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Cechy fizyko-mechaniczne: 

Wyznaczenie charakterystyki 

                  Wartości dla płyt BELTEP 

ŚWIATŁO EXTRA LEKKI UNIWERSALNY 

Gęstość, ρ, w kg / м3 35 50 60 

Przewodność cieplna w temperaturze 10 o C, λ10, 
W / (m * K), nie więcej niż 

0035 0035 0035 

 

Przewodność cieplna w temperaturze 25 o C, λ25, 
W / (m * K), nie więcej niż 

0,0396 0,0398 0,0400 

Przewodności cieplnej w warunkach 
eksploatacyjnych A λ A, W / (m * K)  

0,0400 0,0402 0,0404 

 

Przewodności cieplnej w warunkach pracy B Î B, 
W / (m * K) 

0,0410 0,0412 0,0415 

 

Odporność na ściskanie poniżej 10% deformacji 
liniowej, Ď 10, po sorpcji nawilżania, kPa, nie mniej 
niż  

0,5 0,5 0,5 

 

Ostateczny samolot siła z płyty, σ t kPa, nie mniej 
niż 

0,8 1,1 1,4 

 

Przepuszczalność Apor V, μ, mg / (m * h * Pa) 
0598 0592 0576 

 

Ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku αw 
0,70 (H) 0,90 0,85 (Н) 

 

Wilgotność,%, nie więcej niż 0,5 

Absorpcja wody (chwilowego), kg / m, nie więcej 
niż 

0,5 

Palności, klasa A1 

  Marka płyt Długość w mm Szerokość, mm Grubość, mm 

ŚWIATŁO EXTRA 1000; 1200 600; 1000 50-200 

LEKKI 1000; 1200 600; 1000 50-200 

UNIWERSALNY 1000; 1200 600; 1000 50-200 
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