ARTYKU PROMOCYJNY ZBC OWCZARY

Diament tkwi w szczegóïach
Zakïad w Owczarach nieustannie stawia sobie ambitne wyzwania, czego
przykïadem jest najnowszy, wysoce zaawansowany pustak ceramiczny
TERMOton P+W 25 DIAMENT.
Jest to najbardziej innowacyjny i najcieplejszy pustak w branĝy ceramicznej, który Ămiaïo moĝe konkurowaÊ z najnowoczeĂniejszymi
technologiami producentów zagranicznych.
To prawdziwy „diament” w budownictwie
stanowiÈcy dowód na to, ĝe polski produkt
równieĝ moĝe byÊ doskonaïy.

DOSKONAE PARAMETRY
Pustak TERMOton P+W 25 DIAMENT wyróĝniajÈ ponadprzeciÚtne parametry – szczególnie
niska nasiÈkliwoĂÊ i wysoka wytrzymaïoĂÊ
–boraz wynikajÈcy z tego niespotykany dotychczas w Polsce wspóïczynnik przewodnictwa
cieplnego na poziomieO=0,170 W/(m•K).
Takie parametry udaïo siÚ osiÈgnÈÊ dziÚki zastosowaniu jednoczeĂnie dwóch sposobów poprawiania jego izolacyjnoĂci cieplnej.
Pierwszy, to mieszanka surowcowa, pozwalajÈca na uzyskanie odpowiedniej sieci mikroporów skutecznie polepszajÈcych wspóï-

czynnik przewodnictwa cieplnego. Drugi, to
zastosowanie takiego ksztaïtu wyrobu, który maksymalnie wydïuĝa drogÚ strumienia
ciepïa przenikajÈcego z jednej powierzchni pustaka na drugÈ. Produkt ma Ăcianki wewnÚtrzne o gruboĂci 3–4 mm i specyficzny
ksztaït przypominajÈcy plaster miodu, zïoĝony z „diamencików”.

KORZY¥CI DLA
KONSUMENTA
PoïÈczenie wspomnianych zalet daje potwierdzony niezaleĝnymi badaniami wyrób w peïni ekologiczny, pozwalajÈcy na wznoszenie
tanich budynków energooszczÚdnych, w których panuje zdrowy mikroklimat. DziÚki ciÈgïemu unowoczeĂnianiu i automatyzacji produkcji obniĝajÈcej koszty wytwarzania, te
ultranowoczesne pustaki oferowane sÈ w cenach porównywalnych do standardowych
produktów budowlanych. Jak pokazujÈ wyli-

NOWO¥m Termoton P+W 38
Peïna nazwa:bTERMOton P+W 38
Wymiary:b250 x 380 x 235 mm
IloĂÊ sztuk na m 2bgruboĂÊ
Ăciany 380 mm:b16
Waga 1 sztuki:b14,00 kg
IloĂÊ sztuk na palecie:b72
Norma:bPN-EN 771-1b
Kategoria:bII – Element
murowy ceramiczny
pionowo drÈĝony przeznaczony
na Ăciany wewnÚtrzne i zewnÚtrzne
zabezpieczone tynkiem
Odchyïki wymiarów:
bbbb– Kategoria odchyïek wymiarów T 1
bbbb– Kategoria rozpiÚtoĂci wymiarów R 1b

czenia, przystÚpna cena skutkuje tym, ĝe róĝnica w koszcie budowy domu z „DIAMENTU”
w porównaniu z wykorzystaniem materiaïów
o niĝszych parametrach, wynosi ok. 1700 zï.
Inwestycja zatem zwraca siÚ juĝ w pierwszym
roku uĝytkowania budynku. Moce produkcyjne zakïadu pozwalajÈ w peïni odpowiedzieÊ
na zapotrzebowanie rynku, wytwarzajÈc miesiÚcznie materiaï na ok. 340 domów. Pustaki
speïniajÈ aktualne, a nawet przyszïe wymagania cieplne stawiane Ăcianom zewnÚtrznym,
których normy zaostrzone zostanÈ do poziomu U = 0,20 W/(m2•K). }
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