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Czym są okładziny Durasid®?

DURASID® to kompletny system okładzin dla różnorodnych 

zastosowań w nowych budynkach oraz do renowacji sta-

rych. Profile DURASID® są wykonane z twardego spienio-

nego PVC wytwarzanego w technologii dwuwarstwowej, 

pokrytego wytrzymałą wytłaczaną wierzchnią warstwą. 

Zewnętrzna warstwa posiada strukturalną imitację drewna 

- DURASID® ma wszystkie najlepsze cechy porównując do 

innych okładzinami. DURASID® to połączenie urokliwego 

wyglądu naturalnego drewna z łatwością pielęgnacji two-

rzywa sztucznego. Dzięki temu szybko stał się doskonałą 

alternatywą dla okładzin wykonanych z innych materiałów.

DURASID® to także łatwość montażu - jest on częścią 

kompletnego systemu zawierającego wszystkie ele-

menty wykończeniowe niezbędne do uzyskania łatwego, 

profesjonalnego montażu.

Firma Plastivan produkuje również różnorodne deski 

okapowe pod marką BELTECTO®.

Materiały te są doskonałe do budowy nowych budyn-

ków oraz renowacji starych. Można je łączyć z dowol-

nymi elementami wykończenia elewacji, na czele z okła-

dziną DURASID® oczywiście.
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Zalety twardego spienionego PVC

Wytrzymałość i długotrwała żywotność

Twarde spienione PVC to tworzywo wytrzymałe i 

odporne zarówno na upływ czasu, jak i warunki atmos-

feryczne. Dzięki temu nawet po wielu latach okładziny 

będą wyglądały jak nowe. Ponadto, profile są barwione 

w całości struktury, więc nigdy nie będą wymagały malo-

wania ani olejowania.

Ciepły i naturalny wygląd

Wytłoczona wierzchnia warstwa posiada naturalnie 

wyglądającą strukturalną imitację drewna.

Dzięki temu okładzina DURASID® jest trudna do odróż-

nienia od prawdziwego drewna i wyróżnia się ciepłym, 

naturalnym wyglądem.

Łatwość montażu

Profile DURASID® wykonane z twardego spienionego 

PVC są znacznie lżejsze od ich odpowiedników z litego 

drewna lub płyt cementowych. Z tego względu ich prze-

noszenie i montaż są znacznie łatwiejsze i nie mają tak 

dużych wymagań konstrukcyjnych. Ponadto, montaż w 

systemie na pióro i wpust jest bardzo szybki.

Łatwość konserwacji

Dzięki wierzchniej warstwie struktura jest zamknięta.

Osady z zanieczyszczeń i glonów nie mogą więc przenik-

nąć przez wierzchnią warstwę materiału, co jest częstym 

problemem w materiałach porowatych takich jak drewno 

lub płyty cementowe. Zanieczyszczenia powierzchniowe 

dają się łatwo usunąć gąbką, szczotką lub myjką ciśnieniową 

(maks. 80 barów) z ew. użyciem łagodnego detergentu.

Idealna odporność na uderzenia

Używając okładzin DURASID® nie trzeba się martwić o ich 

uszkodzenia. Przypominamy, że jest to materiał znany z 

doskonałej odporności na uderzenia. W przypadku mate-

riałów alternatywnych uderzenia mogą szybko spowodo-

wać trwałe ubytki, a nawet spowodować pęknięcie profili.

Zabezpieczanie i ulepszanie ścian zewnętrznych

Okładziny DURASID® chronią ściany zewnętrzne i podno-

szą standard nowych i starych budynków. Panele te chronią 

również warstwy izolacyjne przed wpływem warunków 

atmosferycznych, gwarantując utrzymanie optymalnych 

właściwości izolacyjnych przez długi czas.

Mnogość zastosowań

DURASID® może być zastosowany w domach prywat-

nych, domkach letniskowych i budynkach przemysło-

wych. Materiał ten jest też doskonały do pokrywania 

całych ścian, dachów, lukarn i okapu dachu. Zapewnia 

on stylowy, jednorodny wygląd i wykończenie.

Szeroki wybór kolorów i wykończeń

Panele okładzinowe DURASID® do ścian zewnętrz-

nych dostępne są w 11 ponadczasowych kolorach i 3 

wariantach. Można je montować poziomo lub pionowo. 

Opracowano również serię wygodnych profili wykoń-

czeniowych wykonanych z tworzywa sztucznego i 

malowanego aluminium. Gwarantują one dobry i jedno-

rodny wygląd budynku, z doskonałym wykończeniem 

narożników i łączeń.
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Panele okładzinowe DURASID® do ścian zewnętrz-

nych są wykonane z twardego spienionego PVC 

pokrytego wytrzymałą wytłaczaną wierzchnią 

warstwą ze strukturalną imitacją drewna. Dostępne 

są trzy typy profili, wszystkie o długości 5 m

• pojedyncza deska 167 mm: gwarantuje natu-

ralny wygląd

• deska z wydłużonym piórem 167 mm: okła-

dzina może być montowana pionowo lub 

poziomo

• deska podwójna 333 mm: model podwójny 

zapewniający jeszcze szybszy montaż

Pojedyńcza deska
167 mm
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90 (RAL 9010)

93 (RAL 7035)

91 (RAL 9001)

94 (Camel)

92 (RAL 1015)

95 (RAL 7016)

POJEDYŃCZA DESKA 167 MM

Kod prod. Kolor Długość Rysunek

Dwuczęściowa listwa brzegowa 524150 90, 91, 92, 93, 94, 95 5m

Profil startowy 524200 Biały 5 m

Profil wentylacyjny 524250 Czarny 2,5 m

Profil łącznikowy 524300 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Łącznik standardowy (pojedyńczy) 524360 90, 91, 92, 93, 94, 95

Wąski łącznik (pojedyńczy) 524361 90, 91, 92, 93, 94, 95

Dwuczęściowy kątownik uniwersalny 524450 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Aluminiowy narożnik 524451 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Profil narożnikowy 524500 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m
100

50

Kątownik kryty aluminium 524560 93, 94 5 m 50

150
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Deska z wydłużonym 
piórem
167 mm
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90 (RAL 9010)

93 (RAL 7035)

91 (RAL 9001)

94 (Camel)

92 (RAL 1015)

95 (RAL 7016)

DESKA Z WYDŁUŻONYM 

PIÓREM  167 MM

Kod prod. Kolor Długość Rysunek

Dwuczęściowa listwa brzegowa 524150 90, 91, 92, 93, 94, 95 5m

Profil startowy 524200 Biały 5 m

Profil wentylacyjny 524250 Czarny 2,5 m

Profil łącznikowy 524300 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Wąski łącznik (do elewacji z wydłużonym piórem) 524362 90, 91, 92, 93, 94, 95

Dwuczęściowy kątownik uniwersalny 524450 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Aluminiowy narożnik 524451 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Profil narożnikowy 524500 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m
100

50

Kątownik kryty aluminium 524560 93, 94 5 m 50

150
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Deska podwójna 
333mm
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90 (RAL 9010)

93 (RAL 7035)

91 (RAL 9001)

94 (Camel)

92 (RAL 1015)

95 (RAL 7016)

Kod prod. Kolor Długość Rysunek

Dwuczęściowa listwa brzegowa 524150 90, 91, 92, 93, 94, 95 5m

Profil startowy 524200 Biały 5 m

Profil wentylacyjny 524250 Czarny 2,5 m

Profil łącznikowy 524300 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Łącznik standardowy (podwójny) 524350 90, 91, 92, 93, 94, 95

Wąski łącznik (podwójny) 524351 90, 91, 92, 93, 94, 95

Dwuczęściowy kątownik uniwersalny 524450 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Aluminiowy narożnik 524451 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Profil narożnikowy 524500 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m
100

50

Kątownik kryty aluminium 524560 93, 94 5 m 50

150

DESKA PODWÓJNA 333 MM
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Durasid® Natural: zastosowanie specjalnej tech-

nologii w obróbce struktury imitującej drewno w 

panelach ze spienionego PVC pozwala na uzyska-

nie wyjątkowo naturalnego wyglądu.

Pojedyńcza deska
167 mm
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Olive (OV)

Cedar (CD)Silver (SV) Graphite (GP)

Walnut (WL)

POJEDYŃCZA DESKA 167 MM

Kod prod. Kolor Długość 

Pojedyńcza deska 167 mm 523167 Silver (SV) 
Cedar (CD) 
Graphite (GP) 
Olive (OV) 
Walnut (WL)

5 m

Kod prod. Kolor Długość Rysunek
Dwuczęściowa listwa brzegowa laminowana aluminium 524160 93 - RAL 7035 (SV) 

94 - Camel (CD) 
96 - RAL 7039 (GP) 
97 - RAL 7023 (OV) 
98 - RAL 7013 (WL)

5m

Profil startowy 524200 Biały 5 m

Profil wentylacyjny 524250 Czarny 2,5 m

Wąski łącznik (pojedyńczy) 524361 93 - RAL 7035 (SV) 
94 - Camel (CD) 
96 - RAL 7039 (GP) 
97 - RAL 7023 (OV) 
98 - RAL 7013 (WL)

Dwuczęściowy kątownik kryty aluminium 524460 93 - RAL 7035 (SV) 
94 - Camel (CD) 
96 - RAL 7039 (GP) 
97 - RAL 7023 (OV) 
98 - RAL 7013 (WL)

5 m

Kątownik kryty aluminium 524560 93 524560 93 - RAL 7035 (SV) 
94 - Camel (CD) 
96 - RAL 7039 (GP) 
97 - RAL 7023 (OV) 
98 - RAL 7013 (WL)

5 m

50

150
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Deski okapowe
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Deski okapowe

Podbitki

Po pokryciu ścian zewnętrznych deskami DURASID® to samo można zrobić 

z podbitkami. Seria BELTECTO® obejmuje różne rodzaje komorowych profili 

podbitkowych, które są dostępne w większości kolorów DURASID®. Do podbi-

tek można też użyć desek DURASID®.

Deski okapowe

Okap dachu można wykończyć za pomocą profili BELTECTO® wykonanych z 

twardego spienionego PVC. Są to wprawdzie deski lite, nie komorowe, ale niska 

gęstość i dobre właściwości tego materiału sprawiają, że daje się on obrabiać tak 

samo łatwo jak drewno. Te bardzo wytrzymałe deski okapowe są dostępne w 

różnych typach i szerokościach do 454 mm. Dostępna jest też większość kolo-

rów DURASID® przypadku tych profili.

Panele BELTECTO® są odporne na działanie promieni UV i wszystkie warunki 

atmosferyczne. Można więc zapomnieć o konieczności ich odmalowywania!

Deski BELTECTO® chronią okap nadając mu jednocześnie stylowy wygląd więc 

można cieszyć się nimi przez wiele lat dzięki niskim wymaganiom konserwacji.
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Instrukcja montażu Durasid® Original & Natural

Przed rozpoczęciem montażu paneli zalecamy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. Aktualna wersja instrukcji jest 
dostępna na stronie internetowej. Firma Plastivan nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania mon-
tażu według instrukcji.

Drewniany stelaż
Drewniany stelaż jest podstawą dla montażu paneli DURA-
SID®. Stelaż należy odpowiednio przymocować do płaskiej 
powierzchni. Minimalny rozmiar impregnowanych listw 
to 24x32 mm. Listwy muszą być przymocowane do ściany 
pionowo w równych odstępach nie większych niż 500 mm. 
Dla kolorów ciemnych (jak np. RAL 7016) i paneli DURASID® 
Natural maksymalny odstęp pomiędzy listwami zmniejsza 
się do 300 mm (rys. 1)

Wentylacja
Pionowa wentylacja za panelami jest bardzo ważna - 
zapobiega skraplaniu pary wodnej, rozwojowi grzybów 
lub odkształceniom w przypadku dużych różnic tempe-
ratur. Nie wolno wypełniać przestrzeni pomiędzy łatami 
dachu, a izolacją. Zamiast tego materiał izolacyjny lub 
barierę wilgoci należy umieścić za łatami. Jeżeli użyta ma 
być izolacja, należy upewnić się, że pomiędzy materiałem 
izolacyjnym i panelami jest 32 mm miejsca. Jeżeli izolacja 
nie będzie używana, wystarczy 24 mm przestrzeni za 
panelami. Poniżej dolnego panelu i nad górnym pane-
lem musi być co najmniej 22 mm wolnej przestrzeni - 
należy tam umieścić profile wentylacyjne (rys. 2 i 3).

Montaż
Mocujemy profil wentylacyjny i startowy do spodu listew. 
Panele DURASID® są zawsze montowane w systemie na 
pióro i wpust, natomiast montaż do rowka na gwóźdź 
odbywa się z użyciem śrub ze stali nierdzewnej. Wzdłuż-
nie panele DURASID® są łączone łącznikami: standardo-
wymi lub wąskimi. Dla każdego panela należy pozosta-
wić odstęp 1mm/m zarówno od łączników, jak i od profili 
wykończeniowych (rys. 3 i 4).

Wykończenie
Wykończenie krawędzi oraz narożników wewnętrznych 
i zewnętrznych możliwe jest z użyciem różnych profili 
wykończeniowych. Profile te mogą również zostać użyte 
do wykończenia otworów okiennych i drzwiowych. 
Można też łączyć je z deskami BELTECTO® z twardego 
spienionego PVC. Montaż tych profili zawsze przebiega 
tak samo: podstawowy profil jest łączony z listwami, a 
wykończeniowy zatrzaskuje się na podstawowym po 
montażu paneli DURASID® (rys. 5 i 6).
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Deski DURASID® mają niskie wymagania konserwacji. 

Nie trzeba ich szlifować, malować ani olejować. Dzięki 

zamkniętej strukturze powierzchni panele nie wchła-

niają wilgoci, co w zasadzie wyklucza rozwój glonów i 

mchu. Zanieczyszczenia powierzchniowe od kurzu, spa-

lin, zanieczyszczonego powietrza itd. można wyczyścić 

Gwarancja

Dostawca surowców udziela firmie Plastivan NV 10-let-

niej gwarancji dotyczącej odporności na promieniowa-

nie UV następujących kolorów produktów DURASID®: 

RAL 9010 - RAL 9001 - RAL 1015 - RAL 7035 - Camel.

Na kolory Antracyt (RAL 7016), Srebrny, Cedr, Grafit Oliwka 

i Orzech udzielana jest gwarancja 5-letnia.

W myśl gwarancji panele wytłaczane nie ulegną znacz-

nemu odbarwieniu pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego. Więcej informacji oraz warunki gwa-

rancji można znaleźć na stronie  www.durasid.com.

Konserwacja

gąbką, miękką szczotką lub myjką ciśnieniową (maks. 80 

barów z dyszą w odległości co najmniej 50 cm). Woda 

musi być czysta lub wymieszana z łagodnym domowym 

detergentem. Nie wolno używać substancji agresyw-

nych ani rozpuszczalników. Plamy tłuszczu i oleju można 

usunąć domowym detergentem.

Informacje techniczne

Przeprowadzone 
badanie 

Twarde spienione 
PVC 

Durasid Original Durasid Natural

Gęstość ISO 1183-1 0,5 g/cm³ 0,5 – 0,6 g/cm³      0,4 - 0,5 g/cm3

Temperatura mięknienia wg Vicata ISO 306 78,0 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C

Zawartość popiołów w 1000°C ISO 3451-A 5,0 % 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 %

Badanie odchlorowodorowania ISO 182-2 27 min

Czas stabilizacji DHC ISO 182-3 29 – 30 min 29 – 30 min

Czas indukcji DHC ISO 182-3 26 – 28 min 26 – 28 min

Odporność na działanie ognia (antracyt) NBN EN 13501-1 N.P.D.

Odporność na działanie ognia (inne kolory) NBN EN 13501-1 C s3 d2 N.P.D.

Odporność na uderzenia EN 477/EN 13245-2 N.A. 1,5 m 1,5 m

Twardość w skali Shore’a D DIN 53505 56

Wytrzymałość na zginanie NBN EN ISO 178 1200 MPa 24 – 29MPa

Moduł sprężystości NBN EN ISO 178 1,2 – 1,5GPa

Wytrzymałość na rozciąganie ISO 527-2 12 – 14 N/mm²

Wydłużenie w punkcie zerwania ISO 527-2 42 – 52 %

Kurczliwość EN 479 ≤ 6,0 % ≤ 6,0 %

Odporność na zrywanie (antracyt) NBN EN ISO 8256 13,5 kJ/m²

Odporność na zrywanie (inne kolory) NBN EN ISO 8256 35,0 kJ/m²

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej(1) ASTM D696 0,055mm/m/°C

Mrozoodporność NBN EN 539-2 & 1304 frost-resistant frost-resistant

Absorpcja wody Przepływ wilgoci brak brak 

Absorpcja wody ISO  2179 0,28 mg/cm²

Odporność na wiatr EN 12211 C2

Współczynnik przenikalności cieplnej EN 12667 0,07 W/mK 0,07 W/mK

Odporność na uderzenia, próba eksploatacyjna EOTA TR 001 100 – 400 Nm & 6 Nm

Odporność na uderzenia, próba bezpieczeństwa EOTA TR 001 700Nm & 10 Nm

(1) Za wyjątkiem antracytu
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b y  P L A S T I V A N

W W W . D U R A S I D . C O M 
I N F O @ D U R A S I D . C O M

Firma Plastivan NV, której produkty obejmują również systemy okładzin DURASID®, jest belgijską firmą o 

ponad 50-letnim doświadczeniu w wytwarzaniu produktów budowlanych z wytłaczanego PVC i WPC. 

Posiada wiele zakładów produkcyjnych i biur sprzedaży zarówno w Belgii, jak i za granicą.

D
U

RA
SI

D
-L

-P
L-

10
-2

01
5


