Стінові рішення

НОВИНКА!

Porotherm 18.8
Керамічні блоки
для стін будинку –
ефективна інвестиція

Стінові рішення

Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne
Керамічні блоки
Porotherm P+W
Porotherm 18.8 P+W

Porotherm 18.8 P+W
Parametry produktu
Параметри продукту

Wymiary b/l/h [mm]
Розміри ш/д/в [мм]
Płaskość powierzchni kładzenia
[mm]
Маса
[кг]
Równoległość powierzchni
[mm]
Міцність kładzenia
на стиск [MPa]
Морозостійкість
Masa [kg]
Горючість
Grupa elementów murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Параметри стін

Zastosowanie

Застосування

Pustak ceramiczny

Порожнистий
przeznaczonyпоризований
do budowy
керамічний
блок
призначений
zewnętrznych ścian
nośnych
для будівництва зовнішніх
z dociepleniem oraz ścian
несучих/ненесучих стін під
nośnych wewnętrznych.
утеплення
та внутрішніх
несучих
стін. i ścian wynosi 18,8 cm.
Grubość pustaków
Porotherm блоків
18.8 P+W
muruje
na “pióroТовщина
і стін
18,8sięсм.
wpust”, dzięki
czemu
nie jest konieczne
Porotherm
18,8
мурується
на
stosowanie spoin pionowych,
co znacznie
"пазогребеневий"
стик, таким
przyspiesza
prowadzenie
prac budoчином,
немає
необхідності
wlanych i poprawia
parametryшвів,
cieplneщо
muru.
виконання
вертикальних
значно прискорює проведення
Zalety
будівельних
робіт і покращує теплові
 duża wytrzymałość
muru
характеристики
стіни.

 możliwość zastosowania na ścianę
nośną zewnętrzną
i wewnętrzną
Переваги
використання:
 wysoka izolacyjność akustyczna

для зовнішніх
  wysoka
trwałośćнесучих стін


для
огороджуючих
конструкцій
 ekologiczny, naturalny materiał

монолітно-каркасних будівель
 для внутрішніх несучих стін/
міжквартирних перегородок
 висока міцність
 екологічний, природний матеріал

188/498/238 mm
188/498/238 мм
18
15
F25
ok. 18
A1 (негорючий)
2

Kategoria I

Товщина
[мм]
Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]
Маса [кг/м2]
Wytrzymałość spoiny [MPa]
Розхід блоків [шт./м2]
Trwałość (mrozoodporność)2
Розхід розчину [л/м ]
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
Маса [кг/м3]
3
Розхід
блоків
Reakcja na[шт./м
ogień]
Розхід розчину [л/м3]
Ciepło właściwe [J/kg K]
Współczynnik dyfuzji pary wodnej

188
10, 15
близько 165
0,15
8
F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
12
S0
818
42,6
A1
64
1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Термічні параметри стіни
Parametry ścian
Розрахункові
значення еквівалентної теплопровідності, термічний опір, і коефіцієнт
теплопередачі на цементно-піщаному
розчині
за експлуатаційних
умов
Grubość
[mm]
188
λ [W/mK]
Masa [kg/m2]
0,308
Zużycie pustaków [szt./m2]

Стіна без штукатурки

Zużycie zaprawy [l/m2]

2
ok. 165R [m K/W]
0,78
8

U [W/m2K]Ств
1,28

12

Міцність на стиск
Parametry
termiczne
ścian
Міцність
кладки
з блоків на
стиск згідно ДБН В.2.6-162:2010 [кг/см2]
Марка
блоків
150
Wartości obliczeniowe
ekwiwalentnego
współczynnika przewodzenia ciepła,
oporu cieplnego oraz
współczynnika przenikania ciepła ścian
M50murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
38
Кладочна суміш
w warunkach użytkowych.
M100
46
ściana nieotynkowana
Клас
вогнестійкості

λ [W/mK]
0,308
Межа вогнестійкості ЕI180

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,61

1,28

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1

Звукоізоляція стін

Klasa pustaków
10
15 мін. 15 мм з
Показники
звукоізоляції стіни з шаром цементно-вапняної
штукатурки товщиною
обох сторін
M5
3,2
4,3
Zaprawa zwykła
RA1 [dB]
Показники звукоізоляції
стін
M10
4,0Rw [dB]
5,3 RA2 [dB]
Стіна оштукатурена з двох сторін*

Klasy odporności ogniowej

51

50

47

*Klasy
цементно-вапняна
штукатурка
товщиною
мін. 15naмм
odporności ogniowej
ścian
murowanych
zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych

obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.
Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 180

REI 120

REI 90

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym
grubości minimum 15 mm.
Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian
Ściana obustronnie otynkowana

ТОВ Вінербергер
02222, м. Київ, вул. Крайня, 1в
Т +38 (044) 594 50 46
www.wienerberger.ua

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

51

50

47

