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Spis treści Wprowadzenie

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

Z biegiem lat liczba certyfikatów, znaków jakości i wymaganych przez przepisy badań, jak również liczba informacji, które 
zalewają klientów, staje się coraz większa.

Ponieważ dzieje się tak prawie we wszystkich dziedzinach codziennego życia, zdecydowaliśmy się przybliżyć nieco ten 
temat, przynajmniej w stosunku do naszych wyrobów.

Na następnych stronach chcielibyśmy dać naszym klientom, malarzom i wszystkim zainteresowanym osobom przegląd 
lub wgląd do świata okładzin tapetowych Vitrulan, w sposób możliwie prosty i zrozumiały.

Wyjaśnimy znaczenie naklejek i piktogramów, które znajdują się na naszych etykietach. Ponadto objaśnimy tematy 
związane z okładzinami z włókna szklanego ogólnie, a z wyrobami Vitrulan w szczególności.

W niniejszej broszurze nie omawiamy poszczególnych wyrobów. Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na 
temat konkretnych wyrobów lub ich właściwości, znajdą je Państwo w naszych broszurach produktowych albo na stronie 
www.vitrulan.com.Alternatywnie mogą się Państwo w każdej chwili samodzielnie skontaktować z nami.

Przy objaśnianiu skomplikowanych spraw będziemy je przedstawiali w sposób jak najbardziej uproszczony. Z tego 
powodu nie rościmy sobie prawa do kompletności i nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji na kompletność informacji. 
Treść niniejszej broszury nie zastąpi w konkretnym przypadku porady eksperta.
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Świat wyrobów Vitrulan

ŚWIAT WYROBÓW VITRULAN

SYSTEXX – są to okładziny tapetowe ścienne i sufitowe 
z tkaniny szklanej, które dla zapewnienia szczególnie 
efektywnego montażu są w większości wykonane w 
technologii Aqua. Oznacza to, że na spodzie okładziny 
jest już naniesiona równomierna warstwa kleju, którą 
trzeba jeszcze tylko aktywować czystą wodą. Jednak 
program SYSTEXX oferuje jeszcze coś więcej: dużą liczbę 
innowacyjnych rozwiązań specjalnych dla ścian i sufitów.

Połączenie estetyki i właściwości funkcjonalnych zapewnia 
nadzwyczajne spektrum możliwości zastosowania wyrobów 
SYSTEXX. Innowacyjne okładziny ścienne i sufitowe z 
tkaniny szklanej zapewniają jednocześnie możliwość 
innowacji i różnorodności motywów: dzięki różnorodnym 
kombinacjom struktury i powłoki powstają niezliczone 
warianty.

W 1931roku udało się nam wykonać pierwszą okładzinę 
ścienną z przędzy szklanej – narodziły się okładziny tapetowe 
z włókna szklanego! Od tego czasu wciąż pracujemy nad 
optymalizacją, dalszym rozwojem i udoskonalaniem tych 
różnorodnych okładzin tapetowych.

Jednak jaką szczególną cechę mają okładziny tapetowe 
z włókna szklanego i co różni je od tradycyjnych okładzin 
papierowych albo winylowych?

Okładziny tapetowe z włókna szklanego, zwłaszcza 
tkanina szklana, są szczególnie odporne i wytrzymałe na 
uderzenia i szorowanie. Wzmacniają ściany, mostkują rysy 
i zapobiegają tworzeniu się nowych rys.

ZALETY TECHNICZNE

Dzięki zastosowaniu naturalnego materiału, jakim 
jest szkło, prawie wszystkie nasze okładziny tapetowe 
posiadają certyfikat hipoalergiczności OEKO-TEX i nie 
budzą żadnych zastrzeżeń pod względem zdrowotnym. Przy 
opracowywaniu wszystkich naszych okładzin tapetowych z 
włókna szklanego na pierwszym miejscu rozpatrywane 
były zasady zrównoważonego rozwoju przy wykańczaniu 
wnętrz oraz najwyższa jakość wyrobów.

Oprócz dużych zalet technicznych, okładziny tapetowe 
z włókna szklanego zapewniają również prawie 
nieograniczoną możliwość kreacji wnętrz, od perfekcyjnie 
gładkiej flizeliny filamentowej, przez szeroką ofertę 
klasycznych struktur tkanych, aż do bogatych, wielko- 
powierzchniowych motywów co pozwala perfekcyjnie 
dobrać okładzinę ścienną dla wszelkich upodobań i dla 
każdej koncepcji pomieszczenia.

Ognioodporne
B-s1, d0 / A2-s1, d0

Wzmacniające i 
pokrywające rysy

Odporne na 
uderzenia i przebicie

Odporne na ścieranie 
i szorowanie

Odporne na działanie 
środków dezynf. i czyszcz

Pozbawione substancji szkodliwych 
i nie budzące zastrzeżeń w świetle  
przepisów o środkach spożywczych.

Paroprzepuszczalne

Odpowiednie dla 
alergików

Wymienione tutaj właściwości dotyczą większości asortymentu i ewentualnie 
mogą zależeć od zastosowanej powłoki malarskiej.

SERIE WYROBÓW SYSTEXX:

SYSTEXX Active

Dzięki specjalnej apreturze i innym zabiegom uszlachetniającym, SYSTEXX prezentuje gałąź okładzin tapetowych „Active“ 
z dodatkowymi zaletami funkcjonalnymi. Można tu np. znaleźć tkaninę renowacyjną, tkaninę magnetyczną i flizenę 
filamentową, rozwiązanie o klasie ognioodporności A2, tkaninę szklaną powodującą oczyszczanie powietrza albo tkaninę 
z logo dla indywidualnych projektów.

SYSTEXX Phantasy

Czy to najgłębsza dżungla, czy też odległy, niegościnny krajobraz pustynny: SYSTEXX Phantasy zabierze Państwa w 
podróż do świata fantazji. Przez zastosowanie bogatego wzornictwa i interesujących, wielkoformatowych wzorów całe 
pomieszczenia albo godne zaakcentowania ściany stają się atrakcją każdego mieszkania, biura i pokoju hotelowego. 
Uzyskuje się zapierający dech w piersiach nastrój przez pełną fantazji kreację ścian.

SYSTEXX Pure

Przy zastosowaniu SYSTEXX Pure uzyskuje się nieograniczone możliwości kształtowania wnętrza. Proste linie, 
przejrzyste struktury i perfekcyjnie gładkie powierzchnie stwarzają spokojny nastrój i umożliwiają stosowanie świadomie 
purystycznych okładzin ściennych. Jednocześnie ograniczenie to stanowi optymalną bazę do stosowania wyszukanych 
technik szpachlowania albo kombinacji kolorystycznych.



76

BADANIA I CERTYFIKACJE



Be
sc

hic
htet mit wasseraktivierbarem

Kleber

•
Pré-encollée avec colle activable à l‘e

au
•

PRE-COATED WITH 

WATER-ACTIVATABLE GLUE

AQUAT E C H N O L O G Y

4 016446 708604

25 cm

Application video:Vidéo d‘application :Anwender-Video:

info@systexx.com I www.systexx.comSYSTEXX by Vitrulan is a brand of Vitrulan Textile Glass
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Germany

P +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com I A company of the Vitrulan group

MADE IN GERMANYDeclaration No. 101

I  Glasfasertapete mit phantasievollen Strukturen 
 zur dekorativen RaumgestaltungI  Glass fi ber wall covering with creative texture 

 for a decorative interior designI  Revêtement en verre tissé aux structure 
 imaginative à vocation décorative
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 zur dekorativen RaumgestaltungI  Glass fi ber wall covering with creative texture 

 for a decorative interior designI  Revêtement en verre tissé aux structure 
 imaginative à vocation décorative
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Diamond Dust 072

Diamond Dust 072
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Badania i certyfikacje Badania i certyfikacje

OZNAKOWANIE CE

Po pierwsze chcielibyśmy zaprzeczyć szeroko rozpo-
wszechnionemu na świecie błędnemu przekonaniu: ozna-
kowanie CE nie jest znakiem jakości, jak np. znak GS albo 
Niebieski Anioł. W odróżnieniu od znaków jakości, które 
są nadawane przez niezależne jednostki certyfikacyjne, 
oznakowanie CE jest deklaracją producenta, wydawaną na 
podstawie rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych.

Ogólnie mówiąc oznakowanie CE świadczy o tym, że pro-
ducent oświadcza, na podstawie obowiązujących dla swo-
jego produktu norm europejskich, że dany wyrób odpo-
wiada wymaganiom tych norm.

W pierwszej chwili brzmi to prosto, ale dla producentów 
nie zawsze jest to łatwo osiągalne.

Po pierwsze, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy wyrób 
może w ogóle posiadać oznakowanie CE. Mianowicie je-
żeli wyrób nie podlega żadnej z miarodajnych, europej-
skich norm zharmonizowanych, dotyczących oznaczenia 
CE, wówczas nie może także otrzymać tego oznaczenia. 
Ponadto trzeba określić, do których z rozmaitych syste-
mów badań można zaliczyć wyrób. Już tylko objaśnienie 
różnych systemów badań rozsadziłoby ramy tego opraco-
wania, dlatego nie będziemy w to głębiej wnikali.

Dla większości z naszych wyrobów obowiązuje norma DIN 
EN 15102 „Dekoracyjne okładziny ścienne”. Norma ta wy-
maga różnorodnych badań, np.:

I Ocena reakcji na ogień
I Uwalnianie i emisje formaldehydu
I Migracja metali ciężkich i specyficznych pierwiastków
I Uwalnianie monomerów chlorku winylu
I Absorpcja dźwięku
I Oporność cieplna

Badania naszych wyrobów zlecamy akredytowanym in-
stytutom badawczym a zachowanie wymagań potwier-
dzamy przez wystawienie tzw. deklaracji właściwości 
użytkowych. Deklaracja ta znajduje się na naszej stronie 
internetowej.
 
W ramach wymaganego oznakowania CE wiele wyrobów 
jest corocznie badanych przez niezależny instytut badaw-
czy, a nasz zakład przechodzi audyt.

O czym świadczy oznakowanie CE?
Jakich badań wymaga oznakowanie CE? 
Co to jest deklaracja właściwości użytkowych?

VOC
VOC – VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (LOTNE WĘ-
GLOWODORY ORGANICZNE)

Wciąż krytycznym tematem, przede wszystkim w Europie, 
są lotne składniki organiczne, które mogą być emitowane z 
wyrobów budowlanych i w ten sposób mogą zanieczyszczać 
powietrze w pomieszczeniach.

Pod skrótem VOC, który oznacza angielskie pojęcie „Volati-
le Organic Compounds“, mieści się wiele rozpuszczalników 
i innych substancji organicznych.

Wśród nich znajdują się przykładowo substancje drażnią-
ce i zapachowe, jak octan butylu, styren, heksanal albo 
uczulająca substancja 3-karen, które są odgazowywane 
z różnych materiałów i mogą zanieczyszczać powietrze w 
pomieszczeniu.

Oprócz farb i lakierów, VOC mogą emitować środki czysz-
czące, kleje, tynki, powłoki bitumiczne albo powłoki z two-
rzywa sztucznego. W budynku źródłem ich mogą być sto-
sowane środki czyszczące i inne preparaty zawierające 
rozpuszczalniki. Dalszą przyczyną zwiększonego stężenia 
w pomieszczeniach są emisje z zakładów pracy, jak lakier-
nie, drukarnie albo zakłady metalowe.

Wyroby Vitrulan osiągają wymagane wartości graniczne i 
tym samym zapewniają szczególnie małą emisję.

Jest to niekiedy oznaczone na naszych etykietach poniż-
szym symbolem:
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OEKO-TEX Standard 100 jest ujednoliconym na całym 
świecie systemem badań i certyfikacji tekstylnych surow-
ców, półfabrykatów i wyrobów końcowych ze wszystkich 
etapów produkcji, w celu zapewnienia, że nie występują 
substancje szkodliwe. Badania substancji szkodliwych 
obejmują substancje zabronione przez przepisy i regla-
mentowane, środki chemiczne budzące zastrzeżenia pod 
kątem zdrowia oraz parametry dla opieki zdrowotnej.

Badania te są przeprowadzane wyłącznie przez autory-
zowane, niezależne instytuty badawcze i instytuty badań 
tekstyliów, posiadające udokumentowane kompetencje 
fachowe.

Podstawę stanowi przy tym zunifikowany system OEKO-
-TEX: uzyskanie certyfikatu jest możliwe na każdym 
etapie łańcucha tworzenia wartości w produkcji tkanin. 
Pomyślny wynik badania uprawnia do oznaczania tkanin 
etykietą OEKO-TEX.

Metodyka badań OEKO-TEX bazuje m.in. na testach symu-
lacyjnych, które uwzględniają możliwe drogi wchłaniania 
środków chemicznych do organizmu:
I Wchłanianie przez skórę
I Wprowadzanie doustne
I Wdychanie substancji szkodliwych

W celu zagwarantowania, że tkaniny nie budzą zastrzeżeń 
pod względem zdrowia, Wspólnota Badawcza OEKO-TEX 
stosuje przy certyfikacji obszerny katalog kryteriów. Za-
wiera on ponad 100 badanych parametrów i jest wiążący 
dla wszystkich autoryzowanych instytutów badawczych 
OEKO-TEX.

W celu kategoryzacji do klas wyrobów OEKO-TEX, certy-
fikowany wyrób jest badany np. pod kątem następujących 
właściwości / składników:*
I Wartość pH
I Formaldehydy
I Ekstrahowalne metale ciężkie
I Metale ciężkie związane
I Pestycydy
I Fenole chlorowane
I Ftalany
I Związki organiczne cyny
I Inne pozostałości chemiczne
I Środki barwiące
I Chlorowany benzen i toluen
I Policykliczne węglowodory aromatyczne (PAK)

I Wyroby aktywne biologiczne 
 (nie występują w klasie wyrobów 1)
I Wyroby hamujące rozprzestrzenianie się płomienia
I Trwałość wybarwienia (np. ślina i pot)
I Emisja składników lotnych
I Badanie zapachu (w przypadku klasy wyrobów 1 
 nie stwierdza się żadnego niezwykłego zapachu)
I Włókna zabronione (np. azbest)

Badania pod kątem substancji szkodliwych wg normy 
OEKO-TEX 100 są zawsze ukierunkowane pod kątem prze-
znaczenia tkanin. Dlatego obowiązuje zasada: im większy 
jest kontakt tkaniny ze skórą (i im bardziej wrażliwa jest 
skóra), tym wyższe wymagania humano-ekologiczne mu-
szą być spełnione.

PODSUMOWANIE KLAS WYROBÓW:

Klasa wyrobów I:
Tkaniny i zabawki tekstylne dla niemowląt i małych dzieci 
aż do ukończenia 3 roku życia, np. bielizna osobista, kom-
binezony, bielizna pościelowa, zwierzątka z tkaniny itp.
Większość naszych okładzin tapetowych z tkaniny szkla-
nej spełnia wymagania OEKO-TEX dla klasy wyrobów I.

Klasa wyrobów II:
Tkaniny, które przy zastosowaniu zgodnym z przezna-
czeniem, stykają się bezpośrednio ze skórą dużą częścią 
swojej powierzchni, np. bielizna osobista, bielizna poście-
lowa, wyroby frotowe, koszule, bluzki itp.

Klasa wyrobów III:
Tkaniny, które przy zastosowaniu zgodnym z przeznacze-
niem nie wchodzą w kontakt ze skórą, albo wchodzą tylko 
niewielką częścią swojej powierzchni, np. kurtki, płaszcze, 
materiały wypełnienia itp.

Klasa wyrobów IV:
Materiały wyposażeniowe, dla celów dekoracyjnych, jak 
bielizna stołowa i zasłony, jak również tekstylne okładziny 
ścienne i podłogowe itp.

Certyfikat OEKO-TEX dokumentuje, że podany na nim ar-
tykuł pomyślnie przeszedł badania określone w normie 
OEKO-TEX 100 i odpowiada wymaganiom wspólnej klasy 
wyrobów.

*Należy uwzględnić, że kryteria i wartości graniczne mogą ulec zmianie i 
niniejsza broszura może ewentualnie nie odzwierciedlać stanu aktualnego.

O czym świadczy ten certyfikat? 
Jakie materiały są poddawane badaniom? 
Jakie istnieją klasy?

OEKO-TEX

W celu wzmocnienia świadomości jakości, wprowadzono 
w Vitrulan już w latach 1990-tych system zarządzania 
jakością wg DIN EN ISO 9001 i jest on od tego czasu 
utrzymywany i rozwijany.

CO KRYJE SIĘ ZA SKRÓTEM ISO 9001?

Norma DIN EN ISO 9001 została po raz pierwszy wydana w 
1987 roku i od tego czasu była kilkakrotnie aktualizowana. 
Niezależnie od branży może ona być stosowana w 
zakładach produkcyjnych, handlu i usługach albo zarówno 
w małych firmach jak i w koncernach. Obecnie prawie 
milion przedsiębiorstw na całym świecie stosuje ten zbiór 
przepisów.

JAKIE Z NIEGO WYNIKAJĄ KORZYŚCI DLA KLIENTA?

Norma DIN EN ISO 9001 koncentruje się na klientach i ich 
zadowoleniu. Jest to zagwarantowane przez stosowanie 
uregulowanych procedur przy opracowywaniu wyrobów 
i przez systematyczne i ciągłe zabezpieczanie jakości. 
Postanowieniom normy podlega również realizacja 
zamówień, serwis i reklamacje klientów.

JAKIE ŚRODKI SĄ Z TYM ZWIĄZANE?

Nasz system zarządzania jakością obejmuje wszystkie 
istotne procedury. W celu zapewnienia ich transparentności 
i jednakowego sposobu pracy, procesy i odpowiedzialność 
związane z każdą operacją są opisane i przedstawione 
wizualnie. Wymagania rynku i powstające szanse są przy 
tym sprawnie wdrażane i odpowiednio dopasowywane do 
procedur.

JAK NADZOROWANE JEST PRZESTRZEGANIE TEJ 
NORMY?

Świadectwo wdrożenia w przedsiębiorstwie wymagań 
normy jest wystawiane przez niezależne placówki 
certyfikacyjne, jak TÜV, Dekra albo DQS. W związku z 
tym przedsiębiorstwo jest sprawdzane co roku przez 
upoważnionych audytorów pod kątem zachowania 
wymagań i dalszego rozwoju systemu zarządzania 
jakością. Certyfikat jest wystawiany z 3-letnim terminem 
ważności.

Co kryje się za skrótem ISO 9001? 
Jakie korzyści odnosi z tego klient?
Jakie środki są konieczne dla jego otrzymania?

ŚWIADOMOŚĆ JAKOŚCI
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Wyroby i produkcja

Głównymi składnikami masy szklanej jest piasek kwarco-
wy, wapień, kaolin i kwas borowy. Komponenty te zostają 
stopione w temperaturze ok. 1250˚C.Pod wpływem dzia-
łania siły ciężkości gorąca masa szklana przepływa przez 
otwory w dyszach platynowej płyty przędzalniczej. Przed 
połączeniem poszczególnych filamentów w nić przęd-
ną, nanoszona jest tzw. apretura klejąca. Jest to powłoka 
umieszczana na włóknach i określająca w dużym stopniu 
właściwości technologiczne włókna szklanego.

Do produkcji szkła stosuje się piasek kwarcowy, którym 
nie jest zainteresowany przemysł budowlany, a więc nie 
przyczyniamy się do zużycia cennego piasku budowlanego, 
który w międzyczasie stał się surowcem deficytowym, ko-
niecznym np. do produkcji betonu.

TKANINA SZKLANA  

Okładziny ścienne i sufitowe Vitrulan składają się z przę-
dzy szklanej, tkanej tak jak klasyczna tkanina. Ponieważ są 
wykonane ze szkła, wytrzymują duże obciążenia. Surowce 
naturalne, jak np. piasek, zapewniają brak zastrzeżeń eko-
logicznych i spełniają wymagania zrównoważonego rozwo-
ju w budownictwie.
Są one stosowane głównie w tych obszarach, w których 
ściany są narażone na duże obciążenia i tam gdzie mogą 
zapobiegać powstawaniu rys.

Tkanie należy do najstarszych osiągnięć ludzkości i było 
stosowane już przed 32.000 lat. Można by więc założyć, że 
nie powinno ono stanowić zbyt dużego wyzwania. Jednak 
tkanie szkła jest i pozostaje technologią zastrzeżoną dla 
specjalistów. Gdyż szkło jest i pozostaje szkłem i obróbka 
tego unikatowego surowca wymaga wiele doświadczenia i 
wyczucia.

Tkanie z użyciem krosen nicielnicowych:
W tej technologii pracuje się z użyciem tzw. „nicielnic”. Wy-
magany motyw określa, ile i jakich włókien jest nawiniętych 
na jednej nicielnicy i jest wspólnie poruszanych. Za pomocą 
technologii krosen nicielnicowych można wykonywać pro-
ste wzory albo przykładowo tkaniny prążkowane.

Technologia tkania żakardowego:
Szczególną cechą technologii tkania żakardowego jest 
możliwość cyfrowego sterowania każdym włóknem od-
dzielnie. Pozwala to na wykonywanie prawie wszelkiego ro-
dzaju wzorów i motywów, zgodnie z życzeniem klienta, np. 
tkanin z indywidualnym logo firmy. Typy tkanin żakardo-
wych mają większą liczbę włókien niż tkaniny standardowe.

Po połączeniu wątku i osnowy tkanina surowa jest gotowa, 
jednak jest jeszcze tak miękka jak materiał. Właściwą wy-
trzymałość i specjalne cechy otrzymuje dopiero po nanie-
sieniu apretury.

APRETURA

Apretura jest masą do powlekania całej powierzchni tkani-
ny. Nanoszenie apretury odbywa się standardowo metodą 
druku, przy czym surowa tkanina jest nasycana z obu stron, 
a następnie suszona.

Od apretury zależą właściwości wyrobu, jak np. stabilność, 
łączenie nitek osnowowych, zdolność cięcia, elastyczność, 
wrażenie przy dotyku, chropowatość powierzchni. Dzięki 
apreturze można uzyskać również takie właściwości wy-
robu, jak np. klasa ognioodporności lub zdolność absorpcji 
formaldehydu. W sumie poddanie powierzchni działaniu 
apretury pozwala na optymalne przygotowanie do montażu 
i zamalowania.

Specjalna apretura pigmentowana:
W przypadku tkanin szklanych lub flizelin filamentowych 
znajdują się w apreturze wysokogatunkowe, białe pigmenty 
barwne. Ma to tę zaletę, że tkaniny te, wykonane w barwach 
białej lub pastelowej, z połyskiem jedwabistym mogą być 
zamalowywane z reguły tylko jednokrotnie. Dzięki temu 
uzyskuje się wyraźnie krótszy czas obróbki i niższe koszty 
materiałowe.

Produkcja: 
Tkanina szklana powstaje przez połączenie i skrzyżowa-
nie włókien szklanych. Powstaje tkanina szklana złożona z 
włókien osnowy i wątku, która może być wytwarzana przy 
użyciu różnych technologii tkania. Jednym z podstawowych 
splotów jest splot płócienny.

Osnowa (nić osnowy):
Osnowę nawija się na tzw. nawoju osnowowym, który na-
stępnie jest zawieszany w tkalni bezpośrednio na maszynie 
tkackiej. Włókna osnowy przebiegają przy tkaniu tkaniny 
pionowo. 

Wątek (przędza wątkowa): 
Przędzę wątkową stanowią wątki, które są wplatane w 
tkaninie poziomo. Jest to wykonywanie na tzw. krosnach 
chwytakowych albo pneumatycznych (metoda wątkowa).  

FLIZELINA FILAMENTOWA

Flizelina filamentowa składa się z wielu małych włókien  
szklanych (filamentów), które – podobnie jak w produkcji 
papieru – są odkładane na tkaninie kształtowej i zamo-
cowywane. Ponieważ połączenie jest tutaj tworzone bez 
włókien ciągłych, więc wytrzymałość na rozrywanie jest 
mniejsza od tkaniny szklanej. W ten sposób powstają bez 
tkania okładziny ścienne mające równomierny, pozbawiony 
szwów wygląd.

Flizelina filamentowa jest stosowana najczęściej w przy-
padku występowania drobnych pęknięć włoskowatych i do 
zapobiegania ich powstawaniu na nowych, gładkich po-
wierzchniach tynku. W porównaniu z flizeliną celulozową, 
flizelina szklana ma jeszcze inne zalety: brak skurczu, brak 
wydłużenia, łatwość cięcia, perfekcyjne szwy, więc stanowi 
optymalne podłoże dla powłok dekoracyjnych i może być 
wielokrotnie malowana.

Produkcja tekstylnych włókien szklanych

WYRÓB TECHNOLOGIE TKANIA I APRETURA

14
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Za nazwą technologii Aqua kryje się warstwa kleju akty-
wowana wodą. Technologia ta została wprowadzona przez 
Vitrulan w 2001 roku i opiera się na warstwie kleju, akty-
wowanego wodą, równomiernie naniesionego fabrycznie 
na spodniej stronie okładziny tapetowej. Klej ten spełnia te 
same wymagania jak tradycyjny, dyspersyjny klej do tka-
nin, ma jednak tę zaletę, że jest naniesiony zawsze we wła-
ściwej ilości. Dzięki temu optymalnemu dozowaniu można 
zapobiec powstawaniu wadliwych miejsc oraz nałożeniu 
nadmiaru kleju.

W celu aktywacji powłoki klejowej przeciąga się okładzinę 
tapetową przez kąpiel wodną, składa się w pętle (o dłu-
gości ok 1 m) i odcina po osiągnięciu żądanej długości. Po 
czasie aktywacji, wynoszącym od 1 do 3 minut*, odpo-
wiednio nakleja się bryty.

Właściwości technologiczne oraz fabrycznie naniesio-
na powłoka klejowa sprawiają, że technologia Aqua jest 
szczególnie ekonomiczna:

I Nie jest konieczny zakup, transport i magazynowanie kleju

I Zawsze właściwa ilość kleju: bez nadmiaru,  
 bez wadliwych miejsc

I Nie jest konieczne pracochłonne czyszczenie narzędzi

I Mniejszy wysiłek fizyczny, łatwiejsza praca

I Krótszy czas pracy, większa wydajność w m2 i tym  
 samym większa efektywność

I Perfekcyjny wynik pracy

Zasada znaczka pocztowego przeniesiona 
na okładzinę tapetową.

TECHNOLOGIA AQUA

16

*Zalecenie: aktywować jednorazowo maks. 1 – 2 bryty, 
aby zapewnić łatwe rozwijanie pętli. Min. czas aktywacji w 
przypadku naklejania na ścianie wynosi 1 min., a w przypadku 
naklejania na suficie wynosi 3 min.
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WADY TKANINY

Nasze wyroby są wykonywane z surowców naturalnych 
i wskutek ułożenia włókien szklanych lub procesu tkania 
uzyskują żądany wygląd.

Niewielkie różnice grubości w obszarze poszczególnych 
systemów włókien są typowe dla tkaniny szklanej i przy re-
gularnym rozkładzie nie stanowią powodu do reklamacji. 
Raczej podkreślają tekstylny charakter wyrobu.

Wśród stwierdzanych oznak wad rozróżnia się wady odcin-
kowe i wady punktowe.

WADY ODICNKOWE

Wady odcinkowe mają długość > 1 metra.  

WADY PUNKTOWE

Każda wada, której długość jest <1 metra, zalicza się do 
wad punktowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy wada 
przebiega w kierunku wzdłużnym, czy poprzecznym, na ca-
łej szerokości tkaniny albo tylko na jej części.

Wady punktowe, wymagające oznakowania, są oznaczane 
w obszarze krawędzi za pomocą taśmy klejącej albo bia-
łej etykiety z czarnymi paskami poprzecznymi. Podstawę 
oceny stanowią wyniki kontroli technologicznej, która w 
firmie Vitrulan stanowi od wielu lat element 
kontroli jakości.

Za każdą wadę punktową klient otrzymuje 
rekompensatę w ilości 0,5 m. Wady odcin-
kowe są wycinane podczas końcowej kon-
troli wyrobów.
 

W obszarze jednej rolki może to występować jednorazowo. 
Dozwolona liczba wad punktowych jest zależna od wyrobu 
i długości rolki.

 
NUMERY SERYJNE

W interesie naszych klientów dążymy do ciągłego udosko-
nalania naszych wyrobów. Modyfikacje w stosunku do już 
wprowadzonego na rynek wyrobu są oznaczane z naszej 
strony zawsze nowym nr serii.

W żadnym wypadku nie wolno łączyć na tej samej ścianie 
i należy unikać przy układaniu tkanin szklanych o różnych 
numerach seryjnych. Roszczenia odszkodowawcze, wyni-
kające z układania okładzin posiadających różne nr seryj-
ne, na ogół odrzucamy.

ażdy robi od czasu do czas jakiś błąd – my 
płacimy za każdy.

OZNACZANIE WAD
Dobre przygotowanie podłoża ma istotny wpływ na jakość 
ściany pokrywanej następnie okładziną tapetową z tkaniny 
szklanej i malowanej. Powierzchnia tkaniny nie może prze-
cież wykazywać nie tylko żadnych wad technicznych, ale 
również optycznych. Sprawdzenie podłoża ściany powinno 
nastąpić przez ocenę wzrokową i ręczną:  

1) Czy stwierdza się występowanie nierówności ściany?
I Uwaga: im większy jest stopień połysku końcowej  
 powłoki, tym wyraźniej zauważalne są nierówności  
 ściany ze względu na  wyraźniejszy kontrast światła i cienia.
I Z tego powodu przy słabym oświetleniu należy wytwo- 
 rzyć oświetlenie smugowe za pomocą reflektora.
I Im drobniejsza jest struktura, tym bardziej zauważalne  
 są nierówności i tym samym podłoże musi być lepiej  
 wyrównane.

2) Próba pocierania (ręką)
I Czy podłoże jest piaszczyste, zakurzone albo wilgotne?
I Czy na podłożu znajdują się środki antyadhezyjne,  
 jak oleje, woski, smary, luźne, stare powłoki albo  
 piaszczące tynki?

3) Chłonność
Czy podłoże jest silnie albo słabo chłonne lub jest już za-
izolowane? 

4)  Test zarysowania
Czy stara powłoka jest nośna, czy też oddzielają się kawałki 
tynku. Sprawdzić przyczepność starej powłoki za pomocą 
metody siatki nacięć i taśmy klejącej.

5) Nieodpowiednie podłoża, pogarszające strukturę, to np.:  
I Wszelkiego rodzaju nierówności ściany
I Nieoczyszczone tynki (tynk oczyścić z piasku, zmieść,  
 zagruntować)
I Różne tynki strukturalne (zlikwidować wierzchołki,  
 ewentualnie kilkakrotnie wyszpachlować i zagruntować)
I Niewłaściwie wyszpachlowane spoiny (konieczne  
 ponowne wyszpachlowanie)
I Podłoża o dużej chłonności (zagruntować)

6) Podłożami o niedostatecznej nośności są np.: 
I Pył i brud
I Smary, oleje, woski i sadza
I Stare powłoki o niedostatecznej nośności (niewykazu-
jące przyczepności albo nośności okładziny ścienne albo 
powłoki ścienne) muszą zostać w całości usunięte.

Wszystkie operacje przygotowawcze, które są konieczne dla 
uzyskania właściwego podłoża, są objaśnione w naszych in-
strukcjach technicznych. Nie można jednak omówić wszyst-
kich problemów, które mogą wystąpić w praktyce. Uwzględ-
nić również krajowe wytyczne budowlane.

Wskazówka: dla uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy 
wykonanie powierzchni wzorcowej.

Przygotowanie podłoża – kilka przykładów     

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Beton elewacyjny
1. Zgrubnie usunąć  
 nierówności
2. Odpowiednio  
 wyszpachlować
3. Zeszlifować i zagruntować

Beton wykonywany w de-
skowaniu, beton filigranowy
1. Wyczyścić (ew. usunąć  
 nierówności)
2. Wyszpachlować spoiny  
 (aż do osiągnięcia  
 płynnego przejścia do  
 powierzchni)
3. Powlec i wygładzić całą  
 powierzchnię
4. Zeszlifować i zagruntować

Tynk piaszczący
1. Usunąć luźny tynk
2. Umocnić / zagruntować  
 tynk
3. Ew. wyszpachlować i  
 zagruntować
4. Zeszlifować i zagruntować

Tynk o wyraźnej strukturze
1. Wyczyścić lub usunąć  
 nierówności
2. Całą powierzchnię  
 powlec i wygładzić
3. Zeszlifować i zagruntować

Tynk o dużej chłonności 
(np. tynk gipsowy)
1. W razie konieczności  
 całą powierzchnię  
 powlec i wygładzić
2. Zeszlifować i zagruntować

Tynk o normalnej chłonności
1. Ew. zeszlifować istniejące  
 powloki spiekane i wyrów- 
 nać masą szpachlową
2. Zeszlifować i zagruntować
     
Ścier papierowy
1. Rozpuścić ścier przez  
 zwilżenie
2. Zdrapać
3. Ew. całą powierzchnię 
powlec i wygładzić

4. Zeszlifować i zagruntować

Okładziny tapetowe rozszcze-
pialne albo ściągane na sucho
1. Usunąć całkowicie  
 okładziny tapetowe
2. W razie konieczności  
 całą powierzchnię  
 powlec i wygładzić
3. Zeszlifować i zagruntować

Resztki okładzin tapetowych  
(np. celulozowych)
1. Całkowicie usunąć  
 okładziny tapetowe  
 i resztki kleju
2. Ew. całą powierzchnię  
 powlec i wygładzić lub  
 naprawić powierzchnie  
 uszkodzone
3. Zeszlifować i zagruntować

Odpryskująca stara powłoka
1. Całkowicie usunąć luźne  
 powłoki (ręcznie albo  
 maszynowo)
2. Ew. zagruntować
3. Ew. całą powierzchnię  
 powlec i wygładzić
4. Zeszlifować i zagruntować

Powłoki farby klejowej
1. Całkowicie usunąć przez  
 zdrapanie / zmycie
2. Zagruntować

Błyszczące powłoki  
lakiernicze
1. Pokryć ługiem albo  
 uszorstnić
2. Ew. wstępnie pomalować  
 środkiem zwiększającym  
 przyczepność
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Prawidłowe przyklejenie w kierunku biegu

Odwrotne przyklejenie drugiego brytu
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OZNACZENIE NA SPODZIE OKŁADZINY
W celu ułatwienia układania tapet, spód okładziny tapeto-
wej jest oznaczony. Oznaczenie to jest umieszczane jako 
oznaczenie strony spodniej, wykonywane w postaci szare-
go nadruku cyfrowego.

Dzięki temu oznaczeniu strona przednia i spodnia okła-
dziny tapetowej są jednoznacznie określone. Obowiązuje 
zasada: oznaczenie strony spodniej znajduje się zawsze 
po stronie z klejem, a więc skierowanej do ściany. W ten 
sposób zabezpiecza się przed pomyłkowym odwróceniem 
brytu okładziny.

Jednocześnie nadrukowane, wyraźnie oddzielone strzałki 
co 50 cm określają długość rolki, co pomaga przy skraca-
niu poszczególnych brytów.

Dzięki oznaczeniu strony spodniej można również zapobiec 
tzw. „odwrotnemu przyklejaniu”. Ponieważ tkanina szkla-
na jest wykonywana w procesie tkania, więc powstaje kie-
runek biegu, który musi być uwzględniony przy naklejaniu, 
tzn. bryty muszą być umieszczone zawsze w tym samym 
kierunku - a nie „odwrotnie” w stosunku do siebie – gdyż 
wówczas struktura brytów będzie różniła się w ocenie 
wzrokowej, w zależności o kierunku padania światła. W tym 
celu oznaczenie strony spodniej różnych brytów musi być 
zawsze umieszczone po tej samej stronie, a więc zawsze po 
prawej albo po lewej.

Wyroby i produkcja

RAPORT I ZNACZNIK
RAPORT

Pod pojęciem raportu rozumie się regularnie powtarzający 
się wzór. Raport może być bardzo krótki, jak również bar-
dzo długi. Przy tkaniu tkanin powstają różne wzory i tym 
samym różne rodzaje raportów, wskutek zastosowania 
różnych rodzajów splotu 

Zasadniczo we wszystkich tkaninach należy zachować tzw. 
„raport z pojedynczym układem włókien”. Oznacza to, że 
przy układaniu brytu tkaniny należy zwracać uwagę na 
nieprzerwany przebieg włókien. Osnowa, która przebiega 
pionowo, musi być raz umieszczona pod włóknem wątku, 
a raz nad włóknem wątku. Zasada ta musi być zachowana.

Jeżeli włókno osnowy jest położone kolejno dwukrotnie 
pod albo nad, powstaje tzw. wygląd zamka błyskawicznego 

Oprócz raportu z pojedynczym układem włókien, który 
musi być przestrzegany również w przypadku okładzin ta-
petowych ze znacznikami do ustawiania (patrz niżej), należy 
w przypadku naszych tkanin z włókna szklanego rozróżnić 
następujące rodzaje raportów: 

Raport bez znacznika:
W przypadku raportu pozbawionego znacznika 
nie potrzeba przy tapetowaniu uwzględniać żad-

nego przesunięcia. Przy uwzględnieniu „raportu z pojedyn-
czym układem włókien” bryty okładziny mogą być przykle-
jane dowolnie obok siebie.

Znacznik prosty:
W przypadku okładzin tapetowych ze znacznikiem 
prostym wzory na obu wstęgach znajdują się na 

tej samej wysokości, tzn. te same wzory muszą być nakle-
jane obok siebie na tej samej wysokości. Granice raportu 
(początek lub koniec wzoru albo deseniu) muszą więc przy 
uwzględnieniu „raportu z pojedynczym układem włókien” 
leżeć na tej samej wysokości.

ZNACZNIK POMOCNICZY

W celu ułatwienia przyklejania okładzin z dużymi, powtarzalnymi wzorami zawsze w prawidłowym odstępie, zostaje w tego 
rodzaju okładzinie tapetowej utkany znacznik pomocniczy: żółta nitka, widoczna na wierzchniej i spodniej stronie okładziny 
tapetowej.

Począwszy od drugiego brytu należy zwracać przy naklejaniu uwagę na to, aby żółta nitka znajdowała się zawsze na wyso-
kości żółtej nitki w poprzednim brycie. W ten sposób zapewnia się, że okładziny tapetowe są przyklejone w prawidłowym 
odstępie, a efekt stworzony przez deseń może zostać w pełni wykorzystany.

Oznaczenie strony spodniej za pomocą 
nadruku cyfrowego: stanowi ono dodatkowo 
oznaczenie długości (rys. szczegółu). 100 cm
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przy temacie ochrony przeciwpożarowej lub klas ochrony 
przeciwpożarowej wciąż zauważa się, że  wykonawcom ro-
bót brakuje dostatecznej wiedzy. Nie jest to ani dziwne, ani 
wstydliwe, jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę rozporzą-
dzeń i pojęć technicznych związanych z tą dziedziną.

Po pierwsze powinniśmy traktować ochronę przeciwpoża-
rową taką, jaką właściwie jest:– ochrona naszej własności, 
ale również ochrona o wiele ważniejszego życia naszego i 
innych ludzi.

Gdy wybuchnie pożar, ochrona przeciwpożarowa spełnia 
charakter ochronny. W tym wypadku wkracza przykładowo 
straż pożarna, aby możliwie jak najszybciej ugasić ogień, 
zapobiec jego przerzuceniu się na inne budynki, ale rów-
nież aby zminimalizować szkody pożarowe.

Ochrona przeciwpożarowa działa jednak również z dużym 
wyprzedzeniem. Przykładowo przez dobór konstrukcji bu-
dowlanej albo zmniejszenie udziału materiałów palnych w 
budynkach. Tutaj mamy swoją rolę również my, jako pro-
ducent okładzin tapetowych z włókna szklanego. Możemy 
przyczynić się do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, 
ponieważ nasze wyroby uzyskują klasę ognioodporności 
B-s1, d0. Ale co to oznacza?

Tzw. ”klasa ognioodporności” jest często spotykana w ję-
zyku potocznym. Prawidłową nazwą byłaby jednak „klasa 
materiału budowlanego”.

W celu zapobieżenia temu, że ochrona przeciwpożarowa 
zostanie pozostawiona dobrej woli producentów i inwe-
storów, poszczególne kraje wprowadziły na całym świecie 
przepisy i normy, w których opisano sposób przeprowadza-
nia testów pożarowych i tym samym również ich porówny-
walność i powtarzalność.

W 2001 roku wprowadzono w całej Europie uregulowanie 
w postaci szeregu norm EN13501 i w ten sposób stworzo-
no jednolitą bazę dla europejskich wyrobów budowlanych. 
Zadaniem państw członkowskich było teraz dostosowanie 
krajowych przepisów budowlanych do europejskiego sys-
temu klasyfikacji – są to klasy Euro wg EN13501 i związane 
z tym europejskie testy pożarowe.

Zostało to już wprowadzone w przypadku wszystkich wy-
robów budowlanych, dla których wprowadzono Europejską 
Normę wyrobu. Występują jednak wciąż jeszcze obsza-
ry, dla których nie istnieje Europejska Norma wyrobu i w 
których stosuje się regulacje zawarte w starych normach 
krajowych. Dla okładzin ściennych produkcji Vitrulan Grup-
pe obowiązuje od 2011 roku Europejska Norma wyrobu 
EN15102, więc wszystkie okładziny tapetowe firmy Vitru-
lan są testowane i klasyfikowane wg europejskich prób 
ognioych.

Tkanina szklana podczas testu pożarowegoTkanina szklana podczas testu pożarowego

Parametry techniczne

Jakie istnieją klasy? 
Jak się je sprawdza?
Co oznaczają skróty?

Większość wyrobów firmy Vitrulan została przyporządko-
wana do klasy ognioodporności B-s1, d0, co oznacza, że:
I są trudnopalne,
I w niewielkim stopniu uczestniczą w rozprzestrzenianiu 
 się pożaru,
I prawie nie wytwarzają dymu
I podczas palenia się nie spadają palące się krople.

Opracowano nawet system okładzin tapetowych 
SYSTEXX Active Fire Protect, zaklasyfikowany 
do klasy A2 – jako niepalny. 

Proszę wziąć kawałek tkaniny szklanej 
i zapalić go – rozczarują się Pań-
stwo, gdyż tkanina się pali. Tłuma-
czy się to tym, że nasza okładzina 
tapetowa z włókna szklanego 
jest testowana nie jako materiał, 
ale jako gotowy wyrób budow-
lany, w położeniu przyklejonym. 
W naszym wypadku oznacza to, 
że okładzina tapetowa z włókna 
szklanego zostaje naklejona na 
płytę gipsowo-kartonową i zapa-
lona w stanie przyklejonym. Po-
wierzchnia, która styka się przy 
tym z tlenem atmosferycznym, 
jest o połowę mniejsza niż pod-
czas swobodnego zwisania tkani-
ny w powietrzu, co ma decydujący 
wpływ na reakcję na ogień.

Parametry techniczne

Tu objaśniono sposób zapisu klas ognioodporności i uzyskiwane z niego informacje.

B – s1, d0
Klasa ognioodporności. Podział od klasy  
najwyższej (niepalna) do najniższej (łatwopalna).
Klasy: A1, A2, B, C, D, E, F.

Dymienie: podział od klasy najlepszej do najgorszej.
Klasa: s1 (bez wytwarzania dymu lub wytwarzanie  
 niewielkiej ilości dymu)
 s2 (średnie wytwarzanie dymu)
 s3 (znaczne wytwarzanie dymu)

Kroplenie / odpadanie palącego się materiału. 
Podział od klasy najlepszej do najgorszej.
Klasa: d0 (bez kroplenia)
 d1 (ograniczone kroplenie)
 d2 (znaczne kroplenie)
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PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ

Wartość Sd (grubość warstwy powietrza stanowiąca 
równoważnik dyfuzji) jakiegoś materiału jest miarą jego 
oporu stwarzanego przy przenikaniu pary wodnej. Chodzi 
o wartość teoretyczną, która określa, jak gruba musi być w 
spoczynku warstwa powietrza, aby stworzyć taki sam opór, 
jaki stwarza materiał.

Im niższa jest ta wartość, tym mniej hamowane jest 
przenikanie pary wodnej ze strony ciepłej do zimnej i przez 
to materiał „oddycha” bardziej.

Wartość grubości warstwy powietrza otrzymuje się mnożąc 
wartość współczynnika oporu przed przenikaniem pary 
wodnej (µ) przez grubość warstwy w metrach.

Prawie wszystkie wyroby firmy Vitrulan mają wartość
sd ≤ 0,14 m. Wartość ta poświadcza szczególnie dobrą
przepuszczalność pary wodnej naszych wyrobów.

W celu lepszego przyporządkowania naszych wartości 
podamy tutaj porównanie: testowane przez nas okładziny 
tapetowe winylowe osiągnęły wartości > 2,3 m!

Jeżeli wartość sd wynosi powyżej 1500 m, wówczas mówi 
się o paroizolacji.

Wg DIN EN ISO 12572 przepuszczalność pary wodnej 
mierzy się, w ten sposób, że miseczkę zawierającą 
wysuszony środek absorpcyjny zamyka się przy użyciu 
okładziny tapetowej z włókna szklanego i wystawia na 
działanie określonych warunków klimatycznych. Wilgoć 
z „mokrego” otoczenia przenika teraz przez okładzinę 
tapetową do suchej zawartości miseczki i zostaje 
wchłonięta przez środek absorpcyjny. Spowodowany tym 
przyrost masy miseczki w określonym czasie jest mierzony 
przez regularne ważenie i na tej podstawie oblicza się 
następnie wartość sd.

Parametry techniczne

Co wyraża wartość sd? 
Dlaczego jest ważna?
Jak się ją mierzy?
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Okładziny tapetowe z włókna szklanego, w połączeniu z 
innymi materiałami, mogą również wywierać pozytywny 
wpływ na izolację cieplną pomieszczenia. W celu zmierze-
nia tego wpływu używa się wartości przewodności i opor-
ności cieplnej.

Przewodność cieplna λ jest zdolnością elementu budow-
lanego do przewodzenia energii cieplnej. Prędkość, z jaką 
jest przekazywana energia cieplna przy różnicy tempera-
tur, jest określona przez przewodność cieplną. Im wartość 
ta jest mniejsza, tym lepiej. Przewodność cieplna nie zależy 
od grubości wyrobu.

Oporność cieplną R (R=d/λ)oblicza się z przewodności 
cieplnej i grubości materiału i tym samym opisuje ona 

Wciąż krąży pogłoska, że tkaniny szklane uwalniają drobne 
włókna szklane, przenikające do płuc i tym samym uszka-
dzające je. To błędne mniemanie pochodzi zasadniczo z 
doświadczeń związanych z mineralnymi materiałami izo-
lacyjnymi, które częściowo rzeczywiście mogą wydzielać 
włókna przenikające do płuc.

Włókna stosowane w naszych okładzinach tapetowych z 
włókna szklanego nie wykazują natomiast respirabilności 
ani podczas przędzenia albo tkania, ani podczas później-
szego zastosowania, przy nakładaniu okładzin tapetowych.

Włókna szklane zostały poddane wielu intensywnym bada-
niom (np. przez stowarzyszenia zawodowe ubezpieczenia 
od wypadków, Zjednoczenie Europejskich Producentów 
Włókien Szklanych (APFE) albo (WHO). W wyniku badań 
określono, że włókna mineralne, których stosunek długo-
ści do średnicy wynosi co najmniej 3:1, a których długość 

działanie wyrobu budowlanego jako izolacji cieplnej. Im 
większa jest oporność cieplna, tym lepsze jest działanie 
izolacyjne.

Często podawana wartość U jest jedynie odwrotnością 
wartości R i tym samym określa straty ciepła transmisji.

Opracowana przez firmę Vitrulan okładzina tapetowa SYSTEXX 
Active AcousTherm może, ze względu na swoją strukturę, 
zapewnić oszczędność energii. Przewodność cieplna wy-
nosi, przy średniej temperaturze 10°C, λ(10)= 0,040 [W/
(m*K)] i znajduje się tym samym na poziomie wełny mine-
ralnej. Temperaturę komfortu cieplnego w pomieszczeniu 
osiąga się szybciej, co odpowiada względnej oszczędności 
2 stopni Celcjusza.

jest większa niż 5µm i mają średnicę mniejszą niż 3µm, 
należy zakwalifikować jako respirabilne. Potwierdzono 
jednak jednoznacznie, że tzw. tekstylne włókna szklane 
– a tylko takie są stosowane przy produkcji naszych tka-
nin szklanych – mają taką długość i średnicę, które - jak 
udowodniono - nie umożliwiają respirabilności. Średnica 
tych włókien jest wyraźnie większa od określonej wartości 
granicznej – mianowicie zawsze powyżej 7µm!

Ponadto podczas dalszego wykorzystywania włókien nie 
dochodzi do zmniejszenia średnicy. W porównaniu z włók-
nami mineralnymi, włókna szklane są ustawione poprzecz-
nie do osi podłużnej, tzn. nie ulegają rozszczepianiu. Tym 
samym włókna te nie są respirabilne również podczas 
przebiegu procesu montażu.

Badania doprowadziły do jasnego wniosku, że tekstylne 
włókna szklane, spełniające opisane kryterium długości i 
średnicy, mogą być zakwalifikowane jako niebudzące za-
strzeżeń zdrowotnych i w żadnym wypadku nie są kance-
rogenne.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA

RESPIRABILNOŚĆ

O czym świadczy oporność i przewodność cieplna? 
Jak się je mierzy?
Dlaczego są istotne?

Jak dużą toksyczność / kancerogenność lub 
respirabilność posiada tkanina szklana?

Parametry techniczne

W tej dziedzinie trzeba najpierw zająć się różnicą między 
akustyką budowlaną i akustyką pomieszczenia.

Akustyka budowlana = izolacja akustyczna 
I Akustyka budowlana rozpatruje rozprzestrzenianie się  
 dźwięku pomiędzy dwoma pomieszczeniami lub pomię- 
 dzy przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną. Zakłócający  
 hałas, wywoływany przez sąsiada, można więc zmniej- 
 szyć tylko przez zmianę w konstrukcji budowlanej.
I Akustyka budowlana jest mierzona w dB (decybel) i jest  
 w dużym stopniu uzależniona od częstotliwości.

Akustyka pomieszczenia = tłumienie dźwięku   
I Akustyka pomieszczenia opisuje rozprzestrzenianie się  
 dźwięku wewnątrz pomieszczenia.
I Akustyka pomieszczenia jest mierzona za pomocą war- 
 tości alfa (w dużym stopniu zależnych od częstotliwości)  
 i jest podawana jako stopień absorpcji dźwięku w zakre- 
 sie od 1,0 do 0.

Niewłaściwa akustyka pomieszczenia może powodować 
różne problemy:
I W pomieszczeniu występuje pogłos albo trudno zrozu- 
 mieć mowę i jest ona częściowo niezrozumiała.
I Niewłaściwa zrozumiałość mowy zmniejsza zdolność  
 koncentracji.
I Niewłaściwy dźwięk bezpośredni powoduje pogorszenie  
 zdolności rozumienia słów i zdań oraz ewentualnie może  
 wywoływać niepokoje oraz odgłosy w tle. Nałożenie się  
 głosów kilku osób powoduje trudności w rozumieniu  
 mowy (stapianie się głosów), w związku z czym każda z  
 tych osób zaczyna mówić nieco głośniej i całkowite natę- 
 żenie dźwięku w pomieszczeniu znacznie się waha.
I Niedostatecznie wyposażone pomieszczenie, z niewła- 
 ściwą akustyką, przyczynia się do ciągłego, wysokiego  
 poziomu natężenia dźwięku i może wpływać zarówno na  
 sferę fizyczną jak i psychiczną (przytępienie słuchu).

Co to jest akustyka budowlana? Co to jest akustyka pomieszczenia?
W jakim stopniu okładziny tapetowe mogą wpływać na akustykę?

AKUSTYKA

Parametry techniczne

W jaki sposób wyroby budowlane wpływają na akustykę?
Wyroby akustyczne optymalizują akustykę pomieszczenia 
obniżając czas pogłosu. Istotne jest prawidłowe rozmiesz-
czenie. Odbicie i absorpcja przyczyniają się nawet do wspo-
magania głosu.

Wymagana akustyka pomieszczenia jest zależna od plano-
wanego przeznaczenia pomieszczenia.

Czas pogłosu jest okresem, po upływie którego dźwięk 
przestaje być słyszany. Wskazówki na temat określenia 
czasu pogłosu znajdują się w DIN 18041. Tłumienie dźwięku 
jest opisane przez współczynnik pochłaniania dźwięku α.

Dla wszystkich dostępnych wyrobów akustycznych i mate-
riałów budowlanych o skuteczności akustycznej podaje się 
współczynnik pochłaniania dźwięku αw.

Zasadniczo każda powierzchnia ma skuteczność akustycz-
ną: gładkie i twarde powierzchnie odbijają dźwięk w 100%, 
αw=0. Gruba poduszka tekstylna jest natomiast powierzch-
nią w dużym stopniu absorbującą dźwięk, αw=1.

Okładzina tapetowa SYSTEXX Active Acous, pochłaniająca 
dźwięk, osiąga przy grubości jedynie 3,0 mm wartość αw w 
wysokości 0,25(H), wg DIN EN ISO 354 i tym samym jest 
zakwalifikowana do klasy absorpcji dźwięku E. Tym samym 
zmniejsza ona zauważalny pogłos i skutecznie poprawia 
akustykę pomieszczenia. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJA
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Dobre pomysły najlepiej 
powstają na wsi

MADE IN GERMANY

Odpowiedzialność i kompetencja

Największe wynalazki, które potem uzyskały światową sła-
wę, powstały w starych garażach albo w opuszczonych kio-
skach. Za nazwą Vitrulan stoi bogate w tradycję przedsię-
biorstwo założone w 1921 roku, którego korzenie sięgają 
aż do 1896 roku.

Okładziny tapetowe z włókna szklanego Vitrulan = „made 
in Germany“. 

Jaki udział w sukcesie okładzin tapetowych firmy Vitru-
lan można przypisać świeżemu, przejrzystemu powietrzu 
w północnobawarskim Marktschorgast albo w Thüringer 
Wald może być dyskusyjne, ale na pewno było i jest defi-
nitywnie korzystne. Zatrudniając ok. 250 pracowników w 
obu zakładach produkujących okładziny tapetowe z włókna 
szklanego w Niemczech, firma Vitrulan jest dostatecznie 
duża, aby sprostać wszystkim życzeniom i wymaganiom na 
arenie międzynarodowej, a mimo to zachowała charakter 

W 1896 roku wpisano do rejestru działalności gospodarczej 
w Haselbach, w dzisiejszej siedzibie Vitrulan Technical 
Textiles GmbH ,firmę „Glasfabrik Haselbach“. Tam 
produkowano najpierw rury szklane i kulki szklane, a od 
1901 roku również słoiki do tabletek i probówki.

W 2016 roku holding przemysłowy Adcuram Group AG, 
z Monachium, nabywa 90% udziałów Vitrulan Group. 
Dotychczasowy wspólnik większościowy Hans Peter Cordts 
pozostaje z 10% w operacyjnej spółkach Textile Glass i 
Technical Textiles.

W 1931 roku wyprodukowaliśmy pierwszą okładzinę ścienną 
z przędzy szklanej i w tym samym roku zastrzegliśmy nazwę 
„Vitrulan“ jako nazwę znaku towarowego. Nazwa ta jest 
złożona z łacińskich słów „vitrum“= szkło i „lana“= wełna.

1. stycznia 2020 roku założono w Mikkeli, w Finlandii firmę 
Vitrulan Composites Oy. W ten sposób Vitrulan Group 
przejmuje branżę wzmacniania włóknami szklanymi z 
Ahlstrom-Munksjö i pozyskuje nowego, silnego członka 
grupy.

W lipcu 2021 roku Vitrulan Gruppe przejmuje zakład 
produkcji okładzin tapetowych z włókna szklanego od 
Preiss- Daimler-Group, nadaje mu nową nazwę „Vitrulan 
Glasfaser Brattendorf“ i w ten sposób wzmacnia gałąź 
okładzin tapetowych z włókna szklanego. 

W 2001 roku Vitrulan Textile Glass GmbH wprowadziła 
okładziny tapetowe z włókna szklanego, wykonane w 
„technologii Aqua”. W tym innowacyjnym rozwiązaniu klej 
jest już nałożony na bryt okładziny tapetowej i trzeba go 
tylko aktywować wodą.

W maju 1958 roku zbudowano i otwarto w położonym w 
Górnej Frankonii Marktschorgast nowy zakład, zatrudnia-
jący początkowo tylko 3 pracowników – dzisiejszą główną 
siedzibę grupy firm.

miejscowy i rodzinny, co pozwala na osobistą znajomość 
swoich klientów.

Nasze wymagania jakościowe i serwisowe, innowacyjność 
i niezawodność znajdują odzwierciedlenie nie tylko w na-
szych wyrobach, ale również w uznaniu na arenie świato-
wej.

Zakłady produkujące wysokiej jakości okładziny ścien-
ne z włókien szklanych stanowią część ukierunkowanej 
międzynarodowo grupy Vitrulan Group, której główna 
siedziba i zarządzająca spółka holdingowa znajdują się w 
Marktschorgast, w Górnej Frankonii. Grupa firm produkuje 
przede wszystkim, oprócz okładzin tapetowych z włókna 
szklanego, tkaniny techniczne z włókien szklanych i wę-
glowych, tworzywa sztucznego, kompozyty oraz najnowo-
cześniejsze ogrzewanie powierzchniowe na podczerwień, 
wykorzystujące tkaniny z włókna szklanego.

32

Odpowiedzialność i kompetencja

JAK SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO...

W 2018 roku nowo założona V4heat GmbH staje się członkiem 
Vitrulan Gruppe. Odpowiada ona za projektowanie i dystrybu-
cję inteligentnych systemów grzewczych na podczerwień.
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Odpowiedzialność za ekologiczność naszych wyrobów 
i procesów produkcyjnych traktujemy poważnie. 
Przestrzeganie przy tym przepisów prawnych jest 
oczywiste.

OCHRONA ZASOBÓW

Nasze wyroby składają się w większej części z surowców 
naturalnych, jak krzemian i skrobia natywna. Świadomie 
koncentrujemy się na trwałości. Już przy projektowaniu 
uwzględnia się aspekt późniejszej, długiej eksploatacji. 
Umożliwia to nam i naszym klientom przyczynianie się do 
ochrony zasobów.

REDUKCJA EMISJI CO2

Oszczędność energii jest w Vitrulan ważnym tematem i 
współgra z redukcją emisji CO2, wytwarzanego przez nasze 
przedsiębiorstwo. W celu śledzenia tendencji, opracowano 
i poddano certyfikacji w roku 2014 system zarządzania 
energią wg DIN EN ISO 50001. Wskutek tego zwiększenie 
efektywności energetycznej jest dla nas zobowiązaniem.
Co roku opracowywany jest plan działań w zakresie energii, 
wraz z projektami, jak przestawienie się na oświetlenie 
LED, wymiana sterowań napędami i konstrukcji napędów 
oraz wiele innych. Zespół ds. energii, złożony z fachowców 
wywodzących się z różnych wydziałów, ściśle przy tym 
współpracuje i przyczynia się również do uwrażliwienia 
pracowników przedsiębiorstwa.
 
Korzystamy również z pomysłów zgłaszanych przez załogę. 
Osiągnięcie celu redukcji emisji CO2 jest sterowane i 
nadzorowane przez system szczegółowych wskaźników.

EKOLOGICZNOŚĆ

Odpowiedzialność i kompetencja

Podobnie jak włókna naszej tkaniny są splecione ze sobą, 
podobnie i my czujemy się związani z tematem zrównowa-
żonego rozwoju.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju definiujemy przy tym nie 
tylko jako zastosowanie surowców odnawialnych, ale w 
pierwszym rzędzie jako odpowiedzialność w stosunku do 
obecnej i przyszłych generacji. Dlatego dążymy do rozpa-
trywania wszystkich obszarów przedsiębiorstwa w aspek-
cie trwałego utrzymania globalnych zasobów i ciągłego 
zwiększania efektywności i wykorzystania.

Już przy opracowywaniu nowych wyrobów celem naszym 
jest zawsze wytwarzanie trwałych, chroniących zasoby wy-
robów, wyprodukowanych w sprawiedliwych i społecznie 
akceptowalnych warunkach.

Nasze wyroby mają dłużej pokrywać i lepiej umacniać 
ściany. Przez zastosowanie okładzin tapetowych z włókna 
szklanego nastąpiło znaczne wydłużenie cykli renowacji. 
Ściany nie muszą otrzymywać nowe okładziny tapetowe co 
3 do 5 lat, ale przez cały okres eksploatacji budynku mogą 
być tylko malowane – to zapewnia ogromne ograniczenie 
zużycia zasobów.

Zrównoważony rozwój zapewniają zwłaszcza nasze okła-
dziny tapetowe wykonane w technologii Aqua. Klej jest na 
nich nanoszony już fabrycznie, w prawidłowej ilości, dzię-
ki czemu malarz nie musi kupować kleju, magazynować, 
transportować i taszczyć ze sobą.

Jednak również w procesie produkcyjnym zwracamy w 
różnych miejscach uwagę na to, aby działać w miarę możli-
wości z najmniejszym zużyciem zasobów:

I Przy wyborze surowców istotne jest dla nas, aby nie za- 
 wierały żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, co  
 jest wciąż potwierdzane przez certyfikację OEKO-TEX.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 I Do produkcji szkła i tym samym do produkcji naszego  
 surowca – „przędza szklana” – konieczna jest duża ilość  
 piasku – surowca, który jest na całym świecie bardzo  
 poszukiwany wskutek utrzymującego się boomu budow 
 lanego i który staje się już trudnodostępny. W związku z  
 tym sięgnęliśmy do piasku kwarcowego, którym budow 
 nictwo nie jest zainteresowane i tym samym  
 przyczyniliśmy się do ochrony zużycia deficytowego pia- 
 sku budowlanego.

I W procesie produkcyjnym oszczędzamy wodę, zbierając  
 i ponownie wykorzystując wodę używaną do mycia zbior- 
 ników do powlekania.

I Ciepło odlotowe z naszych zakładów wykorzystujemy za  
 pomocą wymiennika ciepła do wspomagania ogrzewania  
 naszych budynków. Dzięki temu jesteśmy w stanie istot- 
 nie obniżyć zużycie gazu i oleju grzewczego.

I Wprowadzone na stałe zarządzanie energią, poddawane  
 certyfikacji wg ISO 50001:2018, zapewnia ciągłe nadzoro- 
 wanie i optymalizowanie naszego zużycia energii.

Jesteśmy świadomi, że mamy przywilej życia i działania 
w tzw. „pierwszym świecie”. Angażowanie się dla potrzeb 
ludzi, którzy nie mają szczęścia żyć w bogatym kraju, jest 
więc dla nas oczywiste. Angażujemy się nie tylko w socjal-
nych instytucjach naszego regionu, ale również przykłado-
wo w projekcie budowy studni w Afryce.

Naturalnie w skali globalnej są to tylko drobnostki, które 
możemy wnieść jako przedsiębiorstwo, jesteśmy jednak 
przekonani, że każdy może wnosić małe cegiełki, które w 
sumie zapewnią zrównoważony rozwój w wielkiej skali.

Odpowiedzialność i kompetencja

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

Przy produkcji naszych wyrobów szczególną wagę 
przykłada się do możliwości ponownego wykorzystania 
resztek. Powstające resztki tkaniny i flizeliny filamentowej 
są zbierane oddzielnie i są przekazywane, tam gdzie jest 
to możliwe, jako recyklat do innych gałęzi przemysłu, w 
celu ponownego wykorzystania. Powstające przy produkcji 
ścieki zostają poddane obróbcei są ponownie stosowane 
w obiegu. Również nośniki transportowe surowców, 
komponentów płynnych i wyrobów gotowych są wielokrotnie 
wykorzystywane przez wprowadzenie systemu wymiany. 
Łącznie zbiera się oddzielnie ponad 30 frakcji, dzięki czemu 
uzyskuje się możliwie najlepsze, ponowne wykorzystanie.

USUWANIE ODPADÓW

Ponieważ tkaniny szklane i flizeliny filamentowe 
wykazują swoje działanie wzmacniające na ścianach po 
trwałym połączeniu z bryłą budynku, a więc stropami i 
ścianami, więc ich usuwanie odbywa się wraz z gruzem 
budowlanym. Resztki powstające przy układaniu okładzin 
mogą być najczęściej bez problemu usuwane z odpadami 
zmieszanymi, gdyż wbrew uporczywym pogłoskom 
okładziny tapetowe z włókna szklanego NIE są odpadem 
specjalnym.
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Vitrulan Textile Glass GmbH 
Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Niemcy
T +49 (0) 9227 77 0 I info@vitrulan.com I www.vitrulan.com 
Przedsiębiorstwo grupy Vitrulan

Wskazówki na temat ochrony danych: www.vitrulan.com/pl/obowiazek-informacyjny 

Grupa Vitrulan obejmuje cztery przedsiębiorstwa posiadające 
siedzibę w Niemczech: Vitrulan Textile Glass, Vitrulan Glasfaser 
Brattendorf, V4heat i Vitrulan Technical Textiles oraz  Vitrulan 
Composites w Mikkeli/Finlandia.

Okładziny tapetowe z tkaniny szklanej, nowoczesne ogrzewania 
powierzchniowe na podczerwień, na bazie tkanin szklanych oraz 
tkaniny techniczne i kompozyty ze szkła, włókien syntetycznych i 
węglowych, są głównymi produktami grupy Vitrulan.

Vitrulan produkuje niezwykle wytrzymałe, odpowiednie do za-
stosowania w trudnych warunkach, zapewniające zrównoważony 
rozwój i posiadające różnorodne zastosowanie okładziny ścienne. 
Szeroki asortyment klasycznych i nowoczesnych motywów jest 
uzupełniony przez innowacyjne okładziny tapetowe z dodatkowy-
mi funkcjami. Zrównoważony rozwój w wykańczaniu wnętrz i naj-
wyższa jakość wyrobów znajdują się przy tym zawsze w równym 
stopniu na pierwszym miejscu.


