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WSTĘP 
 

Panele kompozytowe YAWALBOND PE, YAWALBOND FR i YAWALBOND A2 są 

doskonałym materiałem budowlanym przeznaczonym do wykonywania zewnętrznych  

i wewnętrznych okładzin ściennych, warstw elewacyjnych, wypełnień lekkich ścian osłonowych 

o konstrukcji szkieletowej, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych  

i remontowanych.  

Płyty wraz z towarzyszącymi im elementami takimi jak: profile, konsole, podkładki 

izolacyjne, blaszki ślizgowe tworzą system paneli elewacyjnych YAWALBOND. 

    YAWALBOND to lekka, odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników 

atmosferycznych płyta warstwowa. 

Okładziny płyt  wykonane są z dwóch blach aluminiowych o grubości 0,50 mm wypełnionych 

rdzeniem polietylenowym lub wypełnieniem mineralnym w przypadku płyt FR. Płyta A2 składa 

się z aluminiowej blachy 0,80 mm (zew. warstwa) rdzenia w postaci tłoczonej blachy 

aluminiowej (plaster miodu) oraz aluminiowej blachy wew. o grubości 0,50 mm.  Kompozytowa 

struktura płyt zapewnia wyjątkowo korzystny stosunek ich wytrzymałości do wagi płyt. 

Wykonywane z płyt  panele i wypełnienia konstrukcyjne YAWALBOND PE, YAWALBOND FR  

i YAWALBOND A2 jest bardzo łatwo utrzymać w czystości, oraz są najbardziej praktycznym  

i ekonomicznym sposobem na posiadanie estetycznej elewacji.  

 

 Główne zalety systemu YAWALBOND : 

 idealna płaskość i równość powierzchni oraz lekkość płyt w stosunku do innych 

materiałów budowlanych, oznaczają niski koszt konstrukcji wsporczej i elementów 

montażowych, 

 płyty YAWALBOND dostępne  w kilkunastu kolorach pokryte są powłoką PVDF, 

zapewniającą wysoką odporność na zmienne  warunki atmosferyczne i oddziaływanie 

korozyjne środowiska oraz promieniowania UV,  

 materiał kompozytowy zachowuje wysoką  sztywność w wysokich i niskich temperaturach  

( - 500 C do + 800 C ), 

  odporność na uderzenia, nacisk i na zgniatanie, 

 bardzo dobre właściwości akustyczne i pochłaniania wibracji mogą eliminować 

konieczność stosowania dodatkowych warstw dźwiękochłonnych, 

  płyty można obrabiać metodami  cięcia, frezowania, gięcia, tłoczenia, wiercenia, 

walcowania oraz żłobienia, a wykonane z nich panele i elementy można łączyć poprzez 

nitowanie, skręcanie, zaciskanie, klejenie, 

 w składzie  płyt nie występują materiały i  substancje szkodliwe, dlatego są bezpieczne 

dla środowiska, a wszystkie ich składniki mogą być ponownie przetworzone. 
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I. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INFORMACJE O KORZYSTANIU Z KATALOGU 

1. Katalog składa się z: 

 niniejszej instrukcji obsługi, 

 informacji technicznych dotyczących systemu YAWALBOND, 

 rysunków szczegółowych oraz zestawień informacji o profilach, akcesoriach i ich 

wzajemnych połączeniach i usytuowaniu w konstrukcjach systemu YAWALBOND. 

 

2. Zasady numeracji stron 

 Każdy numer strony składa się z trzech grup znaków oddzielonych kropkami. 

Pierwsza grupa oznacza nr systemu, druga - oznaczenie rozdziału katalogu, trzecia  - 

bieżący numer strony w danym  rozdziale. 

Przyjęto następujące relacje między numerami stron: 

1 < 2 < 3 < ... < 8 < 9 , 

11 < 2 ; 111 < 2 ; 1999... < 2 ; 119 < 12 ; 469 < 47 ; itd. 

 

3. Aktualizacja katalogu 

 Katalog należy regularnie aktualizować, a przyjęte zasady  numeracji stron pozwalają 

na wstawianie dodatkowych stron we właściwe miejsce bez dokonywania dodatkowych 

zmian.  

 

4. Używanie katalogu 

 Katalog YAWALBOND powinien być używany łącznie z odpowiednim, aktualnym 

cennikiem materiałów, oraz wzornikiem kolorów. 

 

5. Zasady numeracji profili 

 Numer profilu składa się z trzech grup cyfr oddzielonych kropkami. Pierwsza grupa 

(dwucyfrowa) określa numer systemu, druga (pięciocyfrowa) numer grupy profili  

i wielkość  charakterystyczną, trzecia (jednocyfrowa) kolor profilu.  

6. Zasady numeracji akcesoriów 

 Numery akcesoriów składają się z trzech grup cyfr oddzielonych kropkami. Pierwsza 

grupa (trzycyfrowa) określa klasyfikację akcesoriów ze względu na przeznaczenie, druga 

(czterocyfrowa) numer charakterystyczny, trzecia (jednocyfrowa) kolor  akcesoriów. 

7. Kody kolorów dla płyt kompozytowych systemu YAWALBOND 

 Kolory dla płyt YAWALBOND PE, YAWALBOND FR i YAWALBOND A2 należy 

dobierać wg wzornika kolorów płyt kompozytowych.  

 
 
 
8. Kody kolorów dla pozostałych elementów systemu YAWALBOND 
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KOD 

 
KOLORU 

   OPIS ZNACZENIA          UWAGI 

    0 Surowy, nieznaczący Dotyczy profili i akcesoriów 

    1 Naturalne aluminium Dotyczy profili i akcesoriów  

    2 Dowolny anodowanych 

    3 Biały, RAL 9016 Dotyczy profili i akcesoriów 

    4 Brązowy, RAL 8019 malowanych 

    5 Biały Kolory akcesoriów 

    6 Czarny  

    8 Dwukolorowy Dotyczy profili i akcesoriów 

    9 Kolor dowolny, RAL lub inny Dotyczy profili i akcesoriów 
malowanych 

 

9. Wymiary płyt kompozytowych systemu YAWALBOND* 

Płyta nr B [mm] H [mm] G [mm]

70.x1232.xxxx 1250 3200 4 

70.x1532.xxxx 1500 3200 4 

70.x1240.xxxx 1250 4000 4 

70.x1540.xxxx 1500 4000 4 
    

B – szerokość płyty 

H – wysokość płyty 

G – grubość płyty 

x – rodzaj płyty: 0 – płyta YAWALBOND PE, 1 – płyta YAWALBOND FR, 2 – płyta YAWALBOND A2 

xxxx – kolor dobierać zgodnie z wzornikiem kolorów (np. 70.01232.500S) 

PRZYKŁAD: 

70.01232.500S – płyta kompozytowa Yawalbond PE 1250x3200mm w kolorze 500S (srebrny metalik) 

70.11232.500S – płyta kompozytowa Yawalbond FR 1250x3200mm w kolorze 500S (srebrny metalik) 

70.21232.500S – płyta kompozytowa Yawalbond A2 1250x3200mm w kolorze 500S (srebrny metalik) 

*  Wymiary niestandardowe oraz kolory zgodnie z paletą RAL należy zamawiać indywidualnie w Dziale 

Obsługi Klienta.  

 

10. UWAGA ! 

 Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji oraz prawa do  wzorów użytkowych w 

niej przedstawionych przysługują firmie YAWAL® S.A. i podlegają ochronie stosownie do 

przepisów  o ochronie wzorów użytkowych.  

Powielanie i kopiowanie  w jakiejkolwiek formie wyłączenie za pisemną zgodą firmy 

YAWAL® S.A. 

 Firma YAWAL® S.A. zastrzega sobie możliwość zmian w swoich katalogach. 

Zmiany te wynikają z ciągłego poszerzania i unowocześniania naszej oferty. 

 W sprawie zmian w katalogach prosimy kontaktować się z Działem R&D.  

Za korzystanie z katalogów, które nie uwzględniają dokonanych zmian firma nie ponosi 

odpowiedzialności.  
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II. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU YAWALBOND  

1. BUDOWA 

Rozróżniamy trzy rodzaje płyt kompozytowych systemu YAWALBOND: 

a). płyta YAWALBOND PE – płyta o grubości 4mm składająca się z obustronnych okładzin  

z blach aluminiowych o grubości 0,5mm i rdzenia z polietylenu (PE). Masa płyty wynosi 5,6 ±5% 

kg/m2, 

b). płyta YAWALBOND FR – płyta o grubości 4mm składająca się z obustronnych okładzin  

z blachy aluminiowej o grubości 0,5mm i rdzenia z kompozycji polietylenu z wypełnieniem 

mineralnym. Płyty YAWALBOND FR klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) 

zgodnie z PN-90/B-02867+Az1:2001. Masa płyty wynosi 7,1 ±5% kg/m2, 

c). płyta YAWALBOND A2 – płyta o grubości 4mm składa się z zewnętrznej (górnej) warstwy 

blachy aluminiowej o grubości 0,8mm, wypełnienia z blachy aluminiowej w postaci plastra 

miodu o grubości 2,7mm oraz blachy aluminiowej wewnętrznej (dolnej) o grubości 0,5mm. Płyta 

posiada klasę reakcji na ogień A2 (s1d0) zgodnie z PN EN 13501-1+A1:2010. Masa płyty 

wynosi 4,7 ±5% kg/m2.   

Wszystkie odmiany asortymentowe na stronie zewnętrznej (dekoracyjnej) pokryte  

są organiczną powłoką lakierniczą PVDF o grubości normatywnej nie mniejszej niż 25µm 

Niezależnie od asortymentu, standardowe arkusze płyt występują  w następujących wymiarach: 

1250x3200, 1500x3200, 1250x4000, 1500x4000. Wymiary niestandardowe należy zamawiać 

indywidualnie w Dziale Obsługi Klienta.  

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

Aluminiowe płyty kompozytowe YAWALBOND PE, YAWALBOND FR, YAWALBOND A2 

przeznaczone są do wykorzystania w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i 

remontowanych: 

- zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych, 

- warstw elewacyjnych wypełnień lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, 

- niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, 

- ociepleń ścian zewnętrznych metodą „lekką suchą”, 

- nieprzeziernych wypełnień drzwi, okien i ścianek, przed którymi nie stawiane są wymagania   

w zakresie ochrony przeciw pożarowej. 

Okładziny mogą być wykonane z płyt płaskich lub uformowanych w kształcie kaset. 

 Ściany osłonowe systemu YAWALBOND powinny być stosowane na podstawie projektu 

technicznego opracowanego dla określonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm  

i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury       

z dnia 12 marca 2009 r. w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 461, z późniejszymi zmianami), w następującym 
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zakresie: Deklaracja właściwości ściany osłonowej powinna odbywać się na podstawie normy 

wyrobu PN-EN13830, klasyfikacji i wyników badań. 

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA  

 Okładziny płyt warstwowych systemu YAWALBOND wykonane są z blach aluminiowych  

o grubości 0,50 mm , ze stopu aluminium EN AW-3003 wg PN-EN 573-3:2005. 

 Rdzeń płyt warstwowych YAWALBOND PE jest wykonany z polietylenu o niskiej gęstości,        

a płyty YAWALBOND FR – z kompozycji polietylenu z wypełniaczem mineralnym. 

  

III. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

 

1. Kontakt aluminium z innymi materiałami 

1.1. Metale i ich stopy 

Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi  

w budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują 

utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej 

wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą 

izolacyjną.  

Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje 

korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub 

kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. 

 

1.2. Inne materiały 

Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na 

aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych 

rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także 

drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną 

powstawania korozji powierzchni aluminium. 

 

2. Magazynowanie 

Płyty warstwowe, konsole oraz profile aluminiowe winny być przechowywane  

w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. 

Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą 

w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili, płyt winny być oddzielone przekładkami  

z miękkiego drewna lub materiału o podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być 

tak rozmieszczone, aby profile, płyty nie ulegały odkształceniom.  
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3. Transport  

Płyty warstwowe, konsole oraz profile aluminiowe należy transportować w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed 

odkształceniami przekroju i na długości.  

Do transportu elementy winne być pakowane indywidualnie w papier lub folię 

polietylenową. Transportowane elementy powinny być podparte  w kilku punktach na 

drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie 

prostoliniowości. Podczas układania należy zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. 

W  razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. 

Transportowane elementy powinny być zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy 

pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych 

elementów nie powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach 

kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili, płyt zabezpieczonych przed wpływem 

warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg).  

  

IV. KONSERWACJA, PREFABRYKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA 

  

 1. Czyszczenie i konserwacja 

Zaleca się okresowe mycie w celu zapobiegania przed zużyciem powłoki lakierniczej. Dobór 

odpowiednich środków czyszczących oraz częstotliwość czyszczenia zależy od ilości 

zanieczyszczeń powierzchniowych a w szczególności od warunków zewnętrznych  

i usytuowania budynku. Zabrudzone powierzchnie należy czyścić ręcznie przy pomocy miękkiej 

ściereczki i czystej wody o temperaturze nie większej niż 40C̊. 

Do mycia należy używać łagodnych środków czyszczących,  wskaźnik miękkości PH 

stosowanych środków czyszczących powinien wynosić 5-8. 

Nienależny stosować: 

 mocnych zasadowych środków czyszczących (wodorotlenek potasu, węglan sodowy 

,soda kaustyczna itp. 

 mocnych kwasowych środków czyszczących i środków ściernych. 

Podczas czyszczenia należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia powłoki lakierniczej 

(np. zadrapania, spękania, wgniecenia), które mogą powodować przedwczesną korozję płyty. 

Uszkodzone płyty należy wymienić. 

Naprawy i czynności konserwacyjne zawsze muszą być wykonane przez specjalistów 

przeszkolonych w tym zakresie.   

W celu uniknięcia pozostałości resztek kleju na powierzchni, wynikających  

z napromieniowania światłem UV, folię ochronną należy zdjąć jak najszybciej po zamontowaniu 

płyt, ponieważ folie poddane dłuższemu działaniu czynników atmosferycznych są trudne do 

usunięcia. Folia ochronna nie powinna być poddawana działaniu czynników atmosferycznych  
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i promieniowania UV dłużej niż 30 dni po zamontowaniu płyt na budowie. Nie używać do 

znakowania folii ochronnej i powierzchni płyt tuszu (markerów), taśm samoprzylepnych lub 

naklejek. 
 

 2. Prefabrykacja  

Płyty kompozytowe YAWALBOND można obrabiać w procesach: 

 cięcia (za pomocą różnego rodzaju pił tarczowych i wyrzynarek), 

 frezowania (przy pomocy frezarek, formatyzerek z frezem w kształcie U i V o kącie 90°  

i 135°), 

 wiercenia (można używać wiertła do aluminium lub tworzywa ze stali nierdzewnej,   

geometria wiertła: 100° – 140°, kąt pochylenia linii śrubowej: 30° – 45°), 

 wybijania otworów (wykonuje się przy pomocy zwykłych pras hydraulicznych), 

 gięcia (za pomocą pras krawędziowych lub giętarek), 

 wycinania kształtów (można wycinać za pomocą strumienia wody, frezarek górno-

wrzecionowych i wyrzynarek), 

 nitowania (stosuje się zwykle nitownice i nity lub nity zrywane), 

 skręcania (używa się zwykłe nierdzewne blachowkręty lub śruby), 

 spawania (łączenie paneli odbywa się poprzez zgrzewanie rdzenia polietylenowego  

za pomocą spawarki na gorące powietrze oraz drutu z tworzywa). 
 

 3. Aspekty ochrony środowiska naturalnego 

Zawarte w ofercie Yawal S.A. produkty wchodzące w skład zestawu materiałów do 

wykonywania lekkich ścian osłonowych YAWALBOND są produktami przyjaznymi  

i bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Materiały mogą być poddana procesom odzysku  

i ponownego wykorzystania, tym bardziej, że istnieje znaczące zapotrzebowanie rynku 

krajowego i światowego na złom aluminiowy i stalowy, odpady większości tworzyw,  

a technologie odzysku są ciągle doskonalone. 

I tak: 

 kształtowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiórów, ścinków i odcinków 

kształtowników podlegają w 100% procesom odzysku i ponownego przerobu, 

 złom stalowy, w tym złom stali nierdzewnych i kwasoodpornych podlega w 100% 

ponownemu przerobowi, 

 płyty YAWALBOND jak i wykonane z nich panele, okładziny nie uwalniają żadnych 

szkodliwych związków podczas prefabrykacji jak i eksploatacji, 

 polietylenowy rdzeń płyt YAWALBOND nie zawiera związków azotu, chloru ani siarki, 

 po rozdzieleniu warstw płyty aluminiowej i polietylenu podlegają 100% recyclingowi.  
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