
Płyta szalunkowa  jest sztywnym, odpornym na wilgoç i przyjaznym w obróbce materiałem, a jej doskonałe parametry 
poÊwiadcza certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla płyty wiórowej budowlanej  zgodnie z EN 312.

...WI¢KSZA GRUBOÂå, WYTRZYMAŁOÂå I ODPORNOÂå NA WILGOå.

Format p∏yty szalunkowej 2500 x 900 mm gruboÊç 22 mm

Biuro obsługi klienta +48 627 833 290



 PRZYJAZNY W OBRÓBCE MATERIAŁ  
DO KONSTRUKCJI SZALUNKÓW.  

POSIADA PARAMETRY  
POTWIERDZONE NORMÑ EN 312.

Stosujàc  płyt´ szalunkowà  w szybki i łatwy sposób mo˝na wykonaç na budowie  
betonowe i ˝elbetowe Êciany, stropy monolityczne, podciàgi, nadpro˝a, słupy oraz ławy  
i stopy fundamentowe. Ich gładkie powierzchnie nie wymagajà póêniejszego fugowania  
i szlifowania, a to skraca czas wykonywania elementów betonowych i ˝elbetonowych.

Format p∏yty szalunkowej : 2500 x 900 mm gruboÊç: 22 mm

WŁAÂCIWOÂCI
Płyty szalunkowe  sà odporne na rozer wanie, 
mocno trzymajà si´ w nich Êruby, gwoêdzie oraz 
wkr´ty. Bez problemu utrzymujà napór mieszan
ki betonowej wypełniajàcej szalunki. Znakomita 
antyadhezyjnoÊç powierzchni płyty gwarantuje,  
˝e szalunki łatwo bedà si´ odrywaç od powierz
chni betonu bez uszkodzenia zarówno betonowe
go odlewu, jak i samego szalunku. 

PŁYTA SZALUNKOWA    
TO PRODUKT SPECJALISTYCZNY,  
DO ZASTOSOWANIA WSZ¢DZIE 
TAM, GDZIE ISTOTNA JEST DU˚A  
I IDEALNIE G¸ADKA POWIERZCH-
NIA BETONU. TO MOCNY FUNDA-
MENT KA˚DEGO PROJEKTU.

G¸ADKA POWIERZCHNIA
Powierzchnia p∏yty szalunkowej  wykona
na jest z wysokiej jakoÊci laminatów odpornych 
na zwiàzki chemiczne i wod´ zawarte w mie
szance betonu. Dzi´ki temu jest bardzo g∏adka  
i w ∏atwy sposób mo˝na jà wyczyÊciç. P∏yt´ mo˝na 
stosowaç wielokrotnie.

SZALUNKI STROPÓW  
MONOLITYCZNYCH, PREFABRYKATY 
˚ELBETONOWE I BETONOWE,  
BETONY ARCHITEKTONICZNE,  
SZALUNKI OGRODZE¡, INNE  
ZASTOSOWANIA, TAKIE JAK  
PODBITKI, MA¸E ZABUDOWY ITP.

* na samochodzie

Płyty Szalunkowe  podczas transportu nale˝y tak zabezpieczyç, aby nie uległy uszkodzeniu, szczególnie nale˝y zadbaç o ich kraw´dzie.  
Zaleca si´ składowaç płyty w miejscu nie nara˝onym na działanie warunków atmosferycznych. Kraw´dzie płyty po ci´ciu oraz otwory nale˝y zabezpieczyç 
np. malujàc farbà akrylowà.

NAZWA DŁUGOÂå SZEROKOÂå GRUBOÂå SZT. NA PALECIE ILOÂå PALET* ILOÂå [M3]*
  szalunkowa 2500 900 22 50 12 29,70

MODUŁ SPR¢˚YSTOÂCI
[MPa]

ZGINANIE
[MPa]

ROZRYWANIE
[MPa]

P¢CZNIENIE
[24h %] 

norma EN 312 2150 14 0,40 10
  szalunkowa 4000 20 0,79 <5

*wyniki laboratorium Pfleiderer

PŁYTA BUDOWLANA  22 mm  WŁASNOÂCI

PŁYTA BUDOWLANA  - STANDARDY PAKOWANIA


