




Niestandartowe grubości do 120 mm, formaty specjalne i kształtki - na zamówienie. Tolerancja wg normy DIN 7168



KOMPONENTY SYSTEMOWE
Na system ocieplenia wewnętrznego renovario oprócz płyt składają się
specjalne komponenty systemowe tj. klej, środek gruntujący oraz gładź
szpachlowa, które dzięki swoim właściwościom zapewniają prawidłowe 
i bezproblemowe fukcjonowanie systemu renovario.

NARZĘDZIA
Do obróbki płyt renovario niezbędne są: mieszadło do kleju i gładzi, pace 
do nakładania i zaczesywania kleju, szpachelka do usuwania nadmiaru kleju 
i fazowania płyt, poziomica, miara, nóż, piła ręczna lub wyrzynarka elektryczna, 
pędzel, wałek lub spryskiwacz do gruntowania płyt.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być solidne i nie może zawierać materiałów mogących wpłynąć
na obniżenie przyczepności kleju (np. rozpuszczalnika, luźnych składników, 
kurzu, piasku, wykwitów, brudu). Stare tynki należy sprawdzić pod względem 
ich solidności i przyczepności do podłoża. Odparzone i zniszczone tynki, tapety, 
powłoki malarskie i inne powłoki o niedostatecznej nośności należy starannie
usunąć. Powierzchnię starego tynku należy oczyścić, a pleśń i zagrzybienie usunąć. 
Podłoża gipsowe należy zdrapać. Podłoże może być wilgotne, ale nie mokre. 
Krzywą powierzchnię ścian należy wcześniej wyrównać tynkiem np. cementowo-
wapiennym. Drobne ubytki na ścianie można zaszpachlować klejem lub gładzią 
szpachlową do płyt klimatycznych. Mocno chłonne podłoże należy spryskać wodą 
lub zagruntować.

MONTAŻ
Klej rozprowadza się na ścianie pacą szpachlową, a następnie przeczesuje 
pacą zębatą ( ok. 8-10 mm ) w kierunku poziomym ( fot.1, 2 ) - podobnie jak 
w przypadku klejenia glazury. Pierwszą płytę zaleca się dostawić do dolnego rogu 
ściany, a następnie lekko dociskając wypoziomować ( fot. 3 ). Płytę przyklejamy 
stroną ryflowaną tak, aby możliwie jak największą swoją powierzchnią przylegała 
do ściany. Następną płytę montujemy podobnie, dosuwając krawędzią na ścisk 
do poprzedniej płyty ( fot. 4 ). Przy klejeniu płyt należy pamiętać, by nie 
powstawały fugi w kształcie krzyży. Po tak wykonanym montażu należy kantem 
szpachelki lekko „sfazować” wszystkie łączenia płyt (fuga ok. 5 mm ). Płyty 
montowane do sufitu dodatkowo mocujemy na dyble talerzowe. Dyble stosujemy 
również przy klejeniu płyt powyżej grubości 10 cm, a także na wysokościach 
powyżej 2,5 m oraz montażu warstwowym. Następnym etapem jest gruntowanie 
przyklejonych płyt. Po wyschnięciu (z reguły następnego dnia ) można nanosić 
gładź szpachlową, najlepiej w dwóch warstwach: I – o rzadszej konsystencji, 
a następnie w II – o nieco bardziej gęstej ( fot. 5 ). Po stwardnieniu i wyschnięciu 
szpachli ewentualne nierówności można przeszlifować. Grubość szpachli 
na płycie powinna wynosić ok. 1-2 mm. W celu uniknięcia ewentualnych rys 
można zastosować siatkę z włókna szklanego, zatapiając ją w I warstwie gładzi 
szpachlowej.

WYKOŃCZENIE
Wykończona ściana powinna być równa i gładka. Na tak przygotowaną
powierzchnię można nanosić farby paroprzepuszczalne. Zalecane są farby 
sylikatowe do wnętrz wg normy PN EN 13 300, wapienne, kredowe lub gliniane. 
Na zamontowaną płytę dopuszcza się także klejenie glazury do 2/3 wysokości. 
1/3 powierzchni zostawia się na odparowanie wilgoci i „oddychanie” ściany.

UWAGI
Na system płyt klimatycznych nie wolno nakładać tynki gipsowe!
Płyty klimatyczne renovario należy magazynować w stanie suchym. 
Wilgotne płyty należy przed użyciem wysuszyć.

INFO
Więcej informacji na temat montażu dostępne jest na stronie internetowej
www.ecovario.pl



Białystok - budynek koszarowy, ul. Kawaleryjska 70/3
Białystok - Sąd Apelacyjny
Bydgoszcz (Żupy) - budynek przy osiedlu „Park Arkada”
Dębno - plebania przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Gdańsk - historyczna Sala BHP “Kolebka Solidarności” w Stoczni Gdańskiej (fot. str. 1) 
Gdańsk - Willa Kirsch, ul. Jaśkowa Dolina 44 
Gdynia - Zespół Szkół Plastycznych (dawny zajazd Adlera), ul. Orłowska 7 
Gdynia - Gimnazjum nr 1, ul. 10 Lutego 26 
Gdynia - biurowiec firmy Gafako w Stoczni Gdyńskiej
Katowice - kamienica, ul. Kościuszki 38
Kraków - apartamentowiec „Angel City”, ul. Szlak 50
Kraków - Katedra na Wawelu (fot. str. 1)
Poznań (Ostrów Tumski) - zabytkowy dom z „muru pruskiego” przy ul. Ks. Posadzego 7
Pruszków - Szpital Psychiatryczny w Tworkach, Pawilon V, Pawilon VII
Sanniki - Pałac w Sannikach
Sopot - Opera Leśna
Strzelin - Apteka „Pod Paprocią”
Toruń - Hotel 1231 przy ul. Przedzamcze 6 
Wrocław - dworzec PKP Wrocław Pracze
Wrocław - kamienica przy ul. Rynek 50
Żyrardów - „Lofty de Girarda” - budynek „Nowej Przędzalni”

LISTA WYBRANYCH REALIZACJI:



Płyty renovario posiadają europejski certyfikat CE, polską Aprobatę Techniczną ITB, 
Atest Higieniczny PZH, Deklarację Zgodności i uzyskały Klasyfikację Ogniową 
A1. Przez grono konserwatorów zabytków płyty zostały wyróżnione na Europejskiej
Giełdzie Informacji Renowacyjnej w 2005 w Krakowie oraz na Targach
Konserwacje 2006 i 2010 w Toruniu.

Wrocław - kamienica przy ul. Rynek 50


