracują-
cych ze sobą dwóch okładzin z blachy stalowej obustron-
nie ocynkowanej z powłoką organiczną i rdzenia izola-
cyjnego (sztywna bezfreonowa, samogasnąca pianka 
poliizocyjanurowa, wełna mineralna o bardzo dobrej 
odporności ogniowej). Blacha w rozwiązaniu standardo-
wym pokryta jest powłoką poliestrową o grubości 25 μm,        
w kolorze zgodnym z programem kolorów płyt warstwo-
wych Ruukki. Od strony wewnętrznej blacha posiada 
powłokę zwiększającą przyczepność rdzenia.
Na specjalne zamówienie oferujemy płyty warstwowe 
Ruukki z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej         
z poniższymi powłokami organicznymi.

• Powłoka Hiarc max o grubości 40 µm została opraco-
wana specjalnie dla elewacji stosowanych w szczegól-
nie wymagających środowiskach. Cechuje się dosko-
nałą odpornością na korozję, promieniowanie UV i łatwo
utrzymać ją w czystości. Standardowo jest dostępna w
kolorach RAL 7035, RAL 9006 (RR40) i RAL 9007 (RR 41).

• Laminat PVC o grubości 120 µm, dostępny tylko w kolo-
rze białym, jest specjalną powłoką 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 i dwustronnie w płytach ściennych Ruukki SP2B
X-PIR oraz chłodniczych Ruukki SP2E X-PIR. Płyty z okła-
dzinami z blachy nierdzewnej znajdują zastosowanie w
niektórych pomieszczeniach zakładów farmaceutycznych
i spożywczych oraz w środowiskach, gdzie jest wyma-
gana podwyższona odporność na korozję.

Odporność korozyjna
Na podstawie przeprowadzonych badań potwier-
dzono możliwość stosowania płyt warstwowych Ruukki                
z poniższymi powłokami organicznymi/okładzinami             
w następujących środowiskach:

• Standardowa powłoka poliestrowa o grubości 25 μm,
środowisko C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2018 i klasa
RC3 wg PN-EN 10169+A1: 2012

• Powłoka Hiarc max o grubości 40 μm, środowiska
C1 do C4* wg PN-EN ISO 12944-2: 2018 i klasa RC5*
wg PN-EN 10169+A1: 2012

• Laminat PVC o grubości 120 μm, środowisko C1 do C4*
wg PN-EN ISO 12944-2: 2018.

• Okładzina z blachy nierdzewnej o grubości 0,5 - 0,6 mm,
środowisko C1 do C5-M* wg PN-EN ISO 12944-2: 2018.

• Specjalna powłoka Csafe™, środowisko do C4* wg
PN-EN ISO 12944-2: 2018 i klasa RC4* wg
PN-EN 10169+A1: 2012, o zwiększonej odporności na
chemikalia, promieniowanie UV i zarysowania.

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

Porównanie powłoki poliestrowej Hiarc max Poliester Csafe Laminat PVC

Nominalna grubość powłoki (µm) 40 25 40  120

Wzór powłoki gładka gładka lekko wytłaczana gładka 

Połysk (Gardner 60°) 35 35 40 11

Najwyższa temperatura użytkowania (°C) 110 90 100 60

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

Odporność na promieniowanie UV RUV4 RUV2 RUV4 –

Odporność korozyjna RC5 RC3 RC4 –

Odporność na zarysowania 35N 20N 35N 55N

Odporność na plamy znakomita zadowalająca bardzo dobra –
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

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 przejęto 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, 7035, 9001, 9002, 9010

Grupa II – kolory jasne RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 5012, 
5018, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7037, 7040, 9006, 9022,  
RR: 20, 21, 24, 30, 40

Grupa III – kolory ciemne RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3011, 3013, 5002, 5005, 5009, 5010, 5011, 5022, 6000, 6003, 6005, 
6011, 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 HIARC MAX,  
RAL 9010/9003 (RR106) HIARC MAX, RAL 9006 (RR40)  
HIARC MAX, RAL 9007 (RR41) HIARC MAX - każdo-
razowo 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

3013 

5005

6011

7016

7035

9006*

9007*

9010

7015

9002

Wzornik profilowań

F Gładkie

L Liniowe

~52 ~52

~1

P Przetłaczane

R Rowkowe

~1

~28 (~250, ~275, ~500, ~550)

M Mikro

~16

~0
,5

L25 Liniowe

~25 ~25

~1
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Profilowanie rowkowe R250 dla płyt Ruukki typu SP2D WE
i SP2D W. Dostępne także dla płyt SPB WEE, SPB WE, SPB WEF, 
SPB W, SPB WF i SPB WS w szerokości modularnej 1000 mm.

Profilowanie rowkowe R28 dla płyt Ruukki typu SPB WEE, 
SPB WE, SPB WEF, SPB W, SPB WF i SPB WS w szerokości 
modularnej 1000 mm. Dostępne również dla płyt SP2B E-PIR, 
SP2E E-PIR, SP2B X-PIR oraz SP2E X-PIR w module 1100 mm
oraz płyt SP2D E-PIR i SP2D X-PIR.

Profilowanie rowkowe R500 dla płyt Ruukki typu SP2D WE
i SP2D W. Dostępne także dla płyt SPB WEE, SPB WE, SPB WEF, 
SPB W, SPB WF i SPB WS w szerokości modularnej 1000 mm.

Profilowanie rowkowe R550 dla płyt Ruukki typu SPB WEE,
SPB WE, SPB WEF, SPB W, SPB WF i SPB WS w szerokości
modularnej 1100 mm. Dostępne również dla płyt SP2B E-PIR, 
SP2E E-PIR, SP2B X-PIR oraz SP2E X-PIR w module 1100 mm.

Szczegóły profilowania rowkowego

~ 550

~ 
1

~ 275

~ 
1

~ 500

~ 
1

~ 250

~ 
1

Profilowanie rowkowe R275 dla płyt Ruukki typu SPB WEE,
SPB WE, SPB WEF, SPB W, SPB WF i SPB WS w szerokości
modularnej 1100 mm. Dostępne również dla płyt SP2B E-PIR,
SP2E E-PIR, SP2B X-PIR oraz SP2E X-PIR w module 1100 mm.

~ 28

~ 
1
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

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 z Ruukki Design
Palette, 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 portfolio

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

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

Arabianta,
Helsinki
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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

Ruukki® Forma – profile Design

Centrum Zdrowia, 
Finlandia

Uniwersytet, 
Wielka Brytania

Biurowiec & hotel, 
Niemcy

Arabianta, 
Helsinki

Design Paris™ S55Design Tokyo™ S18 Design Rome™ S34 Design Rome™ S S34

Design Venice™ S10 Design Oulu™ A T10 Design Oulu™ B T10 Design Cor-Ten® S7

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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Płyty warstwowe dla energooszczędnych budynków

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 
mozliwa 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 indywidulanego 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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Każdy budynek to manifest wartości ważnych dla jego użytkowników. Nasze rozwiązania pozwalają projektować ele-
wacje, które podkreślą ekologiczny charakter obiektu, nowoczesność i innowacyjność, oryginalność czy szacunek dla 
otoczenia – fasada decyduje o pierwszym 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. Systemy Liberta® Solar i Liberta® Glass dostępne są również jako Ruukki® Forma (patrz strona 61).

Pozostałe rozwiązania ścienne
Ruukki Liberta®

Liberta® Solar – imponująca 
fasada z ekologicznym akcentem

Liberta® Solar to kaseton elewacyjny, który zapewnia jed-
nolitą szklaną powierzchnię bez widocznych obróbek 
i z minimalnymi spoinami. Idealny dla takich obiektów 
jak centra handlowe i biurowce. Liberta® Solar to zarówno 
wysoki standard architektoniczny, jak i znakomite roz-
wiązanie w zakresie zrównoważonej energii dla nowych 
i modernizowanych budynków.

Liberta® Glass – system kasetonów
ze szklanymi modułami

Liberta® Glass uzupełnia ofertę produktów okładzinowych 
Ruukki o unikalne rozwiązanie estetyczne, które nadaje 
fasadom gładkie i eleganckie wykończenie. System Liberta® 
Glass może być stosowany samodzielnie lub jako uzupeł-
nienie systemu Liberta® Solar.

Wyraźne kolory i różne wymiary szklanych płaszczyzn wraz 
z wąskimi, dowolnie rozmieszczanymi złączami stwarzają 
prawie nieograniczone możliwości projektowe.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom architektów i projek-
tantów przygotowaliśmy narzędzia i programy do pro-
jektowania obiektów lekkiej obudowy w systemie płyt 
warstwowych Ruukki. Wszystkie niezbędne informacje znaj-
dują się na naszej stronie internetowej www.ruukki.pl oraz 
na portalu Toolbox pod adresem http://software.ruukki.com

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

Portal Ruukki’s Design Toolbox,

gdzie znajdują się następujące aplikacje:

• Program TrayPan to przyjazna aplikacja dla użytkow-
nika, który chce dokonać zoptymalizowanego doboru
płyt warstwowych Ruukki.
Narzędzie pozwala na wprowadzenie dowolnego
układu statycznego wraz z oddziaływującymi na płyty
warstwowe obciążeniami (stałe, zmienne, termiczne,
wiatrem, śniegiem opcja dla dachów). Program po-
zwala również na wybór płyt warstwowych w zależ-
ności od innych jej parametrów takich jak współczyn-
nik U, odporność ogniowa i parametry akustyczne.

TrayPan zawiera dwa interfejsy użytkownika: 
- narzędzie do szybkiej optymalizacji oraz wstępnego

doboru płyt warstwowych,
- wersja dla projektantów w celu szczegółowej analizy

strukturalnej.

• Oprogramowanie POIMU służy wymiarowaniu i opty-
malizacji stalowych blach trapezowych oferowanych
przez Ruukki. Wymiarowanie obejmuje sprawdzenie
nośności i sztywności blach oraz (opcjonalnie) spraw-
dzenie nośności łączników mocujących blachę. Obli-
czenia przeprowadzone są według normy Eurokod 3 -
PN-EN 1993-1-3.

• Program PURCALC umożliwia łatwe projektowanie        
i optymalizację profili zimnogiętych Ruukki. Wybranie
odpowiednich filtrów ułatwia wybór właściwej cha-
rakterystyki produktu. Oprogramowanie umożliwia
dokonywanie obliczeń dla różnych systemów dacho-
wych profili zimnogiętych, niezależnie od tego, czy są
one mocowane do blach trapezowych czy do dacho-
wych płyt warstwowych.

Kalkulator oszczędności,

dzięki któremu można sprawdzić, o ile można zmniejszyć 
koszty ogrzewania budynku przy użyciu energooszczęd-
nych płyt warstwowych.

Wizualizator obudowy z płyt 
warstwowych Ruukki

Proste i szybkie narzędzie służące wizualizacji obudowy 
obiektu w oparciu o szerokie portfolio profilowań                 
i kolorów płyt warstwowych Ruukki wraz z niezbędnymi 
akcesoriami. 

Szczegółowe rysunki w formatach 
dwg oraz pdf

Tablice obciążeń dla płyt 
warstwowych

Płyty w postaci gotowych modeli 
dla środowiska Revit / obiekty BIM

Ruukki’s Design Toolbox 
- narzędzia i programy do projektowania
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Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.
W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem produktów Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian treści
zawartej w niniejszym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Spółka inżynieryjno-budowlana Rauta – prowadzący dostawcą niezawodnych 
rozwiązań budowlanych w Ukrainie i krajach Unii Europejskiej.

Rauta proponuje rozwiązania kompleksowe, obejmujące: projektowanie 
budowli, dostawę szkieletów i płyt warstwowych, fasadów, gmachów 
szybkomontowanych, ochrona ogniowa, także montaż i usługi pokrewne.

Spółka wykorzystuje w pracy wyłącznie produkty certyfikowane produkcji 
europejskiej. Rauta jest wyłącznym dostawcą na Ukrainę produktów 
komercyjnych fińskiego koncernu Ruukki, zaś także twórcą szeregu 
innowacji, obniżających koszty i terminy budownictwa.

Wszystko, co budujemy, kształtuje naszą reputację!

mailto:info%40rautagroup.com?subject=
http://rautagroup.com/



