Artykuï promocyjny

Technologia budowy thermodom
DostÚpnoĂÊ i róĝnorodnoĂÊ technologii budowlanych wydaje siÚ stawiaÊ
obecnych inwestorów w komfortowej sytuacji. Nie pozostaje nic innego
jak tylko udaÊ siÚ do najbliĝszego skïadu materiaïów budowlanych i kupiÊ. KupiÊ i budowaÊ. Pytanie tylko, którÈ technologiÚ wybraÊ i jakimi
kryteriami siÚ kierowaÊ?
Technologia budowy musi byÊ atrakcyjna cenowo, nowoczesna, energooszczÚdna oraz zapewniÊ inwestorowi komfort uĝytkowania. Na
tak skomponowany zestaw wymagañ wïaĂciwÈ
odpowiedziÈ jest technologia thermodom, której istotÈ jest wykorzystanie Ăciennych i dachowych elementów systemu thermomur produkowanego przez firmÚ Thermodom.
Technologia thermodom z powodzeniem wykorzystywana jest do realizacji budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych; w zabudowie
wolno stojÈcej lub szeregowej), obiektów handlowo-usïugowych, gospodarczych i budynków uĝytecznoĂci publicznej.
ZaletÈ technologii jest niezwykle prosty i szybki montaĝ Ăciennych elementów szalunkowo-ociepleniowych wypeïnianych betonem.
Powstaje w ten sposób solidna konstrukcja Ăcian
(beton) majÈca rewelacyjne wïaĂciwoĂci izolacyjne (styropian) charakteryzowane wspóïczynnikiem przenikania ciepïa U0<0,11 W/(m2•K).
Elementy systemu thermodom cechuje bardzo
duĝa dokïadnoĂÊ, co uïatwia prace wykoñczeniowe. Szeroki asortyment elementów umoĝliwia realizacjÚ dowolnie wybranego projektu. Realizacja
Ăcian budowanych z wykorzystaniem elementów
thermomur nie sprawia trudnoĂci nawet osobom
niemajÈcym zbyt duĝego doĂwiadczenia w budownictwie, dziÚki czemu mogÈ one zdecydowaÊ
siÚ na budowanie metodÈ gospodarczÈ.
Technologia thermodom moĝe byÊ wykorzystana juĝ w czÚĂciach podziemnych budynków,
tj. do wykonania Ăcian fundamentowych oraz
Ăcian piwnic. Beton stosowany do wypeïniania
elementów powinien byÊ klasy C12/15. Ukïadanie
stropów, montaĝ stolarki, wykonanie przewodów
wentylacyjnych i spalinowych oraz prace instalacyjne realizowane sÈ identycznie jak w technologiach typowych. Do zewnÚtrznego wykoñczenia Ăcian stosuje siÚ m.in. tynki mineralne lub
polimerowe, pïytki klinkierowe itp. ¥ciany wewnÚtrzne wykañczane sÈ pïytami gipsowo-kartonowymi, tynkami gipsowymi na mokro oraz
pïytkami ceramicznymi.
Bardzo istotnÈ czÚĂciÈ kaĝdego budynku jest
ciepïy dach. Elementy dachowe, stanowiÈce in-

tegralnÈ czÚĂÊ systemu thermodom, ukïadane
sÈ na drewnianej wiÚěbie i kryte dachówkÈ.
ZastÚpujÈ one warstwy konieczne do wykonania
w innych systemach, dajÈc jednoczeĂnie izolacyjnoĂÊ U0=0,23 W/(m2•K). Dachówka moĝe byÊ
betonowa lub ceramiczna i musi byÊ dopasowana do rozstawu ïat 33 cm.
Doskonaïe parametry izolacyjnoĂci termicznej, charakteryzowane niskimi wartoĂciami
wspóïczynnika przenikania ciepïa U0, sprawiajÈ, ĝe technologia thermodom w peïni realizuje zadania stawiane budownictwu energooszczÚdnemu. Konstrukcja budynku (Ăciany, dach)
jest wolna od mostków termicznych, a ciÈgïoĂÊ
i doskonaïoĂÊ izolacji cieplnej utrzymana jest
nawet w tak newralgicznych miejscach jak nadproĝa i wieñce. Wykorzystanie thermomuru pozwala na obniĝenie rocznego zapotrzebowania

na ciepïo – wyraĝanego wspóïczynnikiem E – do
poziomu 20–60 kWh/m2. Oznacza to, ĝe dla typowego budynku jednorodzinnego (ok. 120 m2
p.u.) roczne zapotrzebowanie na wÚgiel zamknie
siÚ w przedziale 500–1500 kg, a koszt ogrzewania wyniesie ok. 400–1500 zï!!!
Materiaï jest przyjazny dla Ărodowiska i uĝytkowników, co potwierdza Europejska Aprobata
Techniczna. Technologia stosowana jest w Polsce
od 1991 roku. Pozwoliïa na zrealizowanie juĝ
ponad 10 000 obiektów zarówno w kraju, jak
i w caïej Europie.
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