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W
2018 r. mi ja 20 lat, jak 

fir ma Cem brit  Pro duc -

tion S.A. uru cho mi ła pro -

duk cję bez a zbe sto wych,

fa li stych płyt da cho wych o na zwie 

Eu ro Fa la. Mi ja też 50 lat ist nie nia za -

kła du. W 1998 r., kie dy usta wo wo za ka -

za no prze twór stwa azbe stu w na szym

kra ju, za kład wy czysz czo no do stan dar -

dów UE, za ku pio no we Wło szech sto -

sow ną li cen cję, spro wa dzo no nie zbęd ne

urzą dze nia i 16 paź dzier ni ka uru cho -

mio no pierw szą w Pol sce pro duk cję

bez a zbe sto wą. Krót ką hi sto rię fir my

przed sta wio no na fo to gra fii 1.

Fir ma za wsze dba ła o ja kość swo ich

wy ro bów. Usta wo wy za kaz uży wa nia

azbe stu był ogrom nym wy zwa niem. Du -

ży ry nek ta nich po kryć eter ni to wych

(ok. 40 mln m² rocz nie) spra wił, że by ły

wiel kie na dzie je na to, że po ten cjal ni in -

we sto rzy bę dą szu kać no wych, eko lo -

gicz nych ma te ria łów. Ta kim pro duk tem

sta ła się Eu ro Fa la fir my Cem brit. Azbest

za stą pio no włók na mi PVA, a w skład re -

cep tu ry wcho dzą jesz cze: bar dzo do brej

ja ko ści czy sty ce ment por t landz ki; na tu -

ral na kre da; od po wied nio ra fi no wa na ce -

lu lo za i mi kro krze mion ka. Po ja wi ło się

za po trze bo wa nie na wy ro by ko lo ro we

oraz peł ną ga mę ak ce so riów da cho wych

(gą sio ry, wia trow ni ce, ko min ki wen ty la -

cyj ne itp.). Ich pro duk cję rów nież uru cho -

mio no w fir mie Cem brit, któ ra 11 czerwca

2008 r. otrzy ma ła ty tuł Te raz Pol ska za

sys tem Eu ro Fa la. Wy ro by wcho dzą ce

w je go skład ma ją gład ką po wierzch nię.

Są pro du ko wa ne w na tu ral nym sza rym

ko lo rze włók no -ce men tu lub ma lo wa ne.

Spodnia stro na płyt ma lo wa nych za bez -

pie czo na jest antiblo ckiem i wo skiem

w ce lu zmniej sze nia na sią kli wo ści. Pły ty

są od por ne na związ ki che micz ne, m.in.

so le, amo niak, chlor. Moż na je więc sto -

so wać m.in. w chlew niach, kur ni kach,

chłod niach ko mi no wych. Ma te ria ły

włók no -ce men to we są nie pal ne i nie bio -

rą udzia łu w żad nej fa zie po ża ru.

Od po cząt ku no wej pro duk cji za bra -

kło nie ste ty od po wied nio du żych środ -

ków na re kla mę tych wy ro bów i do dat -

ko wo, ze wzglę du na iden tycz ny pro fil,

Eu ro Fa la do tej po ry ko ja rzy się z eter -

ni tem azbe sto wo -ce men to wym. Obec -

nie ok. 75% pro duk tów fir my Cem brit

tra fia na ryn ki za gra nicz ne, gdzie cie -

szą się bar dzo do brą opi nią. Ryn ki te:

Da nia; Wiel ka Bry ta nia; Niem cy; Au -

stria, to bar dzo wy ma ga ją cy od bior cy. 

Przez 20 lat Cem brit wy pro du ko wał

ok. 700 tys. t płyt fa li stych oraz ak ce so -

riów da cho wych z włók no -ce men tu.

Po ubie gło rocz nych, bar dzo sil nych hu -

ra ga nach w Pol sce, gdzie zo sta ło znisz -

czo nych ty sią ce bu dyn ków, uszko dze -

niom ule gły też da chy z no wych płyt 
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Fot. 1. Historia firmy
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Eu ro fa la. Za czę to wów czas od ma wiać

przy ję cia tych wy ro bów na skła do wi ska

ko mu nal ne, gdyż uwa ża no, że są to  ma te -

ria ły za wie ra ją ce azbest. W pol skim pra -

wie o od pa dach (Usta wa z 14.12.2012 r.),

ist nie je obo wią zek udo ku men to wa nia

prze ka za nia (Kar ta Prze ka za nia Od pa du)

i przy ję cia od pa dów na skła do wi sko. Obie

stro ny po win ny znać prze ka zy wa ny iod bie -

ra ny ma te riał (eter nit azbe sto wy to kod

17 06 05). Po mo cą słu ży też Ba za Azbe -

sto wa (www.ba za azbe sto wa.gov.pl),

gdzie moż na zna leźć wie le szcze gó ło -

wych wy ja śnień. Do brym ad re sem jest

In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War-

sza wie, któ ry wie lo krot nie ba dał płyty

EuroFala oraz eternit i roz strzy gał wąt -

pli wo ści. Cem brit rów nież mo że słu żyć

po mo cą w roz po zna wa niu obu ro dza jów

wy ro bów. Na fo to gra fii 2, wy ko na nej

w Cem brit wi dać wy raź ne róż ni ce mię -

dzy obec nie sto so wa nym, ja ko zbro je nie

płyt, włók nem PVA (fo to gra fia 2a)

a włók na mi azbe stu (fo to gra fia 2b). Nie -

ste ty bar dzo czę sto spo ty ka się w Pol sce

przy kła dy „dzi kich” wy sy pisk od pa dów

za wie ra ją cych azbest (fo to gra fia 3).

Pol ska ma Pro gram Usu wa nia

Azbe stu, któ ry prze wi du je, że w la -

tach 2002 – 2032 uda się usu nąć ze śro -

do wi ska wszyst kie ma te ria ły za wie ra -

ją ce azbest. Wy ko na na dość do kład nie

in wen ta ry za cja tych ma te ria łów po ka -

za ła, że jest ich prze szło 15 mln t. Więk -

szość to pły ty da cho we i ele wa cyj ne.

Obec ne sza cun ki mó wią, że zo sta ło

do usu nię cia jesz cze ok. 12 mln t. Pły ty

Eu ro Fa la ma ją po dob ną ma sę 1 m2 jak

ich po przed nik eter nit, tj. ok. 10 kg.

Dzięki temu nie trzeba zmieniać kon -

struk cji więźb da cho wych, lecz tyl ko

dokonać ich ewen tu al ne go prze glą du

i re no wa cji. Jak to sku tecz nie zro bić,

po ka za no na fo to gra fii 4, na któ rej sta -

ry eter nit azbe sto wo -ce men to wy za stą -

pio no no wy mi pro duk ta mi Cem brit. 

Zrób my wszyst ko, aby ten do bry

pro gram zo stał do koń ca zre ali zo wa ny.

An drzej Ko niecz ka
Dy rek to r Tech nicz ny 

fir my Cem brit  Pro duc tion S.A.
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Fot. 2. Róż ni ce mię dzy zbro je niem płyt
włók na mi PVA (a) i włók na mi z azbe stu (b)

a) b)

Fot. 3. „Dzikie” wysypiska odpadów zawierających azbest

Fot. 4. Płyty Cembrit idealnym zamiennikiem eternitu: a, b) pokrycie z eternitu; c, d) pokrycie z płyt EuroFala firmy Cembrit

tel. (61) 415 43 30

e-mail: info@cembrit.pl; www.cembrit.pl
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