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Płyta warstwowa ścienna 
połączenie płyt - zamek 

Płyta warstwowa dachowa 
połączenie płyt - zamek 

 płyty warstwowe ścienne - wełna – EKOpłyty warstwowe z wełny mineralnej

3736

Podstawowe dane techniczne

grubość  rdzenia 100 120 150 180 210 240
szerokość  efektywna [mm} 1150 

szerokość całkowita [mm} 1170

grubość okładziny [mm} 0,5 

rdzeń [kg/m3} wełna o gęstości 80 

kolory okładziny paleta kolorów

min. długość płyty [mb} 2 

max długość płyty* [mb} 14 (w zależności od koloru)

waga 1 m2 [kg} 16,17 18,17 20,17 22,57 24,97 27,37

współczynnik przenikania 
ciepła - Uc [W/m2K] 0,38 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

rodzaj profilowania 
zewnętrznego T- trapez / M-mikrotrapez / F - fala

rodzaj profilowania 
wewnętrznego T- trapez/ M - mikrotrapez

powłoki antykorozyjne poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, aluzynk

Profil produkcji płyty warstwowej 
symbol / grubość

PWS-W 100 EKO

PWS-W 120 EKO

PWS-W 150 EKO

PWS-W 180 EKO

PWS-W 210 EKO

PWS-W 240 EKO

Płyta warstwowa ścienna 
 PWS-W EKO  

przekrój poprzeczny

Płyty warstwowe PWS-W Pruszyński posiadają specjalnie zaprojektowany zamek, który wpływa 
znacząco na szczelność ogniową. Frezowana wełna w miejscu styku zwiększa izolacyjność 
i szczelność płyty. Możliwy jest wybór rodzaju profilowania okładziny, zarówno zewnętrznej 
jak i wewnętrznej oraz ich różne kombinacje.

Zamek płyty ściennej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej 
(tzw. EKO) występują tylko jako płyty ścienne. 
Gęstość rdzenia jest zmniejszona do 80 kg/m3. 
Pomimo, że płyty są lżejsze charakteryzują się 
lepszymi właściwościami izolacji termicznej. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności 
zwiększania masy konstrukcji nośnej, zmiany 
sprzętu na urządzenia o wyższym udźwigu, podczas 
gdy właściwości takie jak izolacyjność akustyczna, 
ognioodporność czy reakcja na ogień pozostają 
na porównywalnym poziomie jak w przypadku 
dotychczasowego produktu, tj. PWS – W.

Płyty warstwowe ścienne PWS-W i płyty 
warstwowe dachowe PWD-W z rdzeniem 
z wełny mineralnej składają się z dwóch 
okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia 
konstrukcyjno - izolacyjnego. Okładziny 
zewnętrzne płyt wykonane są z blachy 
stalowej o grubości 0,5 mm, i pokryte są 
powłokami metalicznymi oraz organicz-
nymi.
Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna 
o gęstości 120 kg/m3 - płyty dachowe 
i ścienne. 

Płyta warstwowa ścienna 
 PWS-W 

Podstawowe dane techniczne

grubość  rdzenia 60 80 100 120 150
szerokość  efektywna [mm} 1150 

szerokość całkowita [mm}  ściana 1170 ; dach 1220

grubość okładzin [mm} 0,5 

rdzeń [kg/m3} wełna o gęstości 120 

kolory okładziny paleta kolorów

min. długość płyty [mb} 2

max długość płyty* [mb} 14 (w zależności od koloru)

waga 1 m2 [kg} 15,05 16,85 19,85 22,85 25,8 

współczynnik przenikania 
ciepła - Uc [W/m2K] 0,66 0,54 0,41 0,33 0,28

rodzaj profilowania 
zewnętrznego T- trapez / M-mikrotrapez / F - fala

rodzaj profilowania 
wewnętrznego T- trapez/ M - mikrotrapez

powłoki antykorozyjne poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, aluzynk

przekrój poprzeczny

Profil produkcji płyty warstwowej 
symbol / grubość

PWS-W 60
PWD-W 60

PWS-W 80
PWD-W 80

PWS-W 100
PWD-W 100

PWS-W 120
PWD-W 120

PWS-W 150
PWD-W 150

Płyty warstwowe PWS-W i PWD-W Pruszyński po-
siadają specjalnie zaprojektowany zamek, który 
wpływa znacząco na szczelność ogniową. Frezowa-
na wełna w miejscu styku zwiększa izolacyjność 
i szczelność płyty.

Płyta warstwowa dachowa 
 PWD-W 

ściennej                  dachowej

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb) 
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, 

RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021

max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb) 
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, 

RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021

max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej
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przekrój poprzeczny

Podstawowe dane techniczne

grubość  rdzenia 50 75 100 125 150 200 250
szerokość efektywna [mm} 1150 

szerokość całkowita [mm} ściana 1170; dach 1220 

grubość okładziny [mm} 0,5 

rdzeń [kg/m3} styropian o gęstości 16,2 

kolory okładziny paleta kolorów

min. długość płyty [mb} 2 

max długość płyty* [mb} 14  (w zależności od koloru)

waga 1 m2 [kg} 8,66 9,06 9,47 9,88 10,28 11,09 11,90 

współczynnik 
przenikania ciepła 
- Uc [W/m2K]

0,75 0,51 0,39 0,31 0,26 0,20 0,16

opór cieplny 
- R [W/m2K] 1,23 1,86 2,49 3,12 3,74 4,99 6,24

rodzaj profilowania 
zewnętrznego T- trapez / M-mikrotrapez / F - fala

rodzaj profilowania 
wewnętrznego T- trapez/ M - mikrotrapez

powłoki 
antykorozyjne poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, aluzynk

Płyty warstwowe PWS-S i PWD-S Pruszyński posia-
dają specjalnie zaprojektowany zamek, który zwięk-
sza izolacyjność i szczelność płyty.

Płyta warstwowa ścienna 
 połączenie płyt - zamek 

Profil produkcji płyty warstwowej 
symbol / grubość

PWS-S 50
PWJ-S 50
PWD-S 50
PWS-S 75
PWJ-S 75
PWD-S 75
PWS-S 100
PWJ-S 100
PWD-S 100
PWS-S 125
PWJ-S 125
PWD-S 125
PWS-S 150
PWJ-S 150
PWD-S 150

PWS-S 200
PWJ-S 200
PWD-S 200
PWS-S 250
PWJ-S 250
PWD-S 250

Płyty warstwowe ścienne PWS-S i płyty war-
stwowe dachowe PWD-S z rdzeniem styro-
pianowym składają się z dwóch okładzin 
z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyj-
no - izolacyjnego. Z kolei płyty warstwowe 
ścienne PWJ-S są to jednostronne płyty war-
stwowe, składające się z jednej okładziny sta-
lowej, rdzenia styropianowego oraz kompo-
zytu. W tym wypadku oferujemy tylko dwa 
rodzaje profilowania: trapez (T) i mikrotra-
pez (M). Okładziny zewnętrzne płyt wykona-
ne są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, 
i pokryte są powłokami metalicznymi 
oraz organicznymi.
Rdzeń płyty stanowi styropian samogasną-
cy o gęstości 15,5 kg/m3. 

Płyta warstwowa ścienna 
 PWS-S  

Płyta warstwowa dachowa
PWD-S  

Płyta warstwowa dachowa 
 połączenie płyt - zamek 

ściennej              dachowej

MEDAL EUROPEJSKI 
DLA PŁYTY WARSTWOWEJ 

PWSS
Nagroda przyznawana przez 

Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, Business Centre 
Club oraz Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, 
 dla wyrobów i usług 

prezentujących jakość 
na poziomie europejskim

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb) 
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, 

RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021

max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

Podstawowe dane techniczne

grubość  rdzenia 60 80 100 120 150
szerokość  efektywna [mm] 1150

szerokość całkowita [mm] 1170

grubość okładziny [mm] 0,5 

rdzeń [kg/m3] wełna o gęstości 120 

kolory okładziny paleta kolorów

min. długość płyty [mb] 2

max długość płyty* [mb] 14

waga 1 m2 [kg] 15,05 16,85 19,85 22,85 25,80 

współczynnik przenikania 
ciepła - Uc [W/m2K] 0,66 0,54 0,41 0,33 0,28

rodzaj profilowania 
zewnętrznego T - trapez / M - mikrotrapez / F - fala

rodzaj profilowania 
wewnętrznego P - płaska

powłoki antykorozyjne poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, aluzynk

Profil produkcji płyty warstwowej 
symbol / grubość

PWS-WA 60

PWS-WA 80

PWS-WA 100

PWS-WA 120

PWS-WA 150

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb) 
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, 

RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021

max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

przekrój poprzeczny

Płyta warstwowa ścienna akustyczna  
PWS-WA 

Płyty warstwowe ścienne PWS-WA akustyczne z rdzeniem 
 z wełny składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej: 
zewnętrznej pełnej oraz wewnętrznej perforowanej 
- perforacja liniowa 30% oraz rdzenia konstrukcyjno 
- izolacyjnego. Okładziny płyt wykonane są z blachy 
stalowej o grubości 0,5 mm i pokryte są powłokami 
metalicznymi oraz organicznymi. Rdzeń płyty stanowi 
wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3. Płyty ścienne 
akustyczne o szerokości krycia 1150 mm pozwalają na 
prosty i szybki montaż do różnego rodzaju konstrukcji za 
pomocą odpowiednich łączników przelotowych.

Płyty warstwowe PWS-WA Pruszyński posia-
dają specjalnie zaprojektowany zamek, który 
wpływa znacząco na szczelność ogniową. 
Frezowana wełna w miejscu styku zwiększa 
izolacyjność i szczelność płyty. Możliwy jest 
wybór rodzaju profilowania okładziny, ze-
wnętrznej, okładzina wewnętrzna jest pła-
ska. Perforacja okładziny wewnętrznej po-
woduje, że płyty posiadają wysoką zdolność 
pochłaniania dźwięków.

Zamek płyty ściennej

zakres pola perforacji

TOP BUILDER 2016 
dla płyt akustycznych

płyty warstwowe z rdzeniem styropianowympłyty warstwowe akustyczne – wełna PWS-WA

3938

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu
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płyta warstwowa ścienna - standard
płyta warstwowa chłodnicza

rodzaje okładzin:

płyta warstwowa dachowa

trapez mikro** fala

Rodzaje produkowanych płyt PIRTECH

nazwa STANDARD
-ST

PLUS
 -PL

CHŁODNICZA
-CH DACHOWA

oznaczenie PWS-PIR-ST PWS-PIR-PL PWS-PIR-CH PWD-PIR

zamek

płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PIRTECHpłyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PIRTECH

4140

rdzeń poliuretan PIR

grubość płyty [mm] 40, 50, 60, 80, 100, 120

szerokość efektywna [mm] 1000, 1150

szerokość całkowita [mm] 1020, 1169

waga 1m2 [kg] 9,4 - 12,6

min długość płyty [mb] 2,0

max długość płyty [mb] 18 *

grubość blachy zew. / wew. [mm] 0,5/0,4
na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

współczynnik Lambda [W/mK] 0,022

rodzaj profilowania zewnętrznego 
trapez - T
mikro - M
fala - F

rodzaj profilowania wewnętrznego trapez - T

powłoki poliester połysk, 
poliuretan, HPS200

akcesoria systemy mocowań, uszczelki, obróbki

rdzeń poliuretan PIR

grubość płyty [mm] 40, 60, 80, 100, 120, 160

szerokość efektywna [mm] 1050 

szerokość całkowita [mm] 1069 

waga 1m2 [kg] 11,2 - 15,0 

min długość płyty [mb] 2,0 

max długość płyty [mb] 18 *

grubość blachy zew. / wew. [mm] 0,5/0,4
na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

współczynnik Lambda [W/mK]  0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego trapez T40
rodzaj profilowania wewnętrznego trapez - T

powłoki poliester połysk, 
poliuretan, HPS200

akcesoria systemy mocowań, uszczelki, obróbki

rdzeń poliuretan PIR

grubość płyty [mm] 60, 80, 100, 120

szerokość efektywna [mm] 1000, 1050

szerokość całkowita [mm] 1054, 1104

waga 1m2 [kg] 11,04 - 14,5

min długość płyty [mb] 2,0

max długość płyty [mb] 18 *

grubość blachy zew. / wew. [mm] 0,5/0,4
na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

współczynnik Lambda [W/mK]  0,022

rodzaj profilowania zewnętrznego 
trapez - T
mikro - M
fala - F

rodzaj profilowania wewnętrznego trapez - T

powłoki poliester połysk, 
poliuretan, HPS200

akcesoria systemy mocowań, uszczelki, 
obróbki

rdzeń poliuretan PIR

grubość płyty [mm] 120, 160, 180, 200, 220 

szerokość efektywna [mm] 1000, 1150 

szerokość całkowita [mm] 1020, 1169 

waga 1m2 [kg] 14,5 - 20,5 

min długość płyty [mb] 2,0 

max długość płyty [mb] 18 *

grubość blachy zew. / wew. [mm] 0,5/0,4
na zamówienie: 0,5 - 0,7 / 0,5 - 0,63

współczynnik Lambda [W/mK] 0,022

rodzaj profilowania zewnętrznego 
trapez - T
mikro - M
fala - F

rodzaj profilowania wewnętrznego trapez - T

powłoki poliester połysk, 
poliuretan, HPS200

akcesoria systemy mocowań, uszczelki, obróbki

MEDAL EUROPEJSKI 2017 
dla systemów ściennych i dachowych płyt warstwowych PIRTECH

Nagroda przyznawana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club 
oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,  dla wyrobów i usług prezentujących jakość na poziomie europejskim

* - dotyczy wyłącznie kolorów z I grupy  - bardzo jasnych

** - dostępne tylko dla zewnętrznych okładzin

* - dotyczy wyłącznie kolorów z I grupy  - bardzo jasnych

przekrój poprzeczny przekrój poprzeczny przekrój poprzeczny przekrój poprzeczny

DYSTRYBUTOR NAPRĘŻEŃ

Dystrybutor naprężeń jest niezbędnym elemen-
tem stosowanym podczas montażu płyt war-
stwowych PWS-PIR-PL z ukrytym mocowaniem. 
Posiada trzy otwory celem łatwiejszego roz-
mieszczenia łączników względem konstrukcji. 
Przyjęto dwa łączniki na jeden taki element.

płyta warstwowa ścienna - plus
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Grubość płyty Ilość płyt w paczce (szt.)
80 mm 14

100 mm 11

120 mm 9

140 mm 8

160 mm 7

płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym z blachą INOX
Firma Blachy Pruszyński rozpoczęła produkcję płyt war-
stwowych wykorzystując nowy rodzaj materiału na okła-
dziny – INOX. Dedykowany on jest szczególnie dla prze-
twórstwa spożywczego, przechowywania i transportu 
żywności, komór chłodniczych, pieczarkarni, chlewni, obór 
i innych obiektów typu AGRO. 
 

Cechy okładziny:
• grubość 0,50 mm
•  blacha wysokogatunkowa, specjalistyczna stal 

o podwyższonej odporności na korozję - stal au-
stenityczna o gatunku 1.4301 lub inna na indywi-
dualne zamówienie

• kategoria korozyjności C5
•  możliwy zakres produkcji płyt z blachą INOX - jed-

nostronna okładzina INOX w płytach PWS-PIR-ST 
i PWS-PIR-CH

Kategoria korozyjności 
wg PN-EN ISO 12944-2

Przykłady środowisk typowych 
dla klimatu umiarkowanego (tylko informacyjnie)

wewnątrz na zewnątrz

C5-I Bardzo duża 
(przemysłowa)

Budowle lub obszary 
z prawie ciągłą 
kondensacją i dużym 
zanieczyszczeniem

Obszary przemysłowe 
o dużej wilgotności 
i agresywnej atmosferze

C5-M Bardzo duża 
(morska)

Budowle lub obszary 
z prawie ciągłą 
kondensacją i dużym 
zanieczyszczeniem

Obszary przybrzeżne 
i oddalone od brzegu 
w głąb morza o dużym 
zasoleniu

płyta warstwowa 

z blachą INOX

płyty izolacyjne IZOPIRpłyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym AGROPIR

płyta dachowa  AGROPIR

przekrój poprzeczny

łączenie płyt

Dachowa płyta warstwowa AGROPIR, to wyrób budowlany prze-
znaczony dla obiektów przemysłowych oraz o zastosowaniu rolni-
czym, gdzie okładzina wewnętrzna musi być odporna na bardzo 
agresywne czynniki chemiczne, takie jak, np.  związki amoniaku, 
wysoki poziom wilgotności, itp. Są to płyty z okładziną wewnętrz-
ną w postaci  laminatu Fibre-Glass. Materiał ten to żywica polie-
strowa zbrojona włóknami szklanymi. Rdzeń płyty jest wykonany 
z pianki poliuretanowej PIR, co gwarantuje mniejszą palność.

Właściwości okładziny wewnętrznej:
• Bardzo wysoka odporność chemiczna
• Nasiąkliwość wody – mniej niż 1%
• Temperatura robocza od -40oC do +110oC
•  Laminat utworzony z włókien szklanych 

powleczonych żywicą poliestrową
• Zawartość włókien szklanych 25-27%
• Grubość laminatu 0,60 mm
• Gramatura 840 g/m2

•  Kolor mleczny biały 
(Laminat może zżółknąć pod działaniem promieni UV)

• Laminat można myć metodą ciśnieniową!

IZOPIR to nowoczesne, wydajne i niezawodne rozwiązanie do izolacji termicznej dachów skośnych i płaskich, podłóg, 
tarasów oraz  ścian warstwowych. Płyty IZOPIR wykonane są z zamkniętokomórkowej pianki PIR w podwójnej miękkiej 
okładzinie (np. kompozyt z aluminium).

Płyty z pianki poliuretanowej są najlepszym dostępnym na rynku budowlanym materiałem do izolacji obiektów.
Podstawowe dane techniczne

rdzeń poliuretan PIR

grubość rdzenia [mm] 80, 100 i 120

szerokość efektywna [mm] 1050 

szerokość całkowita [mm] 1070 

min długość płyty [mb] 2,0 

max długość płyty [mb] 13,5 

grubość okładziny zewn. / wewn. [mm] 0,5 / 0,6 

współczynnik przenikania ciepła 
Uc [W/m2K]

80 mm – 0,31; 100 mm – 0,25; 
120 mm – 0,20

współczynnik Lambda [W/mK] 0,026 [80 mm, 100 mm]; 
0,025 [120 mm]

odporność dachu na działanie ognia 
zewnętrznego Broof(t1)

rodzaj profilowania zewnętrznego wysoki trapez 40 mm
rodzaj profilowania wewnętrznego płaskie
powłoki poliester połysk

akcesoria systemy mocowań, uszczelki, 
obróbki


