
	

Podstawowe	informacje	na	temat	system	Elastolith®		
Elastolith to producent jedynej w swoim rodzaju mineralnej płytki 

klinkierowej. Receptura została opracowana pod koniec lat 50-tych ubiegłego 

wieku i opatentowana w 1962 roku. Produkcja wszystkich komponentów 

systemu Elastolith od przeszło 60 lat niezmiennie odbywa się w jednej 

manufakturze, w holenderskiej miejscowości Haaksbergen. Elastolith jest 

prawdopodobnie najlżejszym	 systemem	 elewacji	 klinkierowej	 na	 świecie. 
Okładzina z mineralnych płytek Elastolith waży razem z klejem tylko ok 6,5 - 7 

kg / m² przy grubości ok. 3-8 mm (w zależności o wybranego rodzaju płytki). 

Płytki Elastolith składają się wyłącznie z naturalnych materiałów - 

w ok 93% z wyselekcjonowanych piasków kwarcowych, w ok 5% z 

najwyższej jakości żywic oraz z naturalnych barwników. Surowa 

masa poddawana jest głębokiemu barwieniu, tworząc naturalne 

przebarwienia. Dodatkowo powierzchnia	 płytek	 w	 ostatnim	

etapie	produkcji	jest	wykańczana	ręcznie. Wszystko to sprawia, że 
elewacja w doskonały sposób imituje mur z ręcznie formowanej 

cegły.  

Podstawowe	właściwości	systemu	Elastolith®	

•Ręcznie wykańczana powierzchnia – nie ma dwóch takich samych płytek. 

•Bardzo szeroka kolorystyka - na dzień dzisiejszy istnieje ponad 8000 
receptur gotowych kolorów. 

•Możliwość idealnego odwzorowania kolorystyki i formatu na podstawie 
dostarczonego wzoru - np starych cegieł ze wszystkimi niuansami, 

przebarwieniami i przepaleniami. 

•Możliwość stworzenia własnej, dedykowanej płytki w wybranym kolorze i 

formacie. 

•Pełna mrozoodporność - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

•Odpornośc na temperatury w zakresie od -40°C do +100°C 

•System charakteryzuje bardzo szybki i łatwy montaż oraz prosta obróbka. 

•Nasiąkliwość na poziomie tylko 3%. 

•System jest paro-przepuszczalny. 

•Płytki oraz klej są wytwarzane w tym samym zakładzie produkcyjnym, z tych 
samych komponentów, tworząc po wejściu w reakcję, jedną całość na ścianie. 



• Brak wykwitów. 

• Gotową elewację Elastolith można myć pod ciśnieniem do 30 BAR. 

• Odporny na promieniowanie UV. 

• Nie ma potrzeby impregnowania - płytki zaimpregnowano na etapie produkcji. 

• System jest odporny na uszkodzenia mechaniczne - amortyzuje uderzenia. 

• Elastyczność systemu powoduje, że ten pracuje razem ze ścianą, co zapobiega pęknięciom czy 
uszkodzeniom elewacji powodowanych osiadaniem budynku. 

• Wytwarzany w Holandii przy zachowaniu najwyższych norm i standardów produkcji. 

• System posiada m.in. Aprobatę Techniczną ITB oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB. 

Korzyści	i	oszczędności	w	przypadku	zastosowania	systemu	Elastolith®	

• Brak	konieczności	późniejszego	fugowania	płytek. Klej dostępny w 6 kolorach jest od razu fugą. 

• Brak	 konieczności	 stosowania	 płytek	 narożnych	 (linia	 Elastolith	 Classic).	 Zaletą systemu jest 

możliwość dogięcia płytki bazowej do kształtu narożnika czy nadproży. 

• Zdecydowanie niższe	 koszty	 robocizny	 przy montażu systemu Elastolith® w stosunku do 

systemów alternatywnych. Średnia rynkowa cena montażu systemu Elastolith jest o ok 40-50% 
niższa w porównaniu do kosztu montażu płytek ceramicznych. 

• Zdecydowane	 skrócenie	 czasu	 montażu,	 nawet o parę tygodni na 1 m², ponieważ nie trzeba 

stosować dodatkowego spoinowania, impregnowania czy szczotkowania elewacji. Oszczędność na 

robociźnie oraz braku konieczności długotrwałego utrzymywania rusztowań. 

• Brak	 konieczności	 stosowania	 kosztownych	 wzmocnień	 używanych w przypadku ciężkich 

systemów alternatywnych (jak przykładowo: wsporniki, haki, kotwy, konsole startowe, systemy 
wzmacnia podkonstrukcji). Cały system waży tylko ok 6,5 - 7 kg / m². 

• Brak	 konieczności	 impregnowania	 elewacji, zarówno zaraz po jej wykonaniu jak i w ramach 

późniejszej eksploatacji. Płytki zaimpregnowano i zabezpieczono przed promieniowaniem UV na 
etapie produkcji. 

• Czysta	 praca	 -	 brak	 konieczności	 czyszczenia	 elewacji	 oraz	 stosowania	 specjalistycznych	
narzędzi.	 Płytki układamy od góry ściany co powoduje, że w toku prac ściana nie ulega 

zabrudzeniom a pomieszczenie nie ulega zapyleniu (jak np przy docinaniu szlifierkami kątowymi). 

• Mniejsze	koszty	logistyczne.	Z uwagi na małą wagę systemu zdecydowanie zmniejszają się koszty 

transportu i magazynowania. Jedna paleta EUR to aż 180 m² lub 187,5 m² płytek Elastolith. 

Elastolith	to	najwyższa	jakość	poparta	ponad	60-letnim	doświadczeniem	

		

Według	miesięcznika	Builder	Elastolith	to	najlepszy	produkt	budowlany	
roku	2014.


