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CROSSIN TPD PUR 30/40 
Termoizolacyjne płyty poliuretanowe (PUR) dla budownictwa 

 
 

KORZYŚCI 

 
 

 Trwałość i stabilność parametrów 
 Najlepszy współczynnik przewodzenia ciepła 𝝀mean = 0,022 W/(m*K) 

 Odporność na wilgoć i wodę 
 Lekkość i łatwość montażu 
 100% wolne od freonów 
 Materiał bezpieczny dla człowieka i przyjazny dla środowiska. 

 
 

ZASTOSOWANIE 

 

Sztywna płyta poliuretanowa Crossin TPD PUR 30/40 stosowana do termoizolacji ścian zewnętrznych domów i budynków 
mieszkalnych, obiektów handlowo-usługowych oraz pomieszczeń gospodarczych w systemie  
Crossin Front System (ETICS). 
 

DANE TECHNICZNE 

  

Reakcja na ogień                                                                                                                                               Euroklasa                                      E                          

Rozmiar płyty                                                           mm                                               1000x600   

Wytrzymałość na ściskanie                                     kPa                                               CS (10/Y) 150 

Dokładność wymiarów i kształtów                            mm                                                T2 

Stabilność wymiarów przy 70°C i 90% wilg. względnej w 48 
godz.  

                                                                DS(70,90) 4 

Krótkotrwała nasiąkliwość                                      kg/m2                                            WS(P) 0,5 

Dyfuzja pary wodnej                                                  μ                                                  MU(  20 ) 

Masa objętościowa                                                kg/m3                                              32-35 

Przewodność cieplna  𝝀 mean                              W.m-1.K-1                                                𝝀 = 0,022 

Długotrwała nasiąkliwość – pełne zanurzenie                %                                                                 WL(T) 3 

Długotrwała nasiąkliwość – częściowe zanurzenie                %                                                                  WL(P) 0,5 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
 
 Poliuretan po utwardzeniu jako piana jest całkowicie nieszkodliwy i bezpieczny dla zdrowia. Nie dochodzi do odparowania 
żadnych szkodliwych substancji, główny inspektor zdrowia zatwierdził tę izolację również do przestrzeni dla pośredniego 
kontaktu z żywnością, gdzie istnieją rygorystyczne wymagania. Poliuretan nie jest atakowany przez grzyby lub owady, 
gryzonie i ma stałą odporność na gnicie. Podczas manipulowania płytami poliuretanowymi, zwłaszcza podczas ich cięcia 
stosować osobiste środki ochrony – okulary ochronne i maskę oddechową.  
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od 

plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów 
podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić właściwym do tego celu preparatem. Wszelkie 
luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare 
i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem właściwego do tego celu preparatu. W sytuacji, gdy 
nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię 
wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować zaprawę szpachlową. 
Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne 
przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem.  
 
NAKŁADANIE WARSTWY KLEJĄCEJ: Nałożyć gotową zaprawę klejącą na płycie Crossin TPD PUR 30/40 równomiernie 

na całym obwodzie i na powierzchni wewnątrz utworzyć 3 miejsca, tak aby po przyklejeniu powierzchnia styku wyniosła min. 
40%. Zaprawę klejącą przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Do klejenia płyt Crossin TPD PUR 30/40 zaleca się 
wykorzystanie zapraw klejących Crossin Front FS i Crossin Front ST04. UWAGA: Przed przyklejaniem i szpachlowaniem 

płyty należy odpylić.  
 
NAKŁADANIE SZPACHLI WRAZ Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ: Na PŁYTĘ Crossin TPD PUR 30/40 nanieść masę 

szpachlującą w warstwie o wymaganej grubości, do wyrównanej warstwy wcisnąć siatkę zbrojącą, którą następnie należy 
pokryć i wyrównać drugą warstwą gotowej zaprawy. Grubość warstwy wzmacniającej musi wynosić min. 4 mm. Siatka 
zbrojąca musi być ułożona na 1/2 lub 1/3 grubości warstwy wzmacniającej od zewnętrznej powierzchni i pokryta warstwą 
gotowej zaprawy o grubości 1 mm. Po ostatecznym wyrównaniu warstwy wzmacniającej siatka zbrojąca nie może zostać 
odkryta (nawet po przeszlifowaniu ewentualnych nierówności). Tak przygotowany podkład w systemie Crossin Front służy 
do nakładania preparatu Crossin Front A Grunt i wierzchniej warstwy Crossin Front A.  

 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Produkt przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – chronić przed 

uszkodzeniem, działaniem wody i światła słonecznego.  
 

DOSTARCZANIE: Płyty poliuretanowe są dostarczane w rozmiarach 600 x 1000 mm,  w paczkach o wysokości ok. 50 

cm zabezpieczone folią termokurczliwą. 
 
WAŻNOŚĆ: Od 02/2016 

Ponieważ wykorzystanie i przetwarzanie produktu nie podlega naszemu bezpośredniemu wpływowi, nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jego niewłaściwe użytkowanie. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian, które są wynikiem postępu technologicznego. 


