Artykuï promocyjny

Ceramika budowlana
dedykowana budownictwu
pasywnemu
Innowacyjny pustak obparametrach na medal
Co otrzymamy, gdy ambitny producent poïÈczy w zakresie
jednego produktu tradycyjny materiaï budowlany, innowacyjnÈ
myĂl technicznÈ oraz chÚÊ odpowiadania na najbardziej wyszukane wymagania rynku? NiewÈtpliwie wynikiem takiej syntezy
bÚdzie przepis na sukces. W wypadku firmy ZCB OWCZARY
realizacja tej receptury zaowocowaïa stworzeniem nowego
pustaka ceramicznego TERMOton P+W 44, który wchodzÈc
na rynek zdobyï prestiĝowÈ nagrodÚ w postaci Zïotego Medalu
MiÚdzynarodowych Targów Poznañskich.
Dlaczego pustak TERMOton P+W 44, produkowany przez firmÚ ZCB Owczary zaczyna odnosiÊ sukcesy? Odpowiedě jest prosta – jest to jedyny produkt z zakresu ceramiki budowlanej,
charakteryzujÈcy siÚ niespotykanymi wïaĂciwoĂciami uĝytkowymi, umoĝliwiajÈcymi konstruowanie jednowarstwowej Ăciany dla domów
pasywnych, o wspóïczynniku przenikania ciepïa na poziomie U=0,2 W/(m2•K). Dotychczas
takie parametry byïy moĝliwe wyïÈcznie dla
Ăcian wielowarstwowych. Dlatego poryzowany pustak TERMOton P+W 44 moĝe byÊ stosowany do wznoszenia budynków speïniajÈcych
wymagania budownictwa energooszczÚdnego
i pasywnego.

obniĝa siÚ wartoĂÊ wspóïczynnika przewodnoĂci cieplnej pustaka. Dodatkowo powietrze
zamkniÚte w porach zwiÚksza jego alumulacyjnoĂÊ cieplnÈ.
Poryzacja materiaïu ma równieĝ wpïyw
na jeszcze jeden, waĝny czynnik, oddziaïujÈcy na energooszczÚdnoĂÊ domów pasywnych. Jest nim dyfuzja pary wodnej, zwana
powszechnie paroprzepuszczalnoĂciÈ. W odróĝnieniu od wielu nowoczesnych materiaïów
budowlanych, pustaki ceramiczne pozwalajÈ
Ăcianom i budynkowi oddychaÊ. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe sam wysoki opór cieplny nie gwa-

rantuje niskich kosztów ogrzewania. Dlatego
czÚsto mamy do czynienia z sytuacjÈ, w której budynek, do którego budowy uĝyto materiaïów obniskiej paroprzepuszczalnoĂci i niskim wspóïczynniku przewodzenia ciepïa jest
zamkniÚty na wzór termosu. Wówczas oszczÚdzonÈ energiÚ traci siÚ w trakcie wietrzenia
zawilgoconych pomieszczeñ.
Oprócz wysokiej poryzacji, waĝnym aspektem wpïywajÈcym na energooszczÚdnoĂÊ pustaków TERMOton P+W 44 jest wysoki udziaï
drÈĝeñ. Wyraĝenie „wysoki” ma tutaj znaczenie technologiczne, poniewaĝ drÈĝenie wymu-

Pustak ceramiczny
obparametrach pasywnych
Poziom komfortu oraz energooszczÚdnoĂci
kaĝdego budynku wyznaczajÈ jego parametry
cieplno-wilgotnoĂciowe, akumulacyjne, izolacji akustycznej, paroprzepuszczalnoĂci oraz
parochïonnoĂci. WrÚcz idealnymi wskaěnikami, w zakresie wymienionych cech charakteryzuje siÚ pustak TERMOton P+W 44. Wynika
to z faktu, ĝe produkt ten stanowi poïÈczenie
tradycyjnego, znanego od tysiÚcy lat materiaïu, jakim sÈ wyroby ceramiczne, nowoczesnej
myĂli technicznej, innowacyjnej konstrukcji
oraz wysokiej jakoĂci surowców uĝytych do
jego wytworzenia.
BazÈ kaĝdego pustaka ceramicznego
TERMOton jest przede wszystkim glina (ïupki kajprowe) oraz dodatki w postaci trocin
ibpulpy celulozowej. W procesie produkcji dodatkowe skïadniki wypalajÈ siÚ, co wpïywa na
zwiÚkszenie poryzacji materiaïu. DziÚki temu
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sza bardzo dïugÈ drogÚ przepïywu strumienia
ciepïego powietrza z jednej powierzchni pustaka do drugiej. Dïuga droga zostaïa osiÈgniÚta dziÚki wprowadzeniu bardzo duĝej iloĂci
Ăcianek wewnÚtrznych o gruboĂci 3–4 bmm.
W ten sposób stworzono pustak o ultra wysokim oporze cieplnym gwarantujÈcy wysokÈ izolacyjnoĂÊ.

Pustaki ceramiczne
–bekologicznie, tanio, wygodnie
Pustak TERMOton P+W 44 oraz inne produkty oferowane przez producenta z Owczar produkowane sÈ wyïÈcznie z naturalnych skïadników. Nie zawierajÈ oraz nie emitujÈ ĝadnych
niebezpiecznych substancji. SÈ, wiÚc w peïni bezpieczne dla czïowieka i tworzÈ budynki obzdrowym mikroklimacie.

Nowoczesna technologia ich wytwarzania
wyróĝnia je spoĂród innych produktów ceramicznych. ZwiÈzane jest to z niskÈ gÚstoĂciÈ
objÚtoĂciowÈ przy jednoczesnej, wysokiej wytrzymaïoĂci. Budowane przy ich udziale domy
sÈ trwaïe i bezpieczne. Dodatkowo pustaki
ceramiczne nie starzejÈ siÚ i z biegiem czasu
nie zmieniajÈ swoich wïaĂciwoĂci.
W ostatnich latach ciÈgïe unowoczeĂnianie i automatyzacja produkcji pustaków ce-

Firma ZCB OWCZARY funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 36 lat. Jako firma z dïugoletnim doĂwiadczeniem w produkcji ceramiki budowlanej jest Ăwiadoma potrzeb rynku. W zwiÈzku z tym produkty ZCB OWCZARY dostosowane sÈ do nowoczesnych technologii budowlanych.
Obecnie w ofercie firmy znajduje siÚ kilka rozwiÈzañ systemowych przeznaczonych dla budownictwa energooszczÚdnego. SÈ to systemy Ăcian zarówno dla budynków energooszczÚdnych jak i pasywnych.
Produkty firmy biorÈ udziaï w prestiĝowym przedsiÚwziÚciu pokazowym, jakim jest budowa modelowego domu zeroenergetycznego. Jednym zbcelów akcji jest zaprezentowanie róĝnych technologii i materiaïów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa energooszczÚdnego. Wznoszony budynek zeroenergetyczny jest budynkiem zaprojektowanym wedïug
definicji domu pasywnego o zapotrzebowaniu na energiÚ na poziomie 15 kW/m²/rok bez strat
i mostków termicznych.

ramicznych spowodowaïy obniĝenie kosztów ich wytwarzania. W zwiÈzku z tym ich
ceny sÈ porównywalne a nawet niĝsze od innych produktów budowlanych. Murowanie
bez spoiny pionowej pozwala zaoszczÚdziÊ na
wet do 40 proc. kosztów zaprawy. Redukcji
poddawane sÈ równieĝ koszty robocizny.
Duĝe wymiary pustaków przy jednoczeĂnie
niĝszej masie pozwalajÈ na szybkie i tañsze
wznoszenie Ăcian.

Zakïad Ceramiki Budowlanej „OWCZARY”
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