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Wspó czesne budynki mieszkalne za-

chwycaj  nas nowatorskimi pomys ami, 

wyj tkowym kszta tem, a przy tym nie-

zwyk  funkcjonalno ci  i atwo ci  ich 

wznoszenia. Wyznacznikiem nowoczesno-

ci staje si czenie niebanalnego wygl du

z praktycznymi rozwi zaniami. Dzi  bu-

duj c dom czy osiedle mieszkaniowe wa -

ne staj  si  nie tylko ich adny wygl d, ale 

tak e materia y, z których one powstaj .

Maj  by  wytrzyma e, ekologiczne, ognio-

odporne, gwarantowa  cisz  i akumulo-

wa  ciep o. Taki w a nie jest SYSTEM 

NOWOCZESNE SILIKATY. Dzi ki swoim 

ró norodnym w a ciwo ciom wyznacza 

nowe standardy w budownictwie.

Silikaty to naturalne wyroby wapienno-pia-

skowe, które coraz cz ciej i ch tniej wyko-

rzystywane s  w nowoczesnym budownic-

twie. Stosowane s  do wykonywania cian 

konstrukcyjnych i dzia owych, cian piwnic, 

ale tak e w nieotynkowanych warstwach ele-

wacyjnych. Znajduj , wi c zastosowanie 

w aran acji nowoczesnych wn trz tworz c

minimalistyczne, industrialne przestrzenie. 

Nieotynkowane ciany z silikatów coraz cz -

ciej wykorzystuje si  równie  w wielu po-

mieszczeniach technicznych, rekreacyjnych, 

magazynowych czy gara ach podziemnych. 

Jest to tak e najcz ciej wybierany materia

do wznoszenia cian w budynkach energoosz-

cz dnych (tzw. domach pasywnych).

O trwa o ci i stabilno ci budynku decy-

duje przede wszystkim technologia budo-

wania cian, dlatego zastanówmy si  dobrze 

nad jej wyborem. Tylko w a ciwa konstruk-

cja i materia y zapewni  wszystkim domow-

nikom odpowiedni mikroklimat w pomiesz-

czeniach i tak po dane w naszej strefie 

klimatycznej ciep o. 

ciany zewn trzne wznoszone z silikatów 

s  zawsze cianami warstwowymi, w których 

silikaty pe ni  rol  konstrukcyjn , a ochron

ciepln  zapewnia odpowiednia warstwa we -

ny mineralnej lub styropianu. Stosuj c silika-

ty mo emy uzyska cian  nie tylko o bar-

dzo dobrych parametrach izolacyjnych na 

przyk ad U
0
=0,16 (W/m² · K), ale równie

o bardzo du ej pojemno ci cieplnej, co 

w przysz o ci zaowocuje obni eniem kosz-

tów zu ycia energii.

Rosn ce wymagania przysz ych w a ci-

cieli i u ytkowników mieszka  wymuszaj

na projektantach i wykonawcach stosowanie 

takich rozwi za , które zapewni  odpo-

wiedni komfort u ytkowania. Niew tpliwie 

do najistotniejszych nale  te dotycz ce 

ochrony przed ha asem. Izolacyjno  aku-

styczna cian, czyli zdolno  do zapobie-

gania przenoszeniu si  d wi ków zarówno 

wewn trznych, jak i zewn trznych, zwi k-

sza si  wraz z ich mas , dlatego wysoka g -

sto  obj to ciowa (masa) silikatów jest ich 

niew tpliw  zalet . Dzi ki niej takie ciany 

zapewniaj  wysok  izolacyjno  akustyczn

w budynkach.

System Nowoczesne Silikaty posiada sze-

reg korzy ci, które znacz co wp ywaj  na 

komfort mieszkania. Do jego g ównych za-

let, poza wspomnian  akumulacj  ciepln

i wysok  izolacyjno ci  akustyczn , nale :

najwy sza • wytrzyma o  na ciskanie (spo-

ród wszystkich materia ów budowlanych) – 

pozwala na wznoszenie kilkunastopi trowych 

budynków murowanych bez konieczno ci sto-

sowania elbetowych wzmocnie

wysoka odporno  ogniowa • – silikaty s

materia em niepalnym, spe niaj  najwy sze 

wymagania w tym zakresie

du a szczelno cian•

wysoka trwa o•  – silikaty cechuj  si  ni-

sk  nasi kliwo ci  i wysok  mrozoodporno-

ci , mog  by  wi c stosowane bez ogranicze

wewn trz i na zewn trz budynku zarówno 

w rodowisku silnie mokrym, z wyst puj -

cym mrozem i rodkami odladzaj cymi, jak 

i w nieagresywnym gruncie i wodzie

natura i zdrowie – silikaty s  produko-•

wane wy cznie z naturalnych surowców

takich jak piasek, wapno oraz woda, nie 

emituj adnych szkodliwych zwi zków, 

zaliczane do najbezpieczniejszych materia-

ów budowlanych

ciany domów to bardzo wa ne elemen-

ty ka dego budynku. Pe ni  funkcj  no n

podtrzymuj c stropy wy szych kondygnacji 

oraz dachu. Zabezpieczaj  przed niekorzyst-

nymi warunkami atmosferycznymi. Maj

bardzo du y wp yw na komfort ycia miesz-

ka ców. Nic wi c dziwnego, e do wybo-

ru wszystkich cian w budynku przywi zu-

jemy tak du  uwag . ciany jedno-, dwu-, 

czy trójwarstwowe? Bez wzgl du na to, jaki 

rodzaj cian wybierzemy, wykonujmy je 

z ciep ych, zdrowych i trwa ych materia ów, 

a na pewno przynios  nam wiele korzy ci. 

Grupa SILIKATY Sp. z o.o. jest jednym 

z najwi kszych producentów materia ów sili-

katowych w Polsce. Nasze produkty s  po-

wszechnie rozpoznawalne i dost pne na 

terenie ca ego kraju. W sk ad Grupy wcho-

dzi 8 zak adów produkcyjnych zlokali-

zowanych w Krukach k/Ostro ki, Piszu, 

Przysieczynie, Ludyni, Le ajsku, Kluczach, 

Jedlance, i Bia ymstoku. Dzi ki nim mo e-

my zapewni  sprawn  dostaw  najbardziej 

wymagaj cym klientom i obs u y  naj-

wi ksze inwestycje w kraju.

Nowa generacja cian – SYSTEM 
NOWOCZESNE SILIKATY

Artyku  promocyjny

Grupa SILIAKTY

infolinia: 0801 573 577

informacja techniczna: 22 886 63 43

www.grupasilikaty.pl

SILIKAT APLUS

Element murowy do cian o podwy szonych 

parametrach izolacyjno ci akustycznej


