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Z szacunków wynika, że niekontrolo-
wane przenikanie powietrza przez ele-
menty konstrukcyjne budynku odpowia-
da za ponad 30% kosztów ponoszonych
na ich ogrzewanie i wentylację. Dotyczy
to niemalże wszystkich typów budyn-
ków, począwszy od przemysłowych,
przez hale magazynowe i chłodnie,
na budownictwie komercyjnym i miesz-
kaniowym kończąc.

Rozwiązaniem, które zapewnia dłu-
gotrwałe i praktycznie bezproblemowe
użytkowanie oraz funkcjonowanie bu-
dynku, są odpowiednio dobrane i spraw-
dzone materiały użyte do jego budowy
oraz wykończenia, w tym przypadku
– izolacyjne płyty warstwowe Kingspan.

Dzięki połączeniu udoskonalonych
zamków płyt z nowoczesnymi rdzeniami
Kingspan QuadCore®, IPN oraz K-Roc®

firma Kingspan oferuje grupę produk-
tów kompleksowo łączących szczelność
powietrzną, ognioodporność i izolacyj-
ność termiczną.

Zalety KINGSPAN AIR
Produkty Kingspan AIR o niskim

stopniu przepuszczalności powietrza
VA50 pozwalają osiągnąć wymaganą
szczelność budynków i uzyskać odpo-
wiednią klasę energetyczną budynku,
np. NF15. Stosowanie płyt Kingspan
AIR pozwala na stabilną i bezawaryjną
pracę wentylacji mechanicznej z reku-
peracją z zachowaniem jej maksymalnej
wydajności energetycznej. Ponadto
znacznie zmniejsza koszty ogrzewania
i klimatyzacji oraz użytkowania budyn-

ków dzięki zachowaniu bardzo dobrej
szczelności i znakomitej izolacyjności
termicznej. Zastosowanie płyt Kingspan
AIR zmniejsza do 50% zapotrzebowa-
nie na energię użytkową. Parametry bu-
dynku wzniesionego przy użyciu płyt
Kingspan AIR (bez okien, bram, insta-
lacji sanitarnych itd.) znacznie przewyż-
szałyby wymagania dotyczące budynku
klasy NF15.

Systemowe podejście
gwarancją bezpieczeństwa

Kingspan AIR, w połączeniu z kom-
pleksowym podejściem
do nowoczesnego budow-
nictwa, to droga do sukce-
su. Im bardziej jest ono
ukierunkowane na szuka-
nie idealnych rozwiązań,
tym efekt jest bliższy ide-
ałowi. Dzięki zastosowa-
niu specjalnych uszczelek,
płyty z serii Kingspan AIR
charakteryzują się wyjąt-
kową szczelnością po-
wietrzną nawet na pozio-
mie VA50 ≤ 0,1 m3/m2h.

Rozwiązanie pozwala na oszczędność
energii na poziomie nawet 30% w po-
równaniu ze standardowymi rozwiąza-
niami dostępnymi na rynku. Łącząc
szczelność Kingspan AIR z doskonały-
mi parametrami izolacyjnymi, oferowa-
nymi przez technologię QuadCore®,
zwiększamy jeszcze bardziej poziom
skuteczności zastosowanych rozwiązań
i dążymy do optymalnego wykorzysta-
nia systemów płyt warstwowych King-
span. Perfekcyjna szczelność zamka
płyt przekłada się na długoletnią, wy-
mierną korzyść ekonomiczną.

Kingspan AIR
– płyty warstwowe o zwiększonej
szczelności powietrznej
Kingspan AIR to nowoczesny sys-
tem płyt warstwowych o zwiększo-
nej izolacyjności powietrznej. Dzię-
ki udoskonalonej budowie połączeń
międzypłytowych można efektyw-
nie zoptymalizować wydatki zwią-
zane z użytkowaniem budynków.
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Produkty dla zielonego
budownictwa

Nowoczesne budynki wymagają no-
woczesnych i bezpiecznych dla środo-
wiska materiałów. Kingspan uwzględ-
nia proekologiczne podejście podczas
projektowania wszystkich swoich pro-
duktów. Przy wykorzystaniu płyt z rdze-
niem QuadCore® możliwe jest uzyska-
nie nie tylko dużej wydajności energe-
tycznej budynku, ale też bardzo dobrych
ocen środowiskowych (np. BREEAM,
LEED, DGNB) oraz obniżenie emisji
CO2 do atmosfery. Korzystając w dłuż-
szym okresie z rozwiązań Kingspan,
zmniejszamy obciążenie, jakie dla śro-
dowiska naturalnego generuje działal-
ność człowieka. Kingspan AIR to roz-
wiązania wpisujące się idealnie we
współczesne podejście do nowoczesnego
budownictwa. Oszczędzając energię oraz
wydłużając okres efektywnej eksploata-
cji budynku, redukujemy docelowo ilość
CO2 wprowadzanego do środowiska.

KINGSPAN PLANET
PASSIONATE – na drodze
do globalnej zmiany

W ramach walki z postępującymi
zmianami klimatu i degradacją środo-
wiska naturalnego Kingspan opracował

i rozpoczął w 2020 r. swój program
zrównoważonego rozwoju o nazwie
PLANET PASSIONATE.

We wszystkich zakładach Kingspan
wprowadzono wiele zmian i usprawnień
realizowanych w obszarach:

■ energia – dążenie do zerowego zu-
życia energii netto, zwiększenie udzia-
łu energii z OZE w całej Grupie do po-
ziomu 60%, instalacja nowoczesnych
systemów fotowoltaicznych;

■ emisja CO2 – zerowa emisja CO2
do 2030 r., obniżenie emisji związanej z
dostawami naszych produktów o 50%
do 2030 r., zeroemisyjna flota firmowa
do 2025 r.;

■ recykling – miliard butelek PET
poddanych recyklingowi w naszych
procesach produkcyjnych, bezodpado-
we procesy produkcyjne do 2030 r.;

■ woda – 5 aktywnych procesów
oczyszczania oceanów do 2025 r.,
100 mln litrów wody deszczowej zebra-
nych do 2030 r.

Wierzymy, że dzięki realizacji tych
zobowiązań uda nam się poprawić stan
środowiska naturalnego oraz zreduko-
wać do minimum oddziaływanie na-
szych zakładów na otoczenie. Kingspan
AIR czy Kingspan QuadCore® to tech-
nologie wykorzystujące materiały z re-

cyklingu. Obie pomyślane są jako roz-
wiązania do długiego i bezproblemowe-
go użytkowania. Uzyskanie znacznych
oszczędności energii i ograniczenie
emisji CO2 wpisuje się w KINGSPAN
PLANET PASSIONATE.

Kolejny rok Kingspan realizuje wy-
mienione założenia. Najważniejsze zre-
alizowane w 2021 r. to: redukcja o 4,3%
emisji gazów cieplarnianych w naszej
podstawowej działalności; zwiększenie
udziału instalacji fotowoltaicznych
na dachach budynków firmy do 28,4%;
zrealizowanie sześciu projektów doty-
czących pozyskiwania wody deszczo-
wej; instalacja 33 stacji ładowania
pojazdów elektrycznych i recykling
843 mln butelek PET. Szczegółowe dane
zawarte są w naszym corocznym „Ra-
porcie Planet Passio-
nate” dostępnym na
stronie internetowej
www.kingspan.pl
lub przez podany
kod QR.
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Duża szczelność powietrzna budynku powoduje:
● ograniczenie niekontrolowanego przepływu ciepła przez szczeliny obudowy

(oszczędność energii);
● brak kondensacji pary wodnej pomiędzy warstwami obudowy;
● znacznie lepszą izolacyjność termiczną;
● poprawę komfortu wewnątrz budynków;
● znaczne ograniczenie ryzyka zagrzybienia;
● lepszą wydajność systemów wentylacji mechanicznej;
● dużą efektywność energetyczną budynku;
● znaczne obniżenie rachunków za energię potrzebną do utrzymania żądanej

temperatury wewnątrz budynku.

Kingspan Sp. z o.o.
tel. 48 378 31 00

info@kingspan.pl
www.kingspan.com


