
 - płyty elewacyjne włókno-cementowe

Tubonit to marka najwyższej jakości włókno-cementowych płyt elewacyjnych dostępnych w ofercie Tuplex – 
największego dystrybutora tworzyw sztucznych w Europie Środkowo – Wschodniej. Dzięki bliskiej współpracy 
z architektami i projektantami powstała wyjątkowa paleta barw, która w połączeniu z kilkoma dostępnymi 
strukturami pozwala na kreatywne kształtowanie elewacji budynków i tworzenie nieszablonowych projektów.

Płyty Tubonit posiadają wyjątkowe i unikalne cechy tego typu produktów, takie jak:

• niepalność (klasa A2, s1-d0)
• wysoka wytrzymałość na zginanie, ściskanie, uderzenia i uszkodzenia
• odporność na działanie wody, grzybów pleśniowych
• wysoka izolacyjność dźwiękowa

Płyty Tubonit dostarczane są w różnych rozmiarach i grubościach, jako barwione w masie i lakierowane, 
oferując tym samym innowacyjne możliwości aranżacji przestrzeni architektonicznej dla projektantów  
i dekoratorów. 

Tubonit produkowany jest w Europie i spełnia najwyższe normy jakościowe. Do produkcji wykorzystujemy naturalne 
składniki, takie jak cement, woda i włókna celulozowe pochodzące z drewna iglastego, dlatego też nasze płyty 
są całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego a dodatkowo nadają się ponownego 
przetworzenia.

Płyty barwione w masie są naturalnym materiałem włóknisto-cementowym, którego cechą  charakterystyczną są 
inkluzje oraz niejednorodność powierzchni, która może dodatkowo ulegać  zmianie w czasie, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku innych materiałów budowlanych czy wykończeniowych, jak chociażby drewna lub blachy 
miedzianej. Naturalne różnice w odcieniach  poszczególnych płyt, które mogą wystąpić w miarę upływu czasu 
są typowe dla tego typu produktów i nie są wadą materiału, a wręcz przeciwnie - cechą pożądaną przez wielu 
architektów.

Tubonit to nie tylko sama płyta elewacyjna, ale także element systemu elewacyjnego, na który składa się system 
montażu Tubracket i izolacja w postaci wełny mineralnej.
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Płyty elewacyjne włókno-cementoweGęstość suchego produktu ≥1,6 kg/dm³

Maksymalna absorbcja wody – płyty niezabezpieczone ≤ 25%

Maksymalna absorbcja wody – płyty z warstwą hydrofobową ≤ 9%

Maksymalna absorbcja wody – płyty z zabezpieczeniem UV ≤ 3%

Wilgotność naturalna 10 ÷ 15%

Zmienność wymiarów w warunkach ekstremalnych 
– temperatura/wilgotność -5°C do 100°C; 20% do 90% 1,5 mm/m

Przewodność cieplna 0,36 W/mK

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,00001 °C-1

Klasa reakcji na ogień A2 - s1, d0

Odporność na zamarzanie >100 cykli

Odporność na oleje, kwasy, zasady, sole dobra

Wodoszczelność całkowita

Odporność na ścieranie wysoka

Wytrzymałość na zginanie (mokry produkt) ≥ 24 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (suchy produkt)
- w poprzek włókien
- wzdłuż włókien

32 N/mm²
22 N/mm²

Odporność na ściskanie 40 N/mm²

Sprężystość 2 Nmm/mm²

Moduł Younga (E) 13.000 N/mm²

Współczynnik opdporności na parę wodną µ 45

Kategoria (EN 1246:2012)  A

Klasa (EN 12467:2012)  5
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Grubość (mm) 5 6 8 10 12 15 20 25 30

Waga (kg/m2) 9,0 10,8 14,4 18,0 21,6 27,0 36,0 45,0 54,0

Wymiary płyt (mm): 1200x2500, 1200x3000, 1200x3050, 1250x2500, 1250x3000, 1250x3050

Właściwości:

www.tuplex.pl


