
Building for growth.

Nowa definicja izolacji

Mineralna piana izolacyjna 
dla zrównoważonego budownictwa
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Airium™ –  
izolacja z piany  
mineralnej

Życie  
z Airium™  
Postaw na zdrowe  
i bezpieczne rozwiązania 
izolacyjne

Rosnące rachunki za energię, wahania 
temperatury, ryzyko pożarów lub 
negatywny wpływ na środowisko  
to tylko niektóre z problemów,  
które dotyczą popularnych produktów  
do izolacji domu.

Airium™ to alternatywna izolacja, 
zapewniająca komfort i spokój.  
Nasz materiał jest:

•   Skuteczny: pomaga radzić sobie  
ze zmianami temperatury i akustyką.

•   Zdrowy i bezpieczny: bez chemikaliów,  
jako optymalna ochrona przeciwpożarowa 
– klasa A1 według norm UE.

•   Zrównoważony: najbardziej trwała, 
niskoemisyjna i niedroga opcja izolacji  
w 100% recyklingowalna.

Budowanie  
z Airium™  
Pracuj szybciej i unikaj 
niepotrzebnych kłopotów

Dotrzymanie napiętych harmonogramów  
i wymogów technicznych, optymalizacja 
pracy oraz marż, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, to dobrze znane obszary,  
z którymi zmagają się wykonawcy  
na budowach.

Airium™ może ułatwić życie na budowie, 
jeśli chodzi o izolację, ponieważ jest:

•   Wydajne: przy użyciu tego samego 
materiału możesz jednocześnie 
budować i izolować.

•   Bezproblemowe: ma mniejsze 
wymagania w zakresie transportu, 
przechowywania i przeładunku.

•   Łatwe w użyciu: wylewane jest jako 
materiał płynny i dobrze wypełnia 
miejsca, w które jest wlewane.

Projektowanie  
za pomocą Airium™  
Wybierz trwałe mineralne 
rozwiązanie

Osiągnięcie ambitnych celów  
w zakresie efektywności energetycznej  
w sposób zrównoważony jest kluczem  
w przypadku każdego obecnie 
projektowanego budynku.

Airium™ zapewnia izolację, która jest:

•   Ekologiczna: jest to niskoemisyjny 
materiał, nadający się do recyklingu.

•   Zdrowa: pozwala na utrzymywanie 
powietrza wolnego od chemii  
oraz pleśni.

•   Trwała: wytrzymuje ponad 100 lat.

Poprawa efektywności energetycznej budynków  
należy do największych wyzwań XXI wieku.  
Około jedna trzecia globalnie zużywanej energii  
jest obecnie wykorzystywana do ogrzewania  
i chłodzenia budynków. Budynki w czasie  
użytkowania są odpowiedzialne za emisję  
prawie 20% globalnych gazów cieplarnianych.

Odpowiedzią Lafarge jest Airium™, technologia produkcji mineralnej 
izolacji, która poprawia efektywność energetyczną budynków, od podłogi, 
przez ściany, aż po dach. Airium™ można aplikować jako warstwy 
podposadzkowe podkładów podłogowych, ścian warstwowych, izolacji 
stropodachów i poddaszy, a także jako wypełnienia pustaków ściennych.

Jak to działa? 
Airium™ jest wytwarzane na bazie zawiesiny cementu i wodnej piany. 
Składa się głównie z zamkniętych i równo rozłożonych w masie pęcherzyków 
powietrza. Jest to pierwsza pianka mineralna, która oferuje najwyższy  
poziom izolacji, zapewniając komfort termiczny zarówno w niskich,  
jak i wysokich temperaturach. Airium™ jest również bardzo łatwe w użyciu, 
dzięki czemu zwiększa tempo pracy i bardzo dokładnie wypełnia każdy 
narożnik i kształt.

STROPODACHY  
I TARASY NA DACHU

PODDASZA

PODŁOGI

ŚCIANY WARSTWOWE PUSTAKI ŚCIENNE

„Airium jest materiałem w pełni 
mineralnym i charakteryzuje się 
wysoką izolacyjnością. Naprawdę 
dobrze wpasowuje się w naszą 
gotowość do wyróżniania się  
oraz odpowiadania na potrzeby 
naszych klientów, którzy  
w naszym odczuciu coraz częściej 
oczekują produktów zdrowszych, 
bezpieczniejszych i bardziej 
zrównoważonych”.
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Zastosowania Airium™

Tarasy na dachu/
stropodachy   
z Airium™ 
Inteligentna i łatwa  
izolacja pozioma

Panele ścienne   
z Airium™ 
Dla zdrowych rozwiązań  
modułowych

Poddasze   
z Airium™ 
Informacja zwrotna  
od właściciela domu

Rozwiązanie Airium™ umożliwia wykonanie warstw  
spadkowych na stropodachu bez wykorzystywania klinów. 
Przyspiesza to i ułatwia wykonywanie dowolnych spadków  
na dachach płaskich.

Wykorzystanie Airium™ na stropodachach pozwala zaoszczędzić 
dużo czasu w trakcie wykonywania warstw spadkowych.  
Stosując Airium™, zużywasz mniejszą ilość materiału.

Wytrzymałość Airium™ pozwala na korzystanie  
ze stropodachu jako tarasu.

Zespół Airium™ pracuje obecnie nad rozwojem opartych  
na Airium™ paneli ściennych oraz hybrydowych systemów 
drewno/Airium™, aby wesprzeć naszych partnerów  
w opracowaniu zdrowych budynków.

Rozwiązania modułowe Airium™ oferują znaczące korzyści  
w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami – od korzyści 
środowiskowych po oszczędność czasu i kosztów, a także lepszą  
jakość oraz kontrolę zarządzania budową.

Systemy, które można wykonać za pomocą Airium™:

•   izolowane prefabrykowane panele ścienne

•   preizolowane drewniane panele ramowe.

W grudniu 2016 r. zespół Airium™ przeprowadził  
pierwszą próbę na budowie w celu ocieplenia strychów  
za pomocą Airium™.

Główne zalety Airium™ w porównaniu za standardowymi 
materiałami izolacyjnymi (wełna mineralna, wełna szklana) 
obejmują lepszą wydajność cieplną (około 10% lepszą przy 
wartości współczynnika lambda około 0,037 W/m*K) oraz 
odporność na działanie gryzoni i ognioodporność.

Oto co nam powiedział Christophe T., właściciel domu,  
dwa miesiące później:

„Naprawdę czuję różnicę. Używam mniej  
drewna do ogrzewania, a optymalną  
temperaturę uzyskuję w domu znacznie  
szybciej! W styczniu dach był pokryty przez  
trzy tygodnie śniegiem. W tej części domu,  
w której nie użyto Airium™, śnieg  
natychmiast się stopił. Jestem bardzo  
zadowolony z produktu! ”

DACHY

•   Poddasza użytkowe 
oraz nieużytkowe

•    Prefabrykowane 
elementy  
dachowe

•    Stropodachy

•   Tarasy dachowe

PODŁOGI

•   Warstwa 
izolacyjna  
i wyrównawcza  
pod jastrychem

 •   Lekkie podłogi 
podniesione

INNE ZASTOSOWANIA

•   Inne wypełnienia 
nośne oraz nienośne

•   Projekty geotechniczne

ŚCIANY

•   Wypełnione Airium™ 
betonowe pustaki  
ścienne

•   Airium™ na budowie  
(w warstwach  
powietrza lub  
w szalunkach  
traconych)

•    Prefabrykowane 
ściany warstwowe

„To rozwiązanie pozwala  
szybciej pokryć przestrzeń  
niż w przypadku innych 
materiałów, a moim  
pracownikom jest łatwiej  
na co dzień”.
Zouhair Ouchari, GM, Gama Etanche,  
stosujący Airium™ w Maroku

Airium™ to platforma technologiczna o nieskończonych 
możliwościach. Rozpoczęliśmy wdrażanie Airium™ wraz  
z partnerami w kilku zastosowaniach. Wierzymy, że droga  
rozwoju polega na partnerstwie. Twoje pomysły i spostrzeżenia  
są dla nas kluczowe, aby w pełni wykorzystać możliwości 
Airium™ w istniejących aplikacjach i odkryć wiele innych 
zastosowań Airium™.

Podejście naszego zespołu jest pragmatyczne. Działamy we współpracy,  
dostosowując istniejące rozwiązania Airium™ do specyfiki Twojego projektu  
lub wspólnie opracowując nowe systemy i zastosowania Airium™.

Wspólny rozwój
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Zastosowanie w elementach  
budynków 

Podłogi na gruncie

Korzyści z zastosowania AiriumTM jako warstwy podposadzkowej  
w podłodze na gruncie:

Airium™ jest dobrym materiałem izolacyjnym, który z powodzeniem zastąpi materiały stosowane 
dotychczas w warstwach podłogi na gruncie, głównie styropian. Mineralna piana izolacyjna 
Airium™ o średniej gęstości (od 150 do 300 kg/m3) idealnie nadaje się jako warstwa wyrównawcza 
i jednocześnie izolacyjna pod wylewki posadzkowe.

Piana zapewnia jednolitą warstwę wyrównawczą i izolacyjną, dzięki czemu z jednej strony warstwa 
ta jest lekka, a z drugiej bardziej trwała. Wypełnia bardzo dokładnie wszelkie nierówności oraz 
przestrzenie wokół prowadzonych na gruncie instalacji. Dzięki temu ogranicza się występowanie 
mostków termicznych.

AiriumTM jako materiał mineralny jest całkowicie niepalny – euroklasa A1.

Wystarczy już warstwa Airium™ grubości 20 cm pod wylewkę typu miksokret z iX CPP20 lub 
wylewkę anhydrytową Agilia Sols A, aby współczynnik przenikania ciepła UC podłogi na gruncie  
wynosił poniżej 0,3 W/(m2·K), czyli był mniejszy od wymaganego przez warunki techniczne,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Systemy posadzek z AiriumTM zostały przebadane w laboratorium pod kątem izolacyjności 
akustycznej. Zapewniają one odpowiednią izolację akustyczną dla dźwięków powietrznych  
oraz uderzeniowych.

• pełna odporność ogniowa materiału
• izolacyjność termiczna i akustyczna 
•  jednoczesne wykonanie warstwy wyrównawczej 

i termoizolacyjnej
•  dokładne otulenie wszystkich biegnących na 

podłożu instalacji, wykończone równą warstwą 
(brak potrzeby docinania i dopasowywania)

• szybsze wykonanie warstwy wyrównawczej
•  łatwiejsze wykonanie izolacji na podłożach 

trudnych

• redukcja odpadów (zbędnych kosztów)
•  zmniejszenie ryzyka pękania podkładu 

podłogowego na skutek niewłaściwego 
przygotowania podłoża

•  zmniejszenie kosztów ogrzewania podłogowego 
oraz zwiększenie komfortu użytkowania poprzez 
zapewnienie równej grubości podkładu 
podłogowego na całej jego powierzchni

•  redukcja kosztów jastrychu (zmniejszenie  
jego grubości do minimalnej wymaganej)

Podłogi na stropach międzykondygnacyjnych

Korzyści z zastosowania AiriumTM jako warstwy podposadzkowej  
w podłodze na stropach międzykondygnacyjnych:

Airium™ z powodzeniem zastąpi stosowany obecnie w większości przypadków styropian jako 
materiał wyrównawczy i izolacyjny w warstwach podłogi na stropach międzykondygnacyjnych. 

Piana zapewnia jednolitą warstwę wyrównawczą i izolacyjną, dzięki czemu z jednej strony  
warstwa ta jest lekka, a z drugiej bardziej trwała. Wypełnia bardzo dokładnie wszelkie  
nierówności oraz przestrzenie wokół prowadzonych na stropach instalacji. Dzięki temu  
ogranicza się występowanie mostków termicznych i akustycznych.

AiriumTM jako materiał mineralny jest całkowicie niepalny – euroklasa A1.

Wystarczy już warstwa Airium™ grubości 5 cm pod wylewkę typu miksokret z iX CPP20  
lub wylewkę anhydrytową Agilia Sols A, aby współczynnik przenikania ciepła UC podłogi  
na stropie międzykondygnacyjnym wynosił poniżej 1,00 W/(m2·K), czyli był mniejszy od 
wymaganego przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Systemy posadzek z AiriumTM zostały przebadane w laboratorium pod kątem izolacyjności 
akustycznej. Zapewniają one odpowiednią izolację akustyczną dla dźwięków powietrznych oraz 
uderzeniowych dla budynków mieszkalnych.

•  pełna odporność ogniowa materiału
•  izolacyjność termiczna i akustyczna 
•  jednoczesne wykonanie warstwy wyrównawczej 

i termoizolacyjnej
•  dokładne otulenie wszystkich biegnących na 

podłożu instalacji wykończone równą warstwą 
(brak potrzeby docinania i dopasowywania)

•  szybsze wykonanie warstwy wyrównawczej
•  możliwość realizacji dużych powierzchni  

bez potrzeby koncentracji na docinaniu  
i dopasowywaniu izolacji z płyt  
(przyśpieszenie realizacji budowy)

•  obniżenie ryzyka uszkodzenia wykonanej  
izolacji przez inne ekipy biorące udział  
w procesie realizacji

•  dostawa just in time – nie ma potrzeby 
magazynowania materiału na budowie

•  redukcja odpadów (zbędnych kosztów)
•  redukcja kosztów jastrychu (zmniejszenie  

jego grubości do minimalnej wymaganej)

podłoga właściwa

podkład podłogowy iX CPP20 / Agilia Sols A 

Airium™ (gęstość od 150 do 300 kg/m3)

mata akustyczna Goldflex

warstwa poślizgowa z folii PE 0,2 mm

strop żelbetowy

podłoga właściwa

podkład podłogowy iX CPP20 / Agilia Sols A 

warstwa rozdzielająca (poślizgowa) 
wykonana z folii PE 0,2 mm

Airium™  
(gęstość od 150 do 300 kg/m3)

izolacja przeciwwilgociowa wykonana  
z folii PE lub papy termozgrzewalnej

podsypka żwirowa zagęszczona do ID = 0,9
podbudowa z chudego betonu C 8/10
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Renowacje i modernizacje  
budynków (w tym zabytkowych)  
przy wymianie stropów i posadzek

Zastosowanie Airium™ jako materiału do wypełnienia pustek między belkami nośnymi stropów  
w starych, remontowanych kamienicach pozwala na zmniejszenie obciążenia konstrukcji oraz 
większą izolację akustyczną. W przypadku wykorzystania piany jako wypełnienia po starej polepie 
między nośnymi belkami drewnianymi lub stalowymi stosuje się Airium™ o niskiej gęstości  
(ok. 100 kg/m3). W ten sposób obciążenie użytkowe przenoszone będzie przez deski lub płyty OSB 
ułożone na belkach głównych, a warstwa Airium™ nie będzie w żaden sposób obciążona.  
Ponadto dzięki niepalnym właściwościom Airium™ zabezpiecza najbardziej wrażliwe obiekty 
zabytkowe pod kątem przeciwpożarowym.

Dodatkową zaletą Airium™ w tego typu aplikacjach jest to, że jest materiałem całkowicie 
mineralnym, co sprawia, że jest odporne na działanie gryzoni i mikroorganizmów.

Poddasza – warstwa termoizolacyjna  
na poddasza nieużytkowe

W przypadku izolacji poddaszy najczęściej jest stosowana piana o gęstości  
od 50 do 180 kg/m3. Piana jest produkowana na budowie przy użyciu specjalnego 
dedykowanego samochodu (Airium™ truck). Umożliwia to dostosowanie jej do wymaganej 
gęstości. Dzięki elastyczności i prędkości podawania piany, która wynosi do 8 m3/min, 
Airium™ szybko wypełnia wszystkie charakterystyczne dla poddaszy wnęki.  
Dodatkowo właściwości izolacji akustycznej oraz termicznej są o 10% wyższe  
w porównaniu z tradycyjną wełną.

W przypadku izolacji poddaszy kluczowe jest takie  
ułożenie izolacji termicznej, aby uniknąć wszelkich  
mostków termicznych. Airium™ jest materiałem  
stworzonym do tego typu zastosowań dzięki  
swoim właściwościom termicznym oraz  
wylewaniu się piany izolacyjnej w trakcie  
jej aplikacji.

Dachy – warstwa spadkowa  
na stropodachach

Airium™ o średniej gęstości (od 180 do 500 kg/m3) może być  
stosowane na dachach płaskich jako warstwa spadkowa oraz izolacja  
termiczna. Mineralna piana izolacyjna Airium™ z powodzeniem zastępuje  
klasyczne materiały izolacyjne i jednocześnie warstwę dociskową. Oznacza to, że z jednego materiału i w jednej technologii 
przygotujesz obie warstwy stropodachu do ułożenia izolacji przeciwwodnej. 

 W przypadku wylewania na stropach bardzo dobrze otula wszystkie ułożone na nim instalacje, dzięki czemu  
  redukuje liczbę mostków termicznych i akustycznych. Jest też wystarczająco wytrzymałe, aby można  
  było po nim chodzić. Wykorzystanie piany Airium™ jako warstwy spadkowej przyśpiesza prace  
   nawet o 30% w porównaniu z metodą tradycyjną. Piana jest też lżejsza od tradycyjnych  
      wylewek cementowych, co prowadzi do obniżenia kosztów konstrukcji.

Stropodach
pokrycie papowe

papa wentylacyjna

Airium™

papa paroszczelna

strop
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Izolacyjność 
akustyczna 

podłóg –  
wyniki badań

iX CPP 20,  
mata akustyczna, Airium™

Rw (C, Ctr) = 60 (-2,  -7) dB,

Lnw = 52 dB,

Δ Lw = 28 dB
Agilia Sols A,  

mata akustyczna, Airium™

Rw (C, Ctr) = 60 (-2,  -7) dB,

Lnw = 54 dB,

Δ Lw = 26 dB

Warstwa termoizolacyjna  
w prefabrykowanych ścianach warstwowych

Wypełnienie bloczków betonowych / pustaków  
ściennych podnosi ich termoizolacyjność  
oraz izolacyjność akustyczną

Mineralna piana izolacyjna, która jest używana w prefabrykacji, ma niską gęstość  
(od 100 do 180 kg/m3) i można ją stosować do każdego rodzaju ściany (dwu-  
lub wielowarstwowej). Modułowe rozwiązania Airium™ mają więcej korzyści  
w porównaniu z konstrukcją konwencjonalną – są bardziej ekologiczne, pomagają  
zaoszczędzić czas i koszty, pozwalają także na lepszą kontrolę jakości i zarządzania  
procesem całej budowy. Piana może być również wykorzystywana do wypełniania  
różnych niebetonowych systemów prefabrykowanych, ale także i prefabrykowanych  
elementów ściennych, dachowych lub podłogowych. Zespół badawczy Lafarge  
pracuje obecnie nad rozwojem technologii paneli ściennych na bazie betonu  
i piany Airium™.

Do wypełnienia bloczków jest wykorzystywana piana o niskiej gęstości (ok. 70 kg/m3).  
Wypełnienie Airium™ zapewnia oszczędności na poziomie 10% pod względem termoizolacji  
(mniejsze rachunki za ogrzewanie). Ponadto nie jest wymagana żadna dodatkowa warstwa dźwiękochłonna. 
Lafarge współpracuje z producentami bloczków, co zapewnia kompleksowe podejście do całego procesu 
budowlanego, w tym m.in. odpowiednie projektowanie oraz certyfikacje elementów ściennych.  
Głównym priorytetem Lafarge pozostaje współtworzenie rozwiązań konstrukcyjnych sprzyjających  
poprawie efektywności energetycznej i komfortu w budynku.
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Bloczki betonowe   
z Airium™ 
Połączenie pianki mineralnej oraz pustaków betonowych  
jest proste i konkurencyjne. Jest ono również:

Izolujące
•    Komfort w lecie  

(wysoka bezwładność 
cieplna)

Zdrowe
•   100% mineralne
•    Bez lotnych związków 

organicznych (LZO)
•   W 100% nadaje się  

do recyklingu

W pełni dostosowane
•   W pełni zautomatyzowany 

proces produkcji
•     Wysoka zdolność 

produkcyjna (ponad  
15 000 wypełnionych 
bloków dziennie)

Grubość pustaka Wartość U bez pianki Wartość U z Airium™

20 cm 1,17 W/m2K 0,53 W/m2K

36 cm 0,35 W/m2K 0,23 W/m2K

50 cm 0,23 W/m2K 0,16 W/m2K

Materiał

Skład 100% mineralny

Właściwości 

Klasa ochrony przeciwpożarowej A1 (niepalny) 

Przewodność cieplna 35–60 mW/m*K

Przykłady wartości R 3–4 (15 cm)
m2K/W

Gęstość 40–200 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie 20–500 kPa

Pochłanianie dźwięku (grubość 20 cm) 0,6

Absorpcja wody (EN 1609) 4 kg/m2

Odporność na dyfuzję pary 7

Skurcz 4 mm/m

Odporność na owady/pleśń Tak

Zastosowanie

Spienianie na miejscu Tak

Wypełnienie pustek Tak

Tempo produkcji 5–30 m3/h

Zautomatyzowana produkcja Tak

Twardnienie

Wilgotność 50% RH

Czas schnięcia (20̊C / 40% RH)* 24 godz.

Czas wiązania (20̊C) <10 godz.

Airium™ – symulacja termiczna:

Krzywa zależności wytrzymałości na ściskanie i gęstości Airium™
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Informacje techniczne  
na temat  Airium™

Krzywa λ vs gęstość Airium™
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* Zależy od szerokości/grubości
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Grzegorz Czop
PPHU GC

Wykonawca inwestycji AIRIUM
Remonty kamienic  

i nadbudowy w Krakowie

Marcin Pilarczyk
ALTIUS

Wykonawca inwestycji  
w Poznaniu z zastosowaniem 

Agilia Sols A i AIRIUM

„Czas to pieniądz, więc powiem krótko o zaletach Airium™.  
To piana o wyjątkowo dobrej izolacji akustycznej i termicznej.  
Nie obciąża budżetu inwestora oraz stropu jak inne materiały.  
Mogę potwierdzić: 4–5 godzin pracy 3-osobowej ekipy 
wystarczy, by zalać powierzchnię 156 m2. Lafarge po raz kolejny 
stanął na wysokości zadania. Szkoda czasu na inne izolacje.”

„Miesiąc pracy ekipy budowlanej. Każdy wykonawca wie,  
ile to kosztuje… Dzięki zastosowaniu Airium™ o tyle  
mogłem skrócić czas realizacji podkładów podłogowych.  
Polecam ze względu na szybkość, ognioodporność  
i akustykę!”

Przykładowe realizacje z zastosowaniem AIRIUM™

Kraków  
– poddasze 

w zabytkowej 
kamienica

Poznań  
– budynki 

wielorodzinne

Rzeszów  
– drewniany 

budynek 
szkieletowy
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Airium™ to technologia mineralnej piany 
izolacyjnej. Jest ona w pełni ognioodporna,  
trwała i zrównoważona. Może wypełnić  
dowolny kształt i rodzaj pustki, na miejscu  
lub w środowisku kontrolowanym przemysłowo. 
Airium™ może mieć różne zastosowania –  
od pustaków, przez podłogi, po dach – 
ponieważ oferuje szeroki zakres możliwych 
kombinacji między izolacją a właściwościami 
konstrukcyjnymi.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Skontaktuj się z zespołem Airium™  
pod adresem lafarge@airium.pl

Odkryj swoją misję izolacji  
na airium.pl

Lafarge
West Station II
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
e-mail: lafarge@airium.pl 
tel.: +48 22 324 60 00, fax: +48 22 324 60 05

Building for growth.


