
 

 
 

KARTA TECHNICZNA 
(KT 03.01.2023) 

Power Gypsum płyta gipsowo-włóknowa 
 
Power Gypsum to płyta gipsowo–włóknowa, wykonana z naturalnego gipsu kopalnego 
(83%), włókien drzewnych (15%) i wody (2%). Ponieważ włókna w jej składzie  
to nieprzetworzone chemicznie drobne drzazgi, płyta Power Gypsum nazywana jest też płytą 
gipsowo-drzazgową.  
Płyta gipsowo-włóknowa Power Gypsum aktualnie nie ma swojego odpowiednika na rynku 
Europy Zachodniej i można ją uznać za jeden z najlepszych materiałów budowlanych, 
zwłaszcza w kontekście ekologicznym. Pod wieloma względami ma przewagę  
nad klasycznymi płytami gipsowo-włóknowymi (w których skład wchodzą przetworzone 
chemicznie włókna celulozowe) oraz gipsowo-kartonowymi (ze wzmacniającą materiał 
okładziną kartonową). 
Za pomocą tego zaawansowanego technologicznie materiału można wyrównać 
powierzchnie płaskie, wykończyć pionowe przegrody oraz poziome sufity i stropy, wykonać 
prefabrykowane jastrychy podłogowe.  
Płyta gipsowo-włóknowa Power Gypsum charakteryzuje się wysoką wytrzymałością  
na zginanie, co pozwala na zastosowanie jej w rozwiązaniach konstrukcyjnych o wysokim 
stopniu zaawansowania technologicznego.  
 
Zastosowanie: 
 

• okładzina wewnętrznych ścian działowych i sufitów 
• suchy jastrych podłogowy 
• konstrukcja wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych 
• wyrównywanie ścian 
• montaż parapetów i ościeży 
• produkcja prefabrykatów 
• budownictwo szkieletowe i modułowe 
• przebudowa i renowacja budynków w tradycyjnych technologiach. 

 
Informacje ogólne: 
 
Płyty Power Gypsum są odporne na ścieranie, a dzięki udziałowi gipsu w składzie, mają 
korzystne parametry termoizolacyjne i akustyczne oraz wysoką odporność ogniową  
oraz gładką powierzchnię. 
Płyty powstają przy użyciu linii produkcyjnej, która uwzględnia wszystkie najnowsze, 
przyjazne dla środowiska tendencje w technologii budowlanej. Zgodnie z przepisami 
europejskimi w sprawie emisji substancji wpływających na warstwę ozonową, nie 
zawierają związków CFC-HCFC i nie przyczyniają się do globalnego ocieplenia; nie zawierają 
także w swoim składzie azbestu. 
 
Certyfikat zgodności: 
 
Płyty gipsowo-włóknowe Power Gypsum zostały wyprodukowane zgodnie z normą 
zharmonizowaną EN 15283-2:2008 + A1: 2009 (system 3), a testy wykazały, że parametry są zgodne  



 

z referencją. Oznakowanie zgodności CE jest stosowane przez producenta na etykiecie 
opakowania zbiorczego płyt gipsowo-włóknowych i na dokumentach towarzyszących.  
 
Proces produkcji:   
 
Płyty gipsowo-drzazgowe Power Gypsum produkowane są na zautomatyzowanej linii 
technologicznej niemieckiej firmy BINOS. Podstawą technologii jest metoda półsuchego 
prasowania mieszanki składającej się z gipsu, drobnych wiórów drewnianych (drzazg), 
wody i dodatków hydratacyjnych. Najpierw jednak specjalna maszyna dokonuje zmielenia 
drewna na elastyczne zrębki. Następnie wióry są przesiewane, a gruba frakcja jest kruszona 
w młynie. Wióry, aby uzyskać ich jednolitą wilgotność, przepuszczane są przez suszarnię. 
Następnie materiał wytwórczy (gips, woda, drzazgi) jest wagowo dozowany i uzupełniany  
o niewielką ilość środków hydratacyjnych w celu przyspieszenia łączenia całości. 

Zalety płyt gipsowo-włóknowych Power Gypsum: 
 
● BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. ELEKTROSTATYCZNOŚĆ. Płyty gipsowo-włóknowe w 83% 
składają się z gipsu. Gips jest niepalny i zapewnia ochronę wzmacniającym płyty włóknom 
drewnianym. Klasa reakcji na ogień płyt Power Gypsum to A2-s1, d0. Płyty Power Gypsum nie 
elektryzują się i nie ekranizują naturalnego pola elektromagnetycznego. 
● ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA. TRWAŁOŚĆ. Struktura płyty nadaje jej 
dużą odporność na ścieranie, uderzenie, zginanie i ścinanie oraz wysoką odporność  
na wyrywanie wkrętów. Materiał cechuje się też dużą wytrzymałością na rozciąganie 
prostopadle do płaszczyzny płyty. Jest również odporny na działanie bakterii, grzybów, 
owadów i gryzoni.  

● BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE. Skład płyt gipsowo-włóknowych Power Gypsum 
gwarantuje nieszkodliwość dla środowiska naturalnego oraz zdrowy mikroklimat  
w pomieszczeniach.  Płyty składają się wyłącznie z naturalnych składników: gipsu 
kopalnego i nieprzetworzonych chemicznie włókien drzewnych (drzazg). Nie zawierają 
substancji trujących, toksycznych lub innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Dzięki 
temu stanowią doskonałą propozycję dla budownictwa wielorodzinnego i użyteczności 
publicznej (np. przedszkoli), które podlegają szczególnie restrykcyjnym normom 
dotyczącym wydzielania substancji szkodliwych.  
● IZOLACJA AKUSTYCZNA. Gips jest naturalnym pochłaniaczem szumów, dzięki czemu 
płyty Power Gypsum podwyższają parametry dźwiękoizolacyjne przegród wykonanych przy 
ich użyciu. Ponadto odpowiednia masa powierzchniowa płyt pozwala zastosować je  
w tłumiących również dźwięki uderzeniowe układach masa-sprężyna-masa. To świetna 
propozycja do wykończenia podłóg, ścian lub sufitów zapewniających dodatkową ochronę 
przed przenikaniem hałasu.  
● UŻYTECZNOŚĆ. WYGODNA OBRÓBKA. Płyty mają idealnie gładką powierzchnię, na której 
można bezpośrednio kleić: tapety, folię, laminaty czy linoleum. Również płytki ceramiczne 
można układać bezpośrednio na płytach Power Gypsum (gips zapewnia odpowiednią 
adhezję). Płyty gipsowo-włóknowe można również malować, fornirować lub kaszerować.  
Aby wykonać prace z zastosowaniem płyt gipsowo-drzazgowych Power Gypsum wystarczy 
mieć narzędzia do drewna. Płyta gipsowo-drzazgowa może być piłowana, wiercona, 
frezowana, i szlifowana.  
● HIGROSKOPIJNOŚĆ. Płyty gipsowo-włóknowe Power Gypsum użyte jako jastrych mogą 
być eksploatowane w warunkach suchej i normalnej wilgotności w środowisku 
nieagresywnym. W miejscach, które charakteryzują się wysoką wilgotnością (łazienki  
i węzły sanitarne), elementy podłogowe mogą być używane tylko po zastosowaniu powłok 
hydroizolacyjnych. Materiał ma cenną właściwość regulowania wilgotności  
w pomieszczeniach. Pochłania nadmiar wilgoci, gdy jest zbyt wilgotno i oddaje ją, gdy  
w otoczeniu jest zbyt sucho, przy czym nie zmienia w sposób znaczący swoich wymiarów. 



 

● ROZSZERZALNOŚĆ LINIOWA I PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ. Jak każdy materiał 
zawierający drewno, w przypadku zmiany wilgotności płyty gipsowo-drzazgowe Power 
Gypsum ulegają procesowi kompresji i rozciągania, co może prowadzić do zmiany 
wymiarów liniowych. Jednak stosunkowo niewielkie wahania wymiarów i niski wskaźnik 
pęcznienia stanowią niewątpliwą zaletę płyt. Materiał cechuje się również korzystnymi 
wartościami parametrów paroprzepuszczalności, co jest korzystne szczególnie  
w przypadku konstrukcji „oddychających” przegród otwartych dyfuzyjnie.  
 
Parametry i wymiary: 

Tab. 1 Właściwości użytkowe fizyko-chemiczne 
 

Nazwa wskaźnika / jednostka wskaźnika Wartość wskaźnika 
Gęstość [kg/m3] 1250 
Przypuszczalna wilgotność (w stosunku do masy suchej substancji) [%] 2 ± 0,5 
Pęcznienie na grubości po 2 h zanurzenia w wodzie [%] ≤ 2 / 0,5 (Aqua*) 
Całkowita absorpcja wody w ciągu 2 h [%] ≤ 30 / 10 (Aqua) 
Częściowa absorpcja wody w ciągu 2 h [kg/m2] – tylko Aqua ≤ 1 
Absorpcja wody powierzchniowej, wierzch (strona gładka) [g/m2] 1472 / 171,66 (Aqua) 
Absorpcja wody powierzchniowej, spód (strona chropowata) [g/m2] 3282 / 402 (Aqua) 
Wytrzymałość na zginanie [MPa] 8,6-8,9 / 9,1-10,7 (Aqua) 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 
[MPa] ≥ 0,25 

Wytrzymałość na ścinanie [N] 1096 / 1460 (Aqua) 
Rezystywność na wyrywanie śruby z powierzchni płyty  
w zależności od grubości [N/mm] 

58,7-106,5 

Moduł sprężystości przy zginaniu [MPa] 2500–3000 
Klasa zagrożenia wg toksyczności produktów spalania niska szkodliwość 
Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ 32,31 
Przepuszczalność pary wodnej [m] 0,329 / 0,332 (Aqua) 
Przepuszczalność pary wodnej [mg/mhPa] 0,04-0,06 
Przenikalność pary wodnej Wc [kg/m2sPa] 6,75x10-10 
Przepuszczalność pary wodnej ð [kg/msPa] 6,86x10-12 
Rozszerzalność liniowa przy zmianie wilgotności  
od 30 do 85% i temperaturze 20oC [mm]; ≤ 

na długości 
na szerokości 

na grubości 

 
 

+0,2 
+0,2 
+1,16 

Aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych [Bq/kg] 40 
Współczynnik przewodności cieplnej λD [W/mK] 0,2003 / 0,2208 (Aqua) 
Ścieralność [gsm2] 0,49-0,57 
Twardość wg Feta [MPa] 6-7 
Twardość według Rockwella [HR] 44-59 
Współczynnik izolacyjności dźwięków z powietrza [dB] 32-35 
Współczynnik izolacyjności dźwięków uderzeniowych [dB] 28-32 
Ważony wskaźnik izolacyjności                                          dla grubości 10 mm 
akustycznej Rw [dB]                                                                dla grubości 12 mm  

Aqua grubość 10 mm 
Aqua grubość 12 mm 

35 
36 
34 
35 

Określenie wartości ciepła spalania (równoważnik wodny kalorymetru 
9681,0 J/K) PCS [MJ/kg] 2,84 

*Aqua to płyty Power Gypsum o podwyższonej odporności na wilgoć. 



 

Tab. 2 Tolerancje grubości dla poszczególnych grubości płyty 
 

Wymiar Wartość [mm] Tolerancje grubości [mm] 

Długość 

3000 ±5 
2500 ±4 
1500 ±3 
500 ±3 

Szerokość 1250 ±3 

Grubość 
8, 10 ±0,6 

12, 14, 16 ±0,6 
 

Tab. 3 Wymiary płyt gipsowo-drzazgowych Power Gypsum (również Aqua) 

Wymiary [mm] Powierzchnia Objętość 
długość szerokość grubość 1 arkusza [m2] 1 arkusza [m3] 

2500 1250 
10 

3,125 
0,03125 

12 0,03750 

3000 1250 
10 

3,750 
0,03750 

12 0,04500 
 

Tab. 4 Płyty Power Gypsum (również Aqua) 3000 x 1250 mm – pakowanie 
 

Grubość 
[mm] 

Pow.  
1 płyty 
[m2] 

Objętość  
1 płyty  
[m3] 

Waga  
1 płyty 

[kg] 

Liczba 
płyt na  

1 palecie 

Całkowita 
pow. płyt na 1 
palecie [m2] 

Waga palety 
netto 
[kg] 

Waga palety 
brutto 

[kg] 
10 3,75 0,0375 48,05 31 116,25 1489,45 1647,77 
12 3.75 0,0450 57,66 25 93,75 1441,41 1599,73 

 
Tab. 5 Płyty Power Gypsum (również Aqua) 2500 x 1250 mm – pakowanie 

 
Grubość 

[mm] 
Pow.  

1 płyty 
[m2] 

Objętość  
1 płyty  
[m3] 

Waga  
1 płyty 

[kg] 

Liczba 
płyt na  

1 palecie 

Całkowita 
pow. płyt na 1 
palecie [m2] 

Waga palety 
netto 
[kg] 

Waga palety 
brutto 

[kg] 
10 3,125 0,03125 40,04 31 96,875 1241,21 1341,12 
12 3,125 0,03750 48,05 25 78,125 1201,17 1301,08 

 
 

Informacje na temat przechowywania: 
 
Płyty gipsowo-drzazgowe Power Gypsum przed dalszą obróbką muszą być przechowywane  
w suchym pomieszczeniu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować 
nadmierne wchłanianie wilgoci, a co za tym idzie, powodować uszkodzenia zamkniętych 
spoin lub mocowań oraz powłok malarskich, a więc czynności monterskich wynikających 
z prac budowlanych przewidzianych zgodnie z przeznaczeniem płyt. Płyty Power Gypsum 
układane są na paletach drewnianych i ładowane na ciężarówki za pomocą wózka 
widłowego. Płyty na palecie są zabezpieczone przed przesuwaniem taśmami spinającymi. 
W celu ochrony przed wchłanianiem wilgoci i innych złych warunków atmosferycznych płyty 
owinięte są folią ekologiczną PE. Jednak w przypadku długotrwałego przechowywania  
na zewnątrz magazynu czy innych pomieszczeniach niezadaszonych i suchych nie 
gwarantuje to braku uszkodzeń materiału. Podczas składowania płyt można je układać 
jedną na drugiej, najlepiej o tym samym wymiarze i grubości, jednak nie więcej  
niż do 4 metrów wysokości. Zaleca się przenoszenie płyt w pozycji pionowej. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 
 


