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W 2018 r. mija 20 lat, jak
firma Cembrit Produc-
tion S.A. uruchomiła pro-
dukcję bezazbestowych,

falistych płyt dachowych o nazwie
EuroFala. Mija też 50 lat istnienia za-
kładu. W 1998 r., kiedy ustawowo zaka-
zano przetwórstwa azbestu w naszym
kraju, zakład wyczyszczono do standar-

dów UE, zakupiono we Włoszech sto-
sowną licencję, sprowadzono niezbędne
urządzenia i 16 października urucho-
miono pierwszą w Polsce produkcję
bezazbestową. Krótką historię firmy
przedstawiono na fotografii 1.

Firma zawsze dbała o jakość swoich
wyrobów. Ustawowy zakaz używania
azbestu był ogromnym wyzwaniem. Du-

ży rynek tanich pokryć eternitowych
(ok. 40 mln m² rocznie) sprawił, że były
wielkie nadzieje na to, że potencjalni in-
westorzy będą szukać nowych, ekolo-
gicznych materiałów. Takim produktem
stała się EuroFala firmy Cembrit.Azbest
zastąpiono włóknami PVA, a w skład re-
ceptury wchodzą jeszcze: bardzo dobrej
jakości czysty cement portlandzki; natu-
ralna kreda; odpowiednio rafinowana ce-
luloza i mikrokrzemionka. Pojawiło się
zapotrzebowanie na wyroby kolorowe
oraz pełną gamę akcesoriów dachowych
(gąsiory, wiatrownice, kominki wentyla-
cyjne itp.). Ich produkcję również urucho-
miono w firmie Cembrit, która 11 czerwca
2008 r. otrzymała tytuł Teraz Polska za
system EuroFala. Wyroby wchodzące
w jego skład mają gładką powierzchnię.
Są produkowane w naturalnym szarym
kolorze włókno-cementu lub malowane.
Spodnia strona płyt malowanych zabez-
pieczona jest antiblockiem i woskiem
w celu zmniejszenia nasiąkliwości. Płyty
są odporne na związki chemiczne, m.in.
sole, amoniak, chlor. Można je więc sto-
sować m.in. w chlewniach, kurnikach,
chłodniach kominowych. Materiały
włókno-cementowe są niepalne i nie bio-
rą udziału w żadnej fazie pożaru.

Od początku nowej produkcji zabra-
kło niestety odpowiednio dużych środ-
ków na reklamę tych wyrobów i dodat-
kowo, ze względu na identyczny profil,
EuroFala do tej pory kojarzy się z eter-
nitem azbestowo-cementowym. Obec-
nie ok. 75% produktów firmy Cembrit
trafia na rynki zagraniczne, gdzie cie-
szą się bardzo dobrą opinią. Rynki te:
Dania; Wielka Brytania; Niemcy; Au-
stria, to bardzo wymagający odbiorcy.

Przez 20 lat Cembrit wyprodukował
ok. 700 tys. t płyt falistych oraz akceso-
riów dachowych z włókno-cementu.
Po ubiegłorocznych, bardzo silnych hu-
raganach w Polsce, gdzie zostało znisz-
czonych tysiące budynków, uszkodze-
niom uległy też dachy z nowych płyt

– 20 lat produkcji
dachowych płyt bezazbestowych

w Polsce
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Fot. 1. Historia firmy
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EuroFala. Zaczęto wówczas odmawiać
przyjęcia tych wyrobów na składowiska
komunalne, gdyż uważano, że są to mate-
riały zawierające azbest. W polskim pra-
wie o odpadach (Ustawa z 14.12.2012 r.),
istnieje obowiązek udokumentowania
przekazania (Karta Przekazania Odpadu)

i przyjęcia odpadów na składowisko. Obie
stronypowinnyznaćprzekazywany iodbie-
rany materiał (eternit azbestowy to kod
17 06 05). Pomocą służy też Baza Azbe-
stowa (www.bazaazbestowa.gov.pl),
gdzie można znaleźć wiele szczegóło-
wych wyjaśnień. Dobrym adresem jest
Instytut Techniki Budowlanej w War-
szawie, który wielokrotnie badał płyty
EuroFala oraz eternit i rozstrzygał wąt-
pliwości. Cembrit również może służyć
pomocą w rozpoznawaniu obu rodzajów
wyrobów. Na fotografii 2, wykonanej
w Cembrit widać wyraźne różnice mię-
dzy obecnie stosowanym, jako zbrojenie
płyt, włóknem PVA (fotografia 2a)
a włóknami azbestu (fotografia 2b). Nie-

stety bardzo często spotyka się w Polsce
przykłady „dzikich” wysypisk odpadów
zawierających azbest (fotografia 3).

Polska ma Program Usuwania
Azbestu, który przewiduje, że w la-
tach 2002 – 2032 uda się usunąć ze śro-
dowiska wszystkie materiały zawiera-
jące azbest. Wykonana dość dokładnie
inwentaryzacja tych materiałów poka-
zała, że jest ich przeszło 15 mln t. Więk-
szość to płyty dachowe i elewacyjne.
Obecne szacunki mówią, że zostało
do usunięcia jeszcze ok. 12 mln t. Płyty
EuroFala mają podobną masę 1 m2 jak
ich poprzednik eternit, tj. ok. 10 kg.
Dzięki temu nie trzeba zmieniać kon-
strukcji więźb dachowych, lecz tylko
dokonać ich ewentualnego przeglądu
i renowacji. Jak to skutecznie zrobić,
pokazano na fotografii 4, na której sta-
ry eternit azbestowo-cementowy zastą-
piono nowymi produktami Cembrit.

Zróbmy wszystko, aby ten dobry
program został do końca zrealizowany.

Andrzej Konieczka
Dyrektor Techniczny

firmy Cembrit Production S.A.
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Fot. 2. Różnice między zbrojeniem płyt
włóknami PVA(a) i włóknami z azbestu (b)

a) b)

Fot. 3. „Dzikie” wysypiska odpadów zawierających azbest

Fot. 4. Płyty Cembrit idealnym zamiennikiem eternitu: a, b) pokrycie z eternitu; c, d) pokrycie z płyt EuroFala firmy Cembrit
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