Ytong + Silka + Multipor

= ciepły i zdrowy dom
Wybuduj dom od piwnicy po dach w jednym sprawdzonym systemie
Ytong Silka Multipor. Kompleksowa budowa to gwarancja najwyższej
jakości wykonania, trwałości na lata oraz zdrowia i bezpieczeństwa
dla Twojej rodziny.

Infolinia: 801 122 227* · www.ytong-silka.pl
*

Koszt połączenia wg taryfy operatora

Bloczki Ytong
Rodzina najcieplejszych bloczków z betonu komórkowego, z których możesz wymurować zarówno
ściany zewnętrzne (w tym energooszczędną ścianę
jednowarstwową za pomocą bloczków Ytong Energo i Ytong Energo+ lub ścianę warstwową z wytrzymałych bloczków Ytong Forte), jak i ściany wewnętrzne. W ofercie są również bloki Ytong Interio
umożliwiające szybszą budową ścian działowych.
Ytong to także cały system cienkich bloczków do remontów i drobnych prac wykończeniowych.

Bloki Silka
Cała gama produktów wapienno-piaskowych (silikatów) o wysokich parametrach wytrzymałościowych: bloki Silka E-S do budowy ścian piwnicznych
i fundamentowych, Silka E do ścian zewnętrznych
i wewnętrznych oraz Silka E-A – specjalne bloki
o podwyższonych właściwościach akustycznych,
idealne np. do ścian międzylokalowych czy rozdzielających mieszkania od klatki schodowej. Dodatkowe elementy uzupełniające: Silka EW – bloki wentylacyjne, Silka EQ – bloki wyrównawcze czy bloki
połówkowe Silka 1/2E.

System 20 cm: Ytong i Silka – zgrany duet
Bloczki Ytong i bloki Silka mają tę samą wysokość
(199 mm) i muruje się je zazwyczaj na zaprawie do
cienkich spoin o grubości ok. 1 mm, wykorzystując
identyczną technikę murarską. Obie technologie
bazują więc na tym samym module wysokości 20 cm,
dzięki czemu możliwe jest ich idealne połączenie!
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System do budowy domów
Nadproża Ytong
Integralną częścią systemu Ytong Silka
Multipor są nadproża ze zbrojonego
betonu komórkowego. Gotowe nadproża
są wielokrotnie cieplejsze niż tradycyjne
nadproża wylewane na budowie.
Dodatkową zaletą jest szybki i łatwy
montaż. Zamontowanie pojedynczego
nadproża Ytong zajmuje dwóm osobom
zaledwie kilka minut.

Kształtki Ytong U
Kształtki pełnią funkcję deskowania
traconego w konstrukcjach z betonu
komórkowego Ytong lub z bloków Silka.
Mogą służyć do wykonywania wieńców,
belek oraz trzpieni. Ich zastosowanie
przyśpiesza prace budowlane oraz
zapewnia jednorodną powierzchnię
przegrody.

Elementy ocieplenia wieńca
W systemie Ytong Silka Multipor
konstrukcję wieńca można również
ocieplić wykorzystując elementy
z bardzo lekkiego betonu komórkowego
Multipor. Ograniczają one występowanie
mostków termicznych spowodowanych
obecnością elementu żelbetowego oraz
zapewniają jednorodną powierzchnię
przegrody zewnętrznej.

Systemowe zaprawy
Do budowy ścian w systemie Ytong
i Silka stosuje się cienkowarstwowe
zaprawy klejowe, które przeznaczone są
do wznoszenia ścian z elementów
o wysokiej dokładności wymiarowej.
Zastosowanie tych zapraw skraca czas
murowania, a jednocześnie praktycznie
nie wpływają one na termoizolacyjność
ściany. Do montażu płyt Multipor oraz
wykonania wierzchniej warstwy
tynkarskiej służy zaprawa lekka
Multipor.

Ytong Silka Multipor
Płyty stropowe
i dachowe Ytong
Montaż stropu z betonu komórkowego
Ytong trwa zaledwie jeden dzień.
Systemowy strop Ytong charakteryzuje
się znacznie lepszymi parametrami
cieplnymi niż inne dostępne
konstrukcje. Dodatkowo płyty mogą być
wysuwane poza obrys budynku,
co pomaga znacznie ograniczyć mostki
termiczne, które często występują
na styku balkonu ze ścianą.
Płyty dachowe Ytong umożliwiają
budowę poddasza nienarażonego
na przegrzewanie się w okresie letnim.

Płyty Multipor
Mineralne płyty izolacyjne wykonane
z bardzo lekkiej odmiany betonu
komórkowego. Jeden z najcieplejszych
i najzdrowszych materiałów
termoizolacyjnych. Doskonała izolacja
termiczna stropów, zwłaszcza
w garażach i piwnicach. Płyty Multipor
można wykorzystać również
do ocieplenia ścian zewnętrznych
od środka (np. obiektów zabytkowych
lub pojedynczych lokali mieszkalnych).

Systemowe narzędzia
i akcesoria
Do budowy w systemie Ytong Silka
Multipor powinno stosować się
systemowe narzędzia i akcesoria, które
usprawniają i przyspieszają pracę
na budowie, pozwalają również
na precyzyjne i dokładne murowanie
ścian.
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Xella Polska sp. z o.o.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu

Ytong, Silka i Multipor są zastrzeżonymi znakami handlowymi grupy Xella.

Budowa domu to najważniejsza inwestycja w życiu.

www.ytong-silka.pl
Infolinia: 801 122 227*
*

Koszt połączenia wg taryfy operatora

omówienia możliwości realizacji konkretnej
inwestycji w systemie Ytong Silka Multipor.
Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

System do budowy dom w Ytong Silka Multipor
Bloczki Ytong
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Integralną częścią systemu Ytong Silka
Multipor są nadproża ze zbrojonego
betonu komórkowego. Gotowe nadproża
są wielokrotnie cieplejsze niż tradycyjne
nadproża wylewane na budowie.
Dodatkową zaletą jest szybki i łatwy
montaż. Zamontowanie pojedynczego
nadproża Ytong zajmuje dwóm osobom
zaledwie kilka minut.
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System 20 cm: Ytong i Silka zgrany duet
Bloczki Ytong i bloki Silka maj t sam wysoko
(199 mm) i muruje si je zazwyczaj na zaprawie do
cienkich spoin o grubo ci ok. 1 mm, wykorzystuj c
identyczn technik murarsk . Obie technologie
bazuj wi c na tym samym module wysoko ci 20 cm,
dzi ki czemu mo liwe jest ich idealne po czenie!
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Kszta tki Ytong U
Kształtki pełnią funkcję deskowania
traconego w konstrukcjach z betonu
komórkowego Ytong lub z bloków Silka.
Mogą służyć do wykonywania wieńców,
belek oraz trzpieni. Ich zastosowanie
przyśpiesza prace budowlane oraz
zapewnia jednorodną powierzchnię
przegrody.

P yty stropowe
i dachowe Ytong
Montaż stropu z betonu komórkowego
Ytong trwa zaledwie jeden dzień.
Systemowy strop Ytong charakteryzuje
się znacznie lepszymi parametrami
cieplnymi niż inne dostępne
konstrukcje. Dodatkowo płyty mogą być
wysuwane poza obrys budynku,
co pomaga znacznie ograniczyć mostki
termiczne, które często występują
na styku balkonu ze ścianą.
Płyty dachowe Ytong umożliwiają
budowę poddasza nienarażonego
na przegrzewanie się w okresie letnim.

P yty Multipor

Elementy ocieplenia wie ca
W systemie Ytong Silka Multipor
konstrukcję wieńca można również
ocieplić wykorzystując elementy
z bardzo lekkiego betonu komórkowego
Multipor. Ograniczają one występowanie
mostków termicznych spowodowanych
obecnością elementu żelbetowego oraz
zapewniają jednorodną powierzchnię
przegrody zewnętrznej.

Mineralne płyty izolacyjne wykonane
z bardzo lekkiej odmiany betonu
komórkowego. Jeden z najcieplejszych
i najzdrowszych materiałów
termoizolacyjnych. Doskonała izolacja
termiczna stropów, zwłaszcza
w garażach i piwnicach. Płyty Multipor
można wykorzystać również
do ocieplenia ścian zewnętrznych
od środka (np. obiektów zabytkowych
lub pojedynczych lokali mieszkalnych).

Systemowe zaprawy
Do budowy ścian w systemie Ytong
i Silka stosuje się cienkowarstwowe
zaprawy klejowe, które przeznaczone są
do wznoszenia ścian z elementów
o wysokiej dokładności wymiarowej.
Zastosowanie tych zapraw skraca czas
murowania, a jednocześnie praktycznie
nie wpływają one na termoizolacyjność
ściany. Do montażu płyt Multipor oraz
wykonania wierzchniej warstwy
tynkarskiej służy zaprawa lekka
Multipor.

Systemowe narz dzia
i akcesoria
Do budowy w systemie Ytong Silka
Multipor powinno stosować się
systemowe narzędzia i akcesoria, które
usprawniają i przyspieszają pracę
na budowie, pozwalają również
na precyzyjne i dokładne murowanie
ścian.

