
Glasbord® na ściany i sufity

Higiena i czystość
Płytę warstwową Glasbord® 

na styropianie lub piance PIR 
można użyć w chłodniach i mroźniach. 
Bardzo szczelna warstwa polipro-
pylenowa SURFASEAL sprawia, że 
powierzchnia nie jest porowata, dzięki 
czemu brud nie wnika wewnątrz struk-
tury materiału, co znacznie ułatwia 
mycie i utrzymanie jej w czystości. 
Jest odporna na wilgoć, jej laminat 
poliestrowy nie przewodzi i nie wchła-
nia wilgoci, ogranicza to rozwój bakte-
rii na powierzchni płyty. Płyta posiada 
atest higieniczny i jest dopuszczona do 
stosowania w zakładach spożywczych 
jako okładzina ścienna.

Wytrzymałość i montaż
Przed uszkodzeniami płyta jest zabez-
pieczona cienką warstwą niezwykle 
twardego materiału SURFASEAL. 
Powierzchnia płyty ma wytłoczoną 
strukturę, dzięki czemu nasz wyrób 
jest odporny na wszelkie zarysowania. 
Nie wymaga odnawiania, płyty nie 
trzeba malować, ponieważ pigment 

Płyty Glasbord® to najlepsze rozwiązanie dla każdej firmy, małej czy dużej. W zakładach przemysłowych 
można je stosować zamiast płytek ceramicznych jako okładzinę ścienną i płytę sufitową. Płyta może być 
montowana na dowolnym podłożu: na tynku, zniszczonych płytkach ceramicznych czy na starej płycie 
warstwowej. 

koloru jest zawarty w strukturze lami-
natu. Płyta nie blednie i pozostaje cały 
czas jak nowa. 

Zaletą jest łatwy, szybki i tani montaż. 
Klej nakłada się na tynk podobnie 
jak pod płytki, a następnie przykłada 
płytę i dociska gumowym wałkiem,  
a zatem może być on wykonany 
własnymi siłami. Równie łatwe  
w montażu są płyty warstwowe Glas-
bord®, w tym przypadku instalacja 
jest podobna do układania płyt karto-
nowo-gipsowych. Szerokość i długość 
płyty, dopasowana do pomieszczenia, 
zapewnia minimalną liczbę połączeń 
i bardzo szybki montaż. Dopuszczona 
do stosowania w budownictwie na 
podstawie Aprobaty Technicznej.

Charakterystyka 
płyty Glasbord®

Płyty wykonane są z żywicy poliestro-
wej wzmocnionej włóknem szklanym. 
Grubość płyty 2,3 mm pozwala na 
stosowanie jej jako płyty warstwowej 
na rdzeniu styropianowym od 20 mm 
do 200 mm, z przeznaczeniem do 
chłodni, mroźni. Nadaje się także do 
starych, zniszczonych i nierównych 
powierzchni lub jako ścianki działowe, 
wypełnienie do drzwi itd. Szerokość 
paneli wynosi 119,5 cm, natomiast 

długość jest dopasowana do wysokości pomiesz-
czenia. Płyty łączone są listwami z PCV (DB).  
W systemie nie ma więc trudnych do umycia 
i wysuszenia fug cementowych, tak jak w przy-
padku płytek ceramicznych.

Drzwi chłodnicze 
i przemysłowe z płyty Glasbord®

Drzwi chłodnicze z płytą Glasbord® są lżejsze od 
drzwi nierdzewnych, ale równie trwałe i odporne 
na zniszczenia. Drzwi chłodnicze, przemysłowe, 
zawiasowe, przesuwne i wahadłowe nadają się 
do każdego zakładu spożywczego.

Listwy wykończeniowe z PCV
Wykończenie między ścianą a posadzką musi być 
półokrągłe. Do wyoblenia naroży służy dwuczęś-
ciowa listwa z PCV. Można ją stosować na płytki 
lub płytę warstwową w nowych i remontowanych 
pomieszczeniach. Listwy posiadają kształtki do 
połączeń w narożnikach, dzięki czemu montaż 
jest bardzo prosty i szybki.  
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