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Płyta falista z włóknocementu to doskonałe, ekologiczne rozwiązanie dla 
dachów i elewacji we współczesnym budownictwie. Cieszy się popular-
nością zarówno w budownictwie mieszkaniowym, letniskowym, drew-
nianym, jak też gospodarczym i przemysłowym. Wszędzie tam, gdzie 
szczególnie ważna jest estetyka oraz naturalne właściwości włóknoce-
mentu.

Wysoka fala, bogata kolorystyka i optymalny wymiar płyty gwarantują 
zachowanie walorów estetycznych na wysokim poziomie. Sprawiają wra-
żenie, że dach po ułożeniu nawiązuje kształtem do tradycyjnej dachówki 
esówki. Znajoma forma wpisana w polski krajobraz podana w nowocze-
snej, ekologicznej odsłonie powoduje, że nasza płyta falista idealnie na-
daje się do renowacji i wymiany starych azbestowych dachów.

Rozwiązania sprawdzone  
 w każdych warunkach
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Naturalne właściwości włóknocementu

Idealne rozwiązanie na dach i elewację
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Naturalne doświetlenie dzięki płycie świetlikowej

Brak reakcji na szkodliwe substancje

tylko naturalne składniki

odporność na czynniki 
atmosferyczne

odporność na związki 
kwasowo-zasadowe

odporność na szkodniki, 
pleśń i grzyby

zwiększona 
wytrzymałość

niepalność

niska kondensacja, 
regulacja wilgotności

doskonała izolacja 
akustyczna i termiczna

szybki i łatwy montaż

3 profile płyt o różnej 
wyskości fali

bogata kolorystyka

liczne akcesoria
i elementy montażowe

wysoka stabilność 
wymiarowa
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Płyty faliste są wytwarzane w naszych fabrykach tylko z naturalnych 
surowców w oparciu o najnowocześniejsze procesy technologiczne. Na-
turalne dla środowiska surowce wykorzystywane do produkcji płyt fali-
stych to: cement, woda, powietrze, mączka wapienna, włókna celulozo-
we i zbrojeniowe. 

Proces produkcji odbywa się w cyklu zamkniętym, dlatego do środowiska 
naturalnego nie przedostają się żadne szkodliwe substancje. Produkcja 
płyt falistych oparta jest na nowoczesnej technologii, która nie wykorzy-
stuje azbestu. W efekcie powstaje niepalny i bezpieczny materiał, który 
nadaje się do stosowania w budynkach każdego rodzaju, na dowolnej wy-
sokości. 

Ekologia

Naturalne surowce i ekologiczna technologia
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Przezroczyste płyty PVC dopasowane 
 do profili płyt falistych zapewniają 

naturalne oświetlenie.

Metalowe pokrycia dachowe wykazują brak właściowo-
ści termoizolacyjnych oraz właściowości wygłuszających,  
co jest męczące głównie podczas ulewnego deszczu lub 
silnego wiatru.

Płyty faliste z włóknocementu zapewniają 
właściwą wentylację w całym budynku. W po-
mieszczeniu zawsze będzie świeże powietrze.

-150 C

00 C

Niska kondensacja, regulacja wilgotności, dzięki 
czemu nie jest wymagana kosztowna wentylacja 
systemu. Wilgoć w formie pary wodnej jest absor-
bowana, dzięki czemu pod pokryciem dachowym 
nie powstają skropliny.

Pokrycia dachowe, nieprzepuszczające powie-
trza, mają skłonność do gromadzenia kondensatu.  
Nie pozwala to na uzyskanie odpowiedniej wilgot-
ności w pomieszczeniu.

Pokrycia dachowe
z blachy

Płyta falista 
z włóknocementu

Pokrycia dachowe z blachy nie są od-
porne na negatywny wpływ czynników 
atmosferycznych, przez co ich okres 
użyteczności jest znacznie krótszy.

Izolacja termiczna powoduje, że pomieszczenia 
nie ulegają przegrzaniu, ponieważ dach nie na-
grzewa się do wysokich temperatur. Zapewnia to 
grubość płyty wynosząca 6 mm.

Trwałość
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Bezpieczeństwo

Zwiększona odporność i wytrzymałość

Nasze płyty faliste spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpie-
czeństwa.  Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji technologii praso-
wania mieszanki włóknocementu, płyty wyróżniają się zwiększoną wy-
trzymałością w porównaniu do oferowanych na rynku, konkurencyjnych 
rozwiązań. 

Dzięki wzmocnieniu płyty włóknami zbrojeniowymi  
w połączeniu z celulozą, cementem, wodą i szeregiem 
minerałów, płyty są zdecydowanie bardziej odporne na 
łamanie i pękanie pod wpływem obciążeń. Dodatkowo 
płyty zbrojone są paskami polipropylenowymi, w efek-
cie uzyskujemy zwiększone bezpieczeństwo bierne 
osób ( podczas montażu płyt na połaci dachowej).

 Wytrzymała dzięki procesowi prasowania włóknocementu

Wzmocniona włóknami zbrojeniowymi i paskami polipropylenowymi
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51 mm
40 mm

Unikalna forma płyt falistych wpływa znacząco na zwiększenie sku-
tecznej wentylacji pomieszczeń. Niepowtarzalny na rynku profil sprzyja 
niskiej kondensacji, regulacji wilgotności – samoczynnej dyfuzji wilgoci, 
dzięki czemu nie jest wymagana kosztowna wentylacja systemu. Wilgoć 
w formie pary wodnej jest absorbowana, dzięki czemu pod powierzchnią 
dachu nie powstają skropliny.

Ochrona przed gromadzeniem się kondensatu

Odporne na odczyny kwasowe i zasadowe

Wentylacja

Dyfuzyjność i regulacja wilgotności
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Oferowane przez nas płyty faliste z włóknocementu posiadają szereg 
ułatwień w zakresie montażu. Forma płyt została przygotowana tak, aby 
w maksymalnym stopniu ułatwić prace dekarskie. Dzięki obciętym na-
rożnikom oraz wywierconym otworom (płyta falista P5) montaż płyt trwa 
zdecydowanie krócej i jest niezwykle precyzyjny. 

Bogata oferta akcesoriów i elementów montażowych, w tym niedostęp-
nego w konkurencyjnych ofertach gasiora uniwersalnego, zwiększa ela-
styczność w zakresie tworzenia wysoce zindywidualizowanych rozwią-
zań. 

Montaż

Precyzja i szybkość

Obcięte narożniki ułatwiające montaż

Liczne akcesoria i elementy dodatkowe



AGROFALA (P6) EKOFALA (P8)
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Płyty faliste dostępne są w 3 profilach i, w zależności od wymagań, mogą być wykorzystywane do renowacji 
istniejących dachów w budynkach mieszkalnych lub montażu nowych pokryć w budynkach przemysłowych i go-
spodarczych. Krótkie płyty charakteryzują się elegancją, zaś długie są szybkie w montażu, co ma duże znaczenie  
w przypadku dachów o dużej powierzchni.

Gładka i trwała powierzchnia

Większa odporność na promienie UV
GOTYCKA (P5)

Produkty

3 profile płyt, wiele możliwości



GOTYCKA (P5) AGROFALA (P6) EKOFALA (P8)

Format produkcyjny (mm) 920 x 585 1097 x 1250 1097 x 2500 1130 x 1250 1130 x 2500

Ilość sztuk na palecie 300 100 50 100 60

Waga płyty (kg) 6,7±0,5 20±0,5 41±0,5 17±0,5 35±0,5

Waga palety (kg) 2050 2040 2090 1740 2140

Waga (kg/m2) 12,50 15 12,50

Długość fali (mm) 177 177 150

Wysokość fali (mm) 51 51 40

Szerokość użytkowa (mm) 873 1050 1050

Długość użytkowa (mm) 460 1050 2300 1125 2375

Grubość (mm) 6

Konstrukcja nośna drewno, stal, żelbet

Przygotowanie  
do montażu obcięte narożniki
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Dane techniczne

Rozstaw łat nawet co 1170 mm

Wysoka stabilność wymiarowa
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czerwony

grafitowy

Nasze płyty faliste pokrywane są dwukrotnie farbą, 
dzięki czemu powierzchnia jest niezwykle gładka 
i trwała. Zastosowanie jednego z pięciu znajdują-
cych się w ofercie kolorów pozwala na zmniejszenie 
porowatości powierzchni. Dodatkowo zabezpie-
cza ją przed szkodliwym działaniem czynników ze-
wnętrznych oraz zwiększa odporność na promie-
niowanie UV.

Kolorystyka

Estetyka na najwyższym poziomie szary (niemalowany)

wiśniowy

brązowy

zielony
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Gąsior 
początkowyWiatrownica typu S

prawa / lewa

Gąsior zawiasowy
profilowany dolny

Gąsior zawiasowy
profilowany górny

Gąsior
podstawowy

Zakończenie gąsiora
zawiasowego prawe

Zakończenie  gąsiora 
 zawiasowego lewe

Zakończenie 
wiatrownicy typu  S

prawe / lewe

Gąsior 
pulpitowy

W ofercie oryginalnych akcesoriów i elementów montażowych dla płyt 
falistych z włóknocementu znajduje się wszystko, co jest niezbędne do 
stworzenia kompletnego systemu dachowego lub systemu elewacyjnego. 

Dzięki zastosowaniu oryginalnych rozwiązań, jak wiatrownice, gąsiory, 
kominki wentylacyjne i świetliki można zwiększyć trwałość i fankcjonal-
ność całego systemu dachowego . Dostępne w ofercie oryginalne wkręty 
umożliwiają umocowanie płyt falistych na podkonstrukcji drewnianej lub   
metalowej.

Pełna oferta oryginalnych akcesoriów i elementów montażowych znajduje 
się na stronie www.creaton.pl.

Akcesoria

Rozwiązania systemowe


