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Artyku  promocyjny

Ilo  energii potrzebnej do ogrzewania domu 

zale y od ró nych czynników, spo ród któ-

rych najbardziej istotny to rodzaj zastosowa-

nych materia ów do budowy.

Przedsi biorstwo KONBET Sp. z o.o. Sp. k. 

– lider rozwi za  stropowych, w czasie swo-

jej dwudziestoletniej dzia alno ci pod a za 

zmieniaj cymi si  trendami w budownictwie, 

systematycznie wdra aj c innowacyjne roz-

wi zania stropowe – energooszcz dne i ekolo-

giczne, do których zaliczy  mo na m.in. wie-

lokomorowe pustaki stropowe produkowane 

na bazie najwy szej jako ci keramzytu (lek-

kiego kruszywa ceramicznego).

Termoizolacyjne 
wielokomorowe
pustaki stropowe 
Pustak 12-komorowy

Oferowany przez firm  KONBET Sp. z o.o. 

Sp. k. pustak stropowy 12-komorowy w pe ni 

zast puje, tradycyjny pustak 2- i 3-komorowy 

dla stropów TERIVA. Jego unikalna geometria 

(zró nicowany kszta t komór)  i najwy szej ja-

ko ci wykonanie, sk ada si  na wyrób odzna-

czaj cy si  nast puj cymi w a ciwo ciami: 

 wysokie parametry wytrzyma o ciowe – po-

nad 20% wy sza wytrzyma o  od innych pu-

staków 12-komorowych o równych wysoko-

ciach komór oferowanych obecnie na rynku, 

 podwy szona izolacyjno  termiczna 

– kszta t, uk ad i ilo  komór, podobnie jak 

w materia ach ciennych  zwi kszaj  izolacyj-

no  termiczn ,

 zwi kszone w asno ci akustyczne – z uwagi 

na zwi kszon  ilo  przegród, 

 niska masa w asna, przy podwy szonych 

parametrach wytrzyma o ciowych.

Zastosowanie tego pustaka w znacznym 

stopniu poprawia w asno ci termoizolacyjne 

stropów i korzystnie wp ywa na ochron ro-

dowiska ze wzgl du na:

 zmniejszon  ilo  energii potrzebn  do 

ogrzania pomieszcze  mieszkalnych, a tym 

samym mniejsz  emisj  dwutlenku w gla do 

atmosfery,

zastosowanie wy cznie naturalnych su-

rowców i materia ów do produkcji pustaków 

stropowych i obni enie poziomu radioak-

tywno ci w stosunku do pustaków ceramicz-

nych np. FERT i POROTHERM – pustaki wy-

konywane s  na bazie najwy szej jako ci 

keramzytu,

 zmniejszenie emisji ha asu.

Pustak 10-komorowy TERMO – nowa genera-

cja wielokomorowych pustaków stropowych

Pustak 12-komorowy stanowi  pierwszy krok 

w kierunku znacznej poprawy w asno ci ter-

moizolacyjnych stropów. Po udanym wprowa-

dzeniu na rynek tego produktu KONBET, jako 

jedyna firma w Polsce prowadzi a badania na-

ukowe nad przewodno ci  ciepln  pustaków 

stropowych. Owocem tych bada  by o stwo-

rzenie pustaka 10-komorowego, który swoimi 

w a ciwo ciami termoizolacyjnymi znacznie 

przewy sza dotychczas znane pustaki stropo-

we z lekkich betonów kruszywowych.

Zastosowanie systemu wielokomorowego 

z przesuni tymi przegrodami pionowymi spo-

wodowa o opracowanie pustaka stropowego, 

którego wyró niaj :

 rewelacyjne w asno ci termoizolacyj-

ne – opór przenikania ciep a w stosunku do 

oporu pustaka 12-komorowego jest wi kszy 

o 34%, oraz o 135% w porównaniu do pustaka 

3-komorowego przy przenikaniu ciep a w dó

oraz odpowiednio o 31%  i 97%  przy przeni-

kaniu ciep a w gór ,

 podwy szone w a ciwo ci akustyczne i wy-

trzyma o ciowe,

 niska masa w asna.

Pustak ten, z uwagi na w asno ci termicz-

ne doskonale nadaje si  do zastosowania w bu-

downictwie wysokoenergooszcz dnym.

Budowa domu jest inwestycj  d ugotermi-

now , a zatem ogromne znaczenie dla u yt-

kowników ma ich trwa o  oraz koszty eks-

ploatacji. Ekologiczne materia y zastosowane 

do budowy, ich energooszcz dno  oraz po-

zytywny wp yw na rodowisko naturalne (za-

równo podczas produkcji, jak i eksploatacji), 

to korzy ci które nios  ze sob  wyroby firmy 

KONBET.
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NOWE ROZWI ZANIA W SYSTEMACH STROPOWYCH CZ.1

Pustaki wielokomorowe
do stropów g sto ebrowych

Termogram z badania procesu przep ywu ciep a

w pustaku 12-komorowym firmy KONBET
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