
Artyku  promocyjny

Dlaczego pustak TERMOton P+W 44, produko-

wany przez firm  ZCB Owczary zaczyna odno-

si  sukcesy? Odpowied  jest prosta – jest to je-

dyny produkt z zakresu ceramiki budowlanej, 

charakteryzuj cy si  niespotykanymi w a ci-

wo ciami u ytkowymi, umo liwiaj cymi kon-

struowanie jednowarstwowej ciany dla domów 

pasywnych, o wspó czynniku przenikania cie-

p a na poziomie U=0,2 W/(m2•K). Dotychczas 

takie parametry by y mo liwe wy cznie dla 

cian wielowarstwowych. Dlatego poryzowa-

ny pustak TERMOton P+W 44 mo e by  stoso-

wany do wznoszenia budynków spe niaj cych 

wymagania budownictwa energooszcz dnego 

i pasywnego.

Pustak ceramiczny 
o parametrach pasywnych
Poziom komfortu oraz energooszcz dno ci 

ka dego budynku wyznaczaj  jego parametry 

cieplno-wilgotno ciowe, akumulacyjne, izo-

lacji akustycznej, paroprzepuszczalno ci oraz 

paroch onno ci. Wr cz idealnymi wska nika-

mi, w zakresie wymienionych cech charakte-

ryzuje si  pustak TERMOton P+W 44. Wynika 

to z faktu, e produkt ten stanowi po czenie 

tradycyjnego, znanego od tysi cy lat materia-

u, jakim s  wyroby ceramiczne, nowoczesnej 

my li technicznej, innowacyjnej konstrukcji 

oraz wysokiej jako ci surowców u ytych do 

jego wytworzenia. 

Baz  ka dego pustaka ceramicznego 

TERMOton jest przede wszystkim glina ( up-

ki kajprowe) oraz dodatki w postaci trocin 

i pulpy celulozowej. W procesie produkcji do-

datkowe sk adniki wypalaj  si , co wp ywa na 

zwi kszenie poryzacji materia u. Dzi ki temu 

obni a si  warto  wspó czynnika przewod-

no ci cieplnej pustaka. Dodatkowo powietrze 

zamkni te w porach zwi ksza jego alumula-

cyjno  ciepln .

Poryzacja materia u ma równie  wp yw 

na jeszcze jeden, wa ny czynnik, oddzia u-

j cy na energooszcz dno  domów pasyw-

nych. Jest nim dyfuzja pary wodnej, zwana 

powszechnie paroprzepuszczalno ci . W od-

ró nieniu od wielu nowoczesnych materia ów

budowlanych, pustaki ceramiczne pozwalaj

cianom i budynkowi oddycha . Nale y pa-

mi ta , e sam wysoki opór cieplny nie gwa-

rantuje niskich kosztów ogrzewania. Dlatego 

cz sto mamy do czynienia z sytuacj , w któ-

rej budynek, do którego budowy u yto mate-

ria ów o niskiej paroprzepuszczalno ci i ni-

skim wspó czynniku przewodzenia ciep a jest 

zamkni ty na wzór termosu. Wówczas oszcz -

dzon  energi  traci si  w trakcie wietrzenia 

zawilgoconych pomieszcze .

Oprócz wysokiej poryzacji, wa nym aspek-

tem wp ywaj cym na energooszcz dno  pu-

staków TERMOton P+W 44 jest wysoki udzia

dr e . Wyra enie „wysoki” ma tutaj znacze-

nie technologiczne, poniewa  dr enie wymu-

Co otrzymamy, gdy ambitny producent po czy w zakresie 

jednego produktu tradycyjny materia  budowlany, innowacyjn

my l techniczn  oraz ch  odpowiadania na najbardziej wyszu-

kane wymagania rynku? Niew tpliwie wynikiem takiej syntezy 

b dzie przepis na sukces. W wypadku firmy ZCB OWCZARY 

realizacja tej receptury zaowocowa a stworzeniem nowego 

pustaka ceramicznego TERMOton P+W 44, który wchodz c

na rynek zdoby  presti ow  nagrod  w postaci Z otego Medalu 

Mi dzynarodowych Targów Pozna skich.
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Firma ZCB OWCZARY funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 36 lat. Jako firma z d ugolet-

nim do wiadczeniem w produkcji ceramiki budowlanej jest wiadoma potrzeb rynku. W zwi z-

ku z tym produkty ZCB OWCZARY dostosowane s  do nowoczesnych technologii budowlanych. 

Obecnie w ofercie firmy znajduje si  kilka rozwi za  systemowych przeznaczonych dla bu-

downictwa energooszcz dnego. S  to systemy cian zarówno dla budynków energooszcz d-

nych jak i pasywnych. 

Produkty firmy bior  udzia  w presti owym przedsi wzi ciu pokazowym, jakim jest bu-

dowa modelowego domu zeroenergetycznego. Jednym z celów akcji jest zaprezentowanie ró -

nych technologii i materia ów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa energoosz-

cz dnego. Wznoszony budynek zeroenergetyczny jest budynkiem zaprojektowanym wed ug 

definicji domu pasywnego o zapotrzebowaniu na energi  na poziomie 15 kW/m²/rok bez strat 

i mostków termicznych.

sza bardzo d ug  drog  przep ywu strumienia 

ciep ego powietrza z jednej powierzchni pu-

staka do drugiej. D uga droga zosta a osi gni -

ta dzi ki wprowadzeniu bardzo du ej ilo ci 

cianek wewn trznych o grubo ci 3–4 mm. 

W ten sposób stworzono pustak o ultra wy-

sokim oporze cieplnym gwarantuj cy wyso-

k  izolacyjno .

Pustaki ceramiczne 
– ekologicznie, tanio, wygodnie
Pustak TERMOton P+W 44 oraz inne produk-

ty oferowane przez producenta z Owczar pro-

dukowane s  wy cznie z naturalnych sk ad-

ników. Nie zawieraj  oraz nie emituj adnych 

niebezpiecznych substancji. S , wi c w pe -

ni bezpieczne dla cz owieka i tworz  budyn-

ki o zdrowym mikroklimacie. 

Nowoczesna technologia ich wytwarzania 

wyró nia je spo ród innych produktów cera-

micznych. Zwi zane jest to z nisk  g sto ci

obj to ciow  przy jednoczesnej, wysokiej wy-

trzyma o ci. Budowane przy ich udziale domy 

s  trwa e i bezpieczne. Dodatkowo pustaki 

ceramiczne nie starzej  si  i z biegiem czasu 

nie zmieniaj  swoich w a ciwo ci. 

W ostatnich latach ci g e unowocze nia-

nie i automatyzacja produkcji pustaków ce-

ramicznych spowodowa y obni enie kosz-

tów ich wytwarzania. W zwi zku z tym ich 

ceny s  porównywalne a nawet ni sze od in-

nych produktów budowlanych. Murowanie 

bez spoiny pionowej pozwala zaoszcz dzi  na 

wet do 40 proc. kosztów zaprawy. Redukcji 

poddawane s  równie  koszty robocizny. 

Du e wymiary pustaków przy jednocze nie 

ni szej masie pozwalaj  na szybkie i ta sze 

wznoszenie cian. 

Zak ad Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” 

R.E.R St pie  sp.j.

26-341 Mniszków, Owczary 28c

tel. 44 756 10 74

faks 44 756 11 74

www.owczary.pl
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