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CALSITHERM®

Naturalnie izolować od wewnątrz 

Płyta klimatyczna Xtra

Naturalne
surowce

Miliardy
mikroporów Niepalna

Regulująca
wilgoć
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Opis Płyta klimatyczna została udoskonalona w odpowie-
dzi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi ener-
getyczne w zakresie modernizacji. W wyniku czego 
powstał innowacyjny system izolacji wewnętrznej, 
który łączy jednocześnie samoczynną regulację 
wilgoci z ekonomiczną grubością warstwy izola-
cyjnej. Płyta klimatyczna Xtra to łączony materiał 
izolacyjny, który jest kombinacją regulującego 
wilgoć silikatu wapiennego i materiału o wybitnie 
wysokiej izolacyjności termicznej jak poliuretan 
PU lub szkło piankowe SG.
Aktywne kapilarnie docieplenie od wewnątrz 
płytą klimatyczną Xtra umożliwia najwyższej 
jakości energooszczędną modernizację ścian 
zewnętrznych. Aby regulujący wilgoć system 
izolacji wewnętrznej funkcjonował długotrwale 
i poprawnie, konieczne jest przygotowanie po-
wierzchni oraz ocena istniejącego stanu fasady. 
Poprzez podjęcie odpowiednich środków należy 
zapobiegać wnikaniu wilgoci po ulewnych desz-
czach oraz narastającego zawilgocenia.

W celu osiągnięcia długotrwałego i prawidłowego 
działania systemu, do montażu nowej płyty 
należy użyć te same sprawdzone komponenty co 
przy klasycznej płycie klimatycznej.

Płyta Xtra to idealne rozwiązanie:
• wysoka izolacyjność termiczna
• atywność kapilarna
• otwarta dyfuzyjnie 
• antypleśniowa (pH 10) 
• o stabilnej formie
• nierozpuszczalna w wodzie

Właściwości
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Różnica temperatur w warunkach klimatycznych 
w wewnątrz i na zewnątrz powoduje przepływ 
pary wodnej przez konstrukcję ściany. Poprzez 
hamującą dyfuzję strukturę rdzenia materiału 
izolującego zmniejsza się do minimum wnikanie 
wilgoci z wnętrza.
Konieczną wymianę wilgoci między poszczególnymi 
warstwami umożliwiają obecne aktywnie kapilarne  
silikatowe ogniwa (mostki).
Poniższa grafika przedstawia zasadę działania płyty  
klimatycznej Xtra.
Powstający w konstrukcji kondensat zostaje z 
całej powierzchni silikatowej warstwy przejęty, a 
następnie poprzez silikatowe ogniwa odprowadzo-
ny na powierzchnię. Z tego miejsca wilgoć zostaje 
oddana z powrotem do powietrza. Dzięki dobrym 
właściwościom izolacyjnym normalnej płyty kli-
matycznej, ogniwa silikatowe nie stanowią most-
ków termicznych. 

Krótkotrwałe przyjmowanie wilgoci (jak np. po 
wzięciu prysznica) funkcjonuje dokładnie tak 
samo efektywnie jak przy klasycznej płycie  
klimatycznej. Za bilansowanie czasowo wysokiej 
wilgotności powietrza w pomieszczeniu odpowia-
da wewnętrzna silikatowa warstwa płyty, która w 
ten sposób wpływa na poprawę komfortu i mikro-
klimatu, z którego znana jest płyta klimatyczna. 

W celu spełnienia wymogów przeciwpożaro-
wych, jako alternatywne rozwiązanie można 
zastosować czysto mineralną płytę klimatyczną 
Xtra SG. Wariant ten posiada niepalny rdzeń ze 
szkła piankowego.

Zasada działania

Zasada działania płyty klimatycznej Xtra

Przyjmowanie 
wilgoci

Izolacja termiczna

Oddawanie 
wilgoci

Reakcja na ogień
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CALSITHERM®

Standardowe formaty 
płyt klimatycznych

Nietypowe formaty, plastry, listwy na zamówienie

Dane techniczne płyty klimatycznej

Gęstość objętościowa 180 - 190 kg/m³
Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość znamionowa 0,065 W/(m∙K)

Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość mierzona 0,0604 W/(m∙K)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ = 3

Odporność na ściskanie > 1 MPa

Reakcja na ogień wg DIN EN 13501 A1, niepalny

Deklaracja wpływu produktu na środowisko EPD-CSP-2013111-D

Właściwości płyty
klimatycznej 

Wymiary płyt

Długość 1.255 (625) mm
Szerokość 1.000 (500) mm
Grubość 25, 30, 50, 80 mm
Pozostałe grubości 20 - 120 mm

Płyty do ościeży okiennych

Wymiary 500 x 250 mm
Grubość 15 mm

Płyty łączące ściana - sufi t  

Długość 1.255 (625) mm
Szerokość 500 (250) mm
Grubość 30/8 (25/3) mm

Właściwości płyty
klimatycznej

Xtra PU

Dane techniczne Xtra PU

Wymiary 625 x 445 mm
Standardowe grubości 50, 80 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła Xtra PU 50 mm 0,034 W/(m∙K)
Współczynnik przewodzenia ciepła Xtra PU 80 mm 0,031 W/(m∙K)

Właściwości płyty
klimatycznej

Xtra SG

Dane techniczne Xtra SG

Wymiary 620 x 450 mm
Standardowe grubości 60, 80 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła Xtra SG 60 mm 0,045 W/(m∙K)
Współczynnik przewodzenia ciepła Xtra SG 80 mm 0,043 W/(m∙K)


