Artykuï promocyjny

Nowa generacja Ăcian – SYSTEM
NOWOCZESNE SILIKATY
Wspóïczesne budynki mieszkalne zachwycajÈ nas nowatorskimi pomysïami,
wyjÈtkowym ksztaïtem, a przy tym niezwykïÈ funkcjonalnoĂciÈ i ïatwoĂciÈ ich
wznoszenia. Wyznacznikiem nowoczesnoĂci staje siÚ ïÈczenie niebanalnego wyglÈdu
z praktycznymi rozwiÈzaniami. DziĂ budujÈc dom czy osiedle mieszkaniowe waĝne stajÈ siÚ nie tylko ich ïadny wyglÈd, ale
takĝe materiaïy, z których one powstajÈ.
MajÈ byÊ wytrzymaïe, ekologiczne, ognioodporne, gwarantowaÊ ciszÚ i akumulowaÊ ciepïo. Taki wïaĂnie jest SYSTEM
NOWOCZESNE SILIKATY. DziÚki swoim
róĝnorodnym wïaĂciwoĂciom wyznacza
nowe standardy w budownictwie.
Silikaty to naturalne wyroby wapienno-piaskowe, które coraz czÚĂciej i chÚtniej wykorzystywane sÈ w nowoczesnym budownictwie. Stosowane sÈ do wykonywania Ăcian
konstrukcyjnych i dziaïowych, Ăcian piwnic,
ale takĝe w nieotynkowanych warstwach elewacyjnych. ZnajdujÈ, wiÚc zastosowanie
w aranĝacji nowoczesnych wnÚtrz tworzÈc

silikaty peïniÈ rolÚ konstrukcyjnÈ, a ochronÚ
cieplnÈ zapewnia odpowiednia warstwa weïny mineralnej lub styropianu. StosujÈc silikaty moĝemy uzyskaÊ ĂcianÚ nie tylko o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych na
przykïad U0=0,16 (W/m² ·K), ale równieĝ
o bardzo duĝej pojemnoĂci cieplnej, co
w przyszïoĂci zaowocuje obniĝeniem kosztów zuĝycia energii.
RosnÈce wymagania przyszïych wïaĂcicieli i uĝytkowników mieszkañ wymuszajÈ
na projektantach i wykonawcach stosowanie
takich rozwiÈzañ, które zapewniÈ odpowiedni komfort uĝytkowania. NiewÈtpliwie
do najistotniejszych naleĝÈ te dotyczÈce
ochrony przed haïasem. IzolacyjnoĂÊ akustyczna Ăcian, czyli zdolnoĂÊ do zapobiegania przenoszeniu siÚ děwiÚków zarówno
wewnÚtrznych, jak i zewnÚtrznych, zwiÚksza siÚ wraz z ich masÈ, dlatego wysoka gÚstoĂÊ objÚtoĂciowa (masa) silikatów jest ich
niewÈtpliwÈ zaletÈ. DziÚki niej takie Ăciany
zapewniajÈ wysokÈ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ
w budynkach.

minimalistyczne, industrialne przestrzenie.
Nieotynkowane Ăciany z silikatów coraz czÚĂciej wykorzystuje siÚ równieĝ w wielu pomieszczeniach technicznych, rekreacyjnych,
magazynowych czy garaĝach podziemnych.
Jest to takĝe najczÚĂciej wybierany materiaï
do wznoszenia Ăcian w budynkach energooszczÚdnych (tzw. domach pasywnych).
O trwaïoĂci i stabilnoĂci budynku decyduje przede wszystkim technologia budowania Ăcian, dlatego zastanówmy siÚ dobrze
nad jej wyborem. Tylko wïaĂciwa konstrukcja i materiaïy zapewniÈ wszystkim domownikom odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach i tak poĝÈdane w naszej strefie
klimatycznej ciepïo.
¥ciany zewnÚtrzne wznoszone z silikatów
sÈ zawsze Ăcianami warstwowymi, w których

System Nowoczesne Silikaty posiada szereg korzyĂci, które znaczÈco wpïywajÈ na
komfort mieszkania. Do jego gïównych zalet, poza wspomnianÈ akumulacjÈ cieplnÈ
i wysokÈ izolacyjnoĂciÈ akustycznÈ, naleĝÈ:
• najwyĝsza wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie (spoĂród wszystkich materiaïów budowlanych) –
pozwala na wznoszenie kilkunastopiÚtrowych
budynków murowanych bez koniecznoĂci stosowania ĝelbetowych wzmocnieñ
• wysoka odpornoĂÊ ogniowa – silikaty sÈ
materiaïem niepalnym, speïniajÈ najwyĝsze
wymagania w tym zakresie
• duĝa szczelnoĂÊ Ăcian
• wysoka trwaïoĂÊ – silikaty cechujÈ siÚ niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ i wysokÈ mrozoodpornoĂciÈ, mogÈ byÊ wiÚc stosowane bez ograniczeñ
wewnÈtrz i na zewnÈtrz budynku zarówno
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SILIKAT APLUS
Element murowy do Ăcian o podwyĝszonych
parametrach izolacyjnoĂci akustycznej

w Ărodowisku silnie mokrym, z wystÚpujÈcym mrozem i Ărodkami odladzajÈcymi, jak
i w nieagresywnym gruncie i wodzie
• natura i zdrowie – silikaty sÈ produkowane wyïÈcznie z naturalnych surowców
takich jak piasek, wapno oraz woda, nie
emitujÈ ĝadnych szkodliwych zwiÈzków,
zaliczane do najbezpieczniejszych materiaïów budowlanych
¥ciany domów to bardzo waĝne elementy kaĝdego budynku. PeïniÈ funkcjÚ noĂnÈ
podtrzymujÈc stropy wyĝszych kondygnacji
oraz dachu. ZabezpieczajÈ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. MajÈ
bardzo duĝy wpïyw na komfort ĝycia mieszkañców. Nic wiÚc dziwnego, ĝe do wyboru wszystkich Ăcian w budynku przywiÈzujemy tak duĝÈ uwagÚ. ¥ciany jedno-, dwu-,
czy trójwarstwowe? Bez wzglÚdu na to, jaki
rodzaj Ăcian wybierzemy, wykonujmy je
z ciepïych, zdrowych i trwaïych materiaïów,
a na pewno przyniosÈ nam wiele korzyĂci.
Grupa SILIKATY Sp. z o.o. jest jednym
z najwiÚkszych producentów materiaïów silikatowych w Polsce. Nasze produkty sÈ powszechnie rozpoznawalne i dostÚpne na
terenie caïego kraju. W skïad Grupy wchodzi 8 zakïadów produkcyjnych zlokalizowanych w Krukach k/OstroïÚki, Piszu,
Przysieczynie, Ludyni, Leĝajsku, Kluczach,
Jedlance, i Biaïymstoku. DziÚki nim moĝemy zapewniÊ sprawnÈ dostawÚ najbardziej
wymagajÈcym klientom i obsïuĝyÊ najwiÚksze inwestycje w kraju.

Grupa SILIAKTY
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informacja techniczna: 22 886 63 43
www.grupasilikaty.pl

