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Basic Fiber płyta cementowo-włóknowa 
 
Basic Fiber płyta cementowo-włóknowa to budowlana płyta konstrukcyjna i okładzinowa, 
wykonana z cementu portlandzkiego wzmacnianego włóknami celulozowymi. Niepalna, 
odporna na wilgoć, naturalnie biostabilna, łatwa w obróbce; o wszechstronnych 
zastosowaniach w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Nie zawiera w swoim składzie 
azbestu ani innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego czy środowiska. 
 
Zastosowanie: 
 

• okładzina zewnętrzna i wewnętrzna wszystkich typów budynków 
• konstrukcje płytowo-ramowe na szkieletach drewnianych i stalowych 
• konstrukcje prefabrykowane 
• okładzina ścian lub płyta konstrukcyjna 
• podłoże pod płytki ceramiczne w obszarach mokrych 
• systemy sufitów podwieszanych 
• systemy podłóg podniesionych 
• konstrukcje ścian ogniowych 
• izolacja akustyczna 
• termoizolacja 
• okładzina sufitów płaskich i skośnych 
• systemy warstwowych paneli ściennych (np. SIP) 
• fasady wentylowane 
• konstrukcje szaf (zabudowa wnęk) i billboardów 

 
Informacje ogólne: 
 
Płyty cementowo-włóknowe Basic Fiber produkowane są przy użyciu linii produkcyjnej, 
która uwzględnia wszystkie najnowsze tendencje w technologii budowlanej, które są 
przyjazne dla środowiska. Ekologiczne płyty cementowo-włóknowe Basic Fiber 
wyprodukowane są zgodnie z przepisami europejskimi w sprawie emisji substancji 
wpływających na warstwę ozonową, nie zawierają związków CFC-HCFC i nie przyczyniają się 
do globalnego ocieplenia. 
 
Certyfikat zgodności: 
 
Płyty Basic Fiber (płyty cementowo-włóknowe) zostały wyprodukowane zgodnie z normą  
EN 12467:2013-04 (system oceny 3), a testy wykazały, że parametry są zgodne z referencją. 
Oznakowanie zgodności CE jest stosowane przez producenta na etykiecie opakowania 
zbiorczego płyt cementowo-włóknowych i na dokumentach towarzyszących. 
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Proces produkcji:   
 
Produkcja płyt cementowo-włóknowych Basic Fiber opiera się na prasowaniu formowanej 
mieszanki składającej się z cementu portlandzkiego, wody, krzemionki i organicznych 
włókien wzmacniających (włókien celulozowych). Każda płyta jest litym, monolitycznym 
materiałem. Wydzielanie pyłu, gazów i oparów z pieców produkcyjnych jest niemożliwe,  
ze względu na mineralizację zawartych substancji i zastosowaną technologię produkcji. 
Płyty Basic Fiber są produktem wysokiej jakości, którą zapewnia ścisła kontrola procesów 
produkcyjnych. 
 
Zalety płyt cementowo-włóknowych Basic Fiber: 
 
● PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. Płyty cementowo-włóknowe Basic Fiber  
to materiał przyjazny dla środowiska. Nie wydzielają fenolu i formaldehydu (obecnych  
w chemicznych spoiwach niektórych płyt budowlanych) oraz innych toksycznych związków, 
takich jak azbest. Głównym środkiem spajającym jest cement, materiałem 
wzmacniającym płytę – włókna celulozowe, w części pozyskiwane z makulatury, a dodatki 
przyśpieszające procesy twardnienia są pochodzenia mineralnego (krzemian sodu – szkło 
wodne). Każda płyta jest litym, monolitycznym materiałem, z której – za sprawą 
zastosowanych technologii i szybkiej mineralizacji składników kompozytu – w procesie 
produkcji ani później nie ulatniają się pyły, gazy czy opary. 
● ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ. Produkt jest niepalny. Nie wspomaga ognia i nie rozprzestrzenia 
płomienia. Klasa reakcji na ogień to A1. W przypadku pożarów w pomieszczeniach płyty nie 
dymią i nie wydzielają toksycznych oparów; nie rozprzestrzeniają też płonących kropli  
i cząstek. 
● NIEZAWODNOŚĆ. Basic Fiber to materiał okładzinowy, ale i konstrukcyjny, który nadaje 
sztywność konstrukcjom szkieletowym. Płyty Basic Fiber są niezwykle odporne na 
obciążenia, ugięcia i uszkodzenia mechaniczne. Odpowiednie parametry techniczne 
produktu pozwalają też stosować go jako składową elementów nośnych. Istnieje możliwość 
zastosowania konstrukcji budowlanych z obudową z płyt Basic Fiber w budynkach 
wielopiętrowych  
i użyteczności publicznej. 
● BIOSTABILNOŚĆ. Płyty Basic Fiber są odporne na korozję biologiczną pod wpływem 
działania pleśni, grzybów, glonów i bakterii, a także owadów drążących i gryzoni. Należy 
zauważyć, że biostabilność jest osiągana nie poprzez stosowanie specjalnych, 
chemicznych środków antyseptycznych – ani do samego składu płyty, ani poprzez obróbkę 
powierzchniową nimi. W procesie przekształcania cementu w beton powstaje naturalny 
środek antyseptyczny, wodorotlenek wapnia, który tworzy wysoce alkaliczne środowisko, 
niekorzystne dla organizmów odpowiedzialnych za gnicie oraz uszkodzenia mechaniczne. 
● ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ. Płyty Basic Fiber nie tylko nadają drewnianej konstrukcji 
szkieletowej dodatkową sztywność, ale zapewniają również ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi. Płyty cementowo-włóknowe mają znaczącą przewagę w parametrach 
dotyczących absorpcji wody nad płytami budowlanymi innego typu. Mogą być stosowane  
na zewnątrz, w pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wody, jako pokrycie 
konstrukcji dachów oraz na ławy czy płyty fundamentowe jako suchy jastrych. Odporność  
na wilgoć pozwala wykorzystywać płyty Basic Fiber również w systemach szalunków 
traconych. 
● MROZOODPORNOŚĆ. Odporność na mróz jest jedną z głównych zalet płyt Basic Fiber, 
rozszerzającą zakres ich zastosowań. Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu konstrukcji  
z płyt cementowo-włóknowych w budynkach o różnym przeznaczeniu, w różnych 
warunkach środowiskowych, potwierdziło wysokie właściwości użytkowe materiału. 
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Parametry: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe  
- deklarowany poziom 

Wymiary 1250 x 2500 mm lub 1250 x 3000 mm 
Grubość 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm 

Tolerancje wymiarowe 
Na długości ± 5 mm 
Na szerokości ± 3,75 mm 
Na grubości ± 10% grubości 
Prostokątność krawędzi ± 2 mm/m 
Prostolinijność krawędzi ± 0,1% długości lub szerokości 
 
Wygląd powierzchni gładka 
Gęstość pozorna 1350 ± 50 kg/m3 
Odporność na mróz odporna zgodnie z normą EN 12467 
Odporność na przenikanie wody odporna zgodnie z normą EN 12467 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ ≤ 30 
Porowatość 30% 

Wytrzymałość na zginanie 
~ 14 N/mm2 (wzdłużnie do maszyny) 
~ 9 N/mm2 (poprzecznie do maszyny) 

Wytrzymałość na ściskanie 30 N/mm2 (prostopadłe do powierzchni płyty) 
Wytrzymałość na rozciąganie 2 N/mm2 (prostopadłe do powierzchni płyty) 
Wytrzymałość na zamarzanie Odporność zgodna z normą EN 12467 
Reakcja na ogień klasa A1 
Wydzielanie azbestu Nie wydziela. 
Wydzielanie innych substancji 
niebezpiecznych Nie wydziela. 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej αt = 0,005 mm/mK 
Wspóczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,18 W/mK 

Moduł sprężystości 
8000 N/mm2 (wzdłużnie do maszyny) 
6000 N/mm2 (poprzecznie do maszyny) 

Absorpcja wody < 25% (pełne nasycenie, w tym wilgotność otoczenia) 
Wilgotność (w magazynie) < 10% (w zależności od wilgotności otoczenia) 
Ruch higroskopijny < 0,5 mm/m (pełne nasycenie) 
Promień gięcia ~ 12 m 

 
 
 
Właściwości termotechniczne i termoizolacyjne: 
 
Płyty cementowo-włóknowe Basic Fiber, ze względu na organiczne połączenie cementu  
i celulozy, są jednorodnym, monolitycznym materiałem, co zapewnia optymalną 
przewodność cieplną. Dlatego ekologiczne płyty cementowo-włóknowe Basic Fiber są 
często stosowane w konstrukcjach, w których wymagana jest kombinacja wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej materiału i jego odporności na niskie temperatury oraz cykle 
zamarzania i odmarzania. 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Opór cieplny RD dla poszczególnych grubości płyty  
przy deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λD – 0,18 W/(m·K) 

Grubość dN [mm] Opór cieplny (RD) [m2*K/W] 
6 0,033 
8 0,044 
10 0,055 
12 0,066 
14 0,077 
16 0,088 
18 0,100 
20 0,110 

 
 
 
Informacje na temat transportu i przechowywania: 
 

• Płyty powinny być transportowane na drewnianych paletach, przekładane 
przynajmniej 5 podpórkami. 

• Kierowców należy ostrzec, aby nie wykonywali nagłego hamowania ani 
gwałtownych manewrów podczas transportu, co pozwoli uniknąć sił 
uderzeniowych na palety. 

• Palety należy rozładowywać z samochodów uważnie za pomocą odpowiednich 
urządzeń i sprzętu, a następnie układać na gładkiej, równej powierzchni, jedną na 
drugiej, w taki sposób, aby wszystkie bloki palet pozostały w jednej linii. 

• Całkowita wysokość palet ułożonych jedna na drugiej nie może przekraczać 3 m. 
• Płyty włókno-cementowe należy przechowywać w zadaszonych i zabezpieczonych 

przed wilgocią i wodą miejscach. 
• Powłoki ochronne nie powinny być usuwane podczas przechowywania płyt. 
• Płyty należy wyjmować z palet tak, aby nie zarysować powierzchni kolejnej płyty. 
• Chronić płyty przed wodą.  
• Unikać zadrapania płyt. 

 
• Płyty powinny być przenoszone przez dwie osoby w pozycji pionowej, aby zapobiec 

pęknięciom spowodowanym zginaniem. Należy uważać, aby krawędzie i narożniki 
płyt nie uderzały w twarde przedmioty podczas przenoszenia. Nie należy kłaść ich 
gwałtownie. 

• Dbać o odpowiednią liczbę listew (klocków) podkładowych, aby płyty się nie 
wyginały.  

• Płyty należy przenosić pionowo.  
• Nie składować płyt ukośnie podpartych.  
• Płyty należy składować w strefach magazynowych na paletach lub klockach 

drewnianych. Podłoże magazynu powinno być stabilne i gładkie. 
• Palet nie należy składować w ciągach komunikacyjnych, a hale magazynowe 

powinny być suche i dobrze wentylowane.  
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Wyprodukowano dla:  
 
Suprema Eco Solutions sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 10, 62-200 Gniezno 
tel. +48 61 639 47 51 
email: office@supremaeco.com 
www.supremaeco.com 
 


