
Po 21 latach nastąpiła rozbiórka domu z prefabry- 
katów. Podczas demontażu wyraźnie okazało się, że:

Celuloza wdmuchnięta jako izolacja cieplna szkieletowej 
konstrukcji ścian zewnętrznych i działowych...

... nie wykazuje po 21 latach eksploatacji jakichkolwiek 
oznak osiadania czy deformacji.

CELULOZA NIE WYKAZUJE 
OZNAK ZMĘCZENIA

Wełna celulozowa, kluczowy składnik izolacji ISOCELL, to nie tylko niski współczynnik przewodzenia ciepła, ale i dokładność dopasowania oraz solidność wbudowanej 
warstwy.  Podczas rozbiórki zlokalizowanego w parku domów pokazowych „Blaue Lagune” w wiedeńskim Neudorf 21-letniego domu o prefabrykowanej konstrukcji 
drewnianej, okazało się, że ISOCELL jako izolacja cieplna charakteryzuje się niezawodnością i stabilnością. Przez 21 lat celuloza nie wykazała żadnych śladów 
osiadania lub rozwarstwienia i działała tak, jakby aplikację przeprowadzono dzień wcześniej. Podobne wnioski płyną z doświadczeń ekipy przebudowującej w 2014 
roku jeden z ocieplonych celulozą domów w Tyrolu.

Celulozowa izolacja cieplna ISOCELL przez lata pełniła swoją rolę w prefabrykowanym domu drewnianym 
firmy „Pronaturhaus” w parku domów pokazowych „Blaue Lagune” w wiedeńskim Neustadt. W roku 
2013 dom ten zdemontowano z myślą o drugiej fazie jego cyklu życia: tym razem jako pełnoprawnego 
budynku mieszkalnego, przeniesionego do miejsca oddalonego o 30 km. Podczas demontażu szczególne  
wrażenie zrobiła warstwa wdmuchiwanej izolacji z celulozy, która, mimo lat, zachowała swoją 
sprężystość i niezawodność. Warstwa celulozy wypełniająca ściany zewnętrzne i działowe, pomimo 
ponad 20 lat eksploatacji, nie wykazywała żadnych oznak deformacji, kurczenia się czy spadku jakości.  
Efekt zachwycił Josefa Schedelmayera, udziałowca firmy Pronaturhaus Obritzberger GmbH z Gosing: 

„Celulozowa izolacja termiczna ISOCELL pod każdym względem wygląda tak, jakby dopiero co została 
wdmuchnięta. Robi to wrażenie, zwłaszcza gdy ktoś widział, jak potrafią wyglądać inne materiały 
izolacyjne po zaledwie kilku latach od ułożenia.”

Podobnie mogła wypowiadać się ekipa przeprowadzająca w 2014 roku przebudowę jednego z domów 
w Tyrolu. W ramach tej realizacji rozebrano dach, ocieplony 17 lat wcześniej celulozą ISOCELL. Odkrywka 
nie wykazała jakichkolwiek wad warstwy izolacyjnej – pracownicy stwierdzili obecność nienaruszonej, 
szczelnej izolacji.

DEKADY MIJAJĄ, A CELULOZA POZOSTAJE TAK SOLIDNA I DOKŁADNIE 
DOPASOWANA JAK PIERWSZEGO DNIA

Konstrukcja dachu otwarta po 17 latach; 
Celuloza ISOCELL funkcjonuje tak, jakby była świeżo 
wbudowana
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Umieszczona na samochodzie maszyna dużej mocy, 
wtłacza materiał wężami do izolowanych przestrzeni

Celuloza jest ekologicznym materiałem izolacyjnym o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła 
(λD = 0,037 W/mK) oraz bardzo efektywnym i czystym procesie wytwarzania. Celuloza w równej mierze 
nadaje się do izolowania dachów, ścian, jak i stropów. Zasada montażu jest następująca: włókna celulozy 
są wdmuchiwane maszynowo do przeznaczonych do wypełnienia przestrzeni, po czym zostają w nich 
zagęszczone, tworząc dokładnie dopasowane, bezszczelinowe i solidnie osadzone warstwy izolacyjne. Zimą 
doskonale zatrzymują ciepło, a latem nie wpuszczają gorąca. Dzięki specjalnej technologii wdmuchiwania, 
izolacja wypełnia całą wolną przestrzeń i nie zostawia szczelin, dociera aż do najdalszych zakątków 
i zakamarków. Izolacja celulozowa pozyskiwana jest z makulatury gazetowej; w tym celu jest ona sortowana, 
następnie rozdrabniania na płatki o długich włóknach i, w celu ochrony przed pleśnią i insektami, impregnowana 
solami mineralnymi. Ten ostatni proces również zabezpiecza materiał przed rozkładem biologicznym oraz 
nadaje mu odporność ogniową. Aplikacją izolacji zajmuje się certyfikowany specjalista, a realizacje mogą 
być przeprowadzane zarówno na etapie przygotowywania prefabrykatów, jak i bezpośrednio na budowie. 
Cały proces przebiega szybko, jest czysty i nie generuje odpadów, a co za tym idzie - pozwala oszczędzić 
czas i zminimalizować koszty. W przypadku montażu na budowie, maszyna do wdmuchiwania znajduje się 
zazwyczaj na samochodzie lub przyczepie, skąd wełna celulozowa jest wdmuchiwania za pomocą węża 
bezpośrednio do ocieplanych przegród. Materiał jest schludnie zapakowany w poręczne baloty i znajduje się 
na samochodzie, zatem nie zajmuje miejsca na budowie i nie musi być przenoszony z miejsca na miejsce. 
W przypadku zastosowania w prefabrykowanych konstrukcjach drewnianych, celuloza wprowadzana 
jest do przestrzeni między elementami drewnianymi za pomocą węża lub lancy (igły) do wdmuchiwania; 
największe zakłady prefabrykacji wykorzystują w tym celu również zautomatyzowane systemy płyt 
do wdmuchiwania, które pozwalają na szybkie i dokładne wypełnienie jednostronnie zamkniętych elementów 
konstrukcji drewnianych.

Gabriele Leibetseder, Prezes ds. technicznych w firmie ISOCELL: „Krytycy uważają, że izolacja celulozowa 
wdmuchnięta w przegrodę budynku osiądzie lub się rozwarstwi, a więc spowoduje powstanie mostków 
termicznych. Jest to oczywistą nieprawdą, ponieważ niezliczone testy i badania dowodzą czegoś zupełnie 
innego. Przykłady z praktyki budowlanej, takie jak ten 21-letni dom pokazowy lub otwarta po 17 latach 
konstrukcja dachu, dostarczają dowodów uzupełniających badania“. W przypadku izolacji wełną celulozową 
decydującą rolę odgrywa jakość i ilość materiału, a także gęstość jego wdmuchiwania. Dobierane 
są one w zależności od konstrukcji i wymiarów przegrody przeznaczonej do zaizolowania. Wymagana gęstość 
ustalana jest na podstawie tzw. „testu wibracyjnego”. Celem jego przeprowadzenia elementy wzorcowe 
zostają wypełnione izolacją celulozową, po czym, przez pół godziny, są poddawane silnym drganiom 
na płycie wibracyjnej. Po zakończeniu testu element wzorcowy jest otwierany w celu przeprowadzenia 
oględzin materiału. Kryterium dopuszczające jest jedno: wdmuchnięty w element wzorcowy materiał nie ma 
prawa wykazywać jakiegokolwiek osiadania. Badania te są podstawą dla precyzyjnego określenia parametrów 
gęstości wdmuchiwania, wykorzystywanych następnie na placu budowy przez firmy wykonawcze.

GĘSTOŚĆ WDMUCHIWANIA IZOLACJI JEST ADAPTOWANA DO SPECYFIKI BUDYNKU

CELULOZA – INTELIGENTNA IZOLACJA Z MAKULATURY GAZETOWEJ

Nienaruszona i czysta po 17 latach celuloza...

Celuloza ISOCELL na stanowisku badań - „test 
wibracyjny”

Wąż wdmuchujący trzeba rozwinąć do miejsca zadmuchu

...zostaje po demontażu... ...zapakowana w worki i ponownie wykorzystana...


