
Mineralna piana izolacyjna 

AIRIUM™

NOWY WYMIAR IZOLACJI



Co to jest AIRIUM?

Mineralna piana 
izolacyjna dla 

zrównoważonego 
budownictwa



                          Airium – główne parametry techniczne

Materiał

Skład 100% mineralny

Właściwości

Klasa ochrony PPOŻ A1 (niepalny)

Przewodnośc cieplna 0,038 – 0,07 W/m*K

Gęstość 70 - 400 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie 20 – 1500 kPA

Pochłanianie dźwieku (gr 20cm) 0,6

Absobcja wody EN 1609 4kg/m3

Odporność na dyfuzję pary wodnej 7

Skurcz 4mm/m

Odpornosć na owady, gryzonie i 
pleśnie

Tak



AIRIUM - Zależności między gęstością a termoizolacyjnością
oraz gęstością a wytrzymałością



Zastosowanie AIRIUM

Wylewki 
podposadzkowe

Dachy odwrócone 

Izolacja podłogi na 
gruncie

Wypełnienie bloczków 
betonowych

Wypełnienie pustych 
przestrzeni

 Ocieplenie poddaszy

(poziome aplikacje))

Izolacja stropów

między piętrowych

 Nieużytkowe 
poddasze

Renowacje starych 
stropów/

Renowacje budynków

Inne

Ściany 
prefabrykowane

Stropodachy

Inne



Grupy docelowe dla rozwiązania AIRIUM

WYKONAWCA/
POSADZKARZ

PROJEKTANT/

KONSTRUKTOR

APLIKATOR  ASA

INSTALATOR

W

DEVELOPER / 
INWESTOR 

INDYWIDUALNY

GW/KIEROWNIK 
BUDOWY

PRODUCENT 
PREFABRYKATÓW

RENOWACJE

KONSERWATOR 
ZABYTKÓW



Gdzie jest dostępne AIRIUM



Korzyści z zastosowania AIRIUM

•pewna jakość produktu zagwarantowana marką Lafarge

•obnizenie kosztów wykonania termoizolacji i podkładów 
podłogowych 

•przyśpieszenie prac

•bezpieczeństwo 

•wyższy standard

 INWESTOR/
DEWELOPER/GW



Korzyści z zastosowania AIRIUM

 KIEROWNIK BUDOWY

APLIKATOR  ASA

•gotowe, stabilne rozwiązanie systemowe

•izolacja akustyczne

•brak konieczności magazynowania produktu na budowie

•szybka realizacja

•Wsparcie LAFARGE



Korzyści z zastosowania AIRIUM 

  
WYKONAWCA/
 POSADZKARZ

•szerszy zakres prac

•brak konieczności inwestowania we własny sprzęt

•nie wyrzucasz swoich pieniędzy!

•szybkość, łatwość i dokładność realizacji

•atrakcyjna cena - proporcjonalna do zużycia – nie zapłacisz 
więcej niż zużyjesz

•Wsparcie zespołu Lafarge

•Certyfikowany Wykonawca



Pierwsze zastosowanie AIRIUM w Polsce – renowacja budynku – 
Kraków ul. Smolki (100kg/m3)



Przykładowe zastosowania AIRIUM – stropodach Jaworzno (spadki 3%)





Przykładowe zastosowania AIRIUM – izolacja podposadzkowa (gęstość 
150 – 250 kg/m3)



Przykładowe zastosowania AIRIUM
 – wypełnienie bloczków ściennych (70kg/m3)

https://www.youtube.com/watch?v=W0ARxa25CZw

https://www.youtube.com/watch?v=W0ARxa25CZw


Building for growth.

Zapraszamy na pokaz
.
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