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Artyku  promocyjny

ciany z bloków SILKA i bloczków YTONG 

maj  jednakow  wysoko  i dlatego mo na 

je z atwo ci czy .

YTONG MULTIPOR w Systemie 20 cm PLUS

znajduj  zastosowanie jako druga warstwa 

cian zewn trznych.

Bloczki YTONG MULTIPOR to bardzo lek-

ka odmiana betonu komórkowego. Dzi ki 

temu YTONG MULTIPOR jest materia em

o doskona ych w a ciwo ciach termoizola-

cyjnych i jednocze nie zachowuje wszyst-

kie najwa niejsze cechy betonu komórko-

wego – odporno  ogniow , atwo  obróbki 

i monta u oraz doskona  paroprzepusz-

czalno .

Wszystko to sprawia, e bloczki

YTONG MULTIPOR doskonale spe niaj  rol

drugiej, termoizolacyjnej warstwy ciany. 

Zastosowanie ró nych materia ów do wzno-

szenia cian zewn trznych i wewn trznych 

pozwala na optymalizacj  izolacyjno ci 

i akumulacyjno ci cieplnej cian budynku. 

Dzi ki Systemowi 20 cm PLUS mo liwe jest 

uzyskanie przegród zewn trznych spe nia-

j cych najostrzejsze wymagania termiczne, 

a tak e cian wewn trznych stanowi cych 

podstaw  akumulacyjno ci cieplnej budynku. 

Oba czynniki s  niezwykle istotne w przy-

padku projektowania i u ytkowania budyn-

ków niskoenergetycznych i pasywnych.

System 20 cm PLUS to po czenie bloków SILKA z bloczkami YTONG 

i YTONG MULTIPOR, które umo liwia wykonanie cian o optymalnych 

parametrach cieplnych w zale no ci od ich przeznaczenia.

System 20 cm PLUS
– doskona e po czenie

System 20 cm PLUS

Bloczki YTONG MULTIPOR Blok Silka E24 + YTONG MULTIPOR 12 cm
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Zastosowanie bloczków YTONG MULTIPOR 

jako drugiej warstwy cian zewn trznych 

pozwala na osi gni cie bardzo dobrych 

parametrów termoizolacyjnych, co bez-

po rednio wp ywa na obni enie kosztów 

ogrzewania budynku. Jednocze nie, b d c

odmian  betonu komórkowego, bloczki 

YTONG MULTIPOR s atwe w obróbce 

i nie sprawiaj  problemów podczas prac 

murarskich i monta owych. 

Po czenie bloczków YTONG MULTIPOR 

z bloczkami YTONG w cianach zewn trz-

nych daje rozwi zanie niezwykle trwa e, a-

twe w aplikacji i bezpieczne. Kompozytowa 

ciana wykonana praktycznie z jednego ro-

dzaju materia u umo liwia po czenie zalet 

cian jedno- i wielowarstwowych.

Bardzo wysoka termoizolacyjno

cian zewn trznych wykonanych 

w Systemie 20 cm PLUS w znacznym stop-

niu wspomaga akumulacyjno cian ze-

wn trznych wykonanych z bloków wapien-

no-piaskowych SILKA E. Du y ci ar cian 

SILKA sprawia, e s  one w stanie zgro-

madzi  ogromn  ilo  ciep a. Te w asno ci 

cian zewn trznych i wewn trznych s  bar-

dzo korzystne zarówno latem, jak i zim .

W miesi cach ciep ych ciany zewn trzne 

izoluj  budynek od wysokiej temperatury, 

za ciany wewn trzne akumuluj  ciep o. 

Dzi ki temu wn trze budynku chronione 

jest przed nadmiernym nagrzaniem. Zim

ciep o zakumulowane w cianach zewn trz-

nych oddawane jest do wn trzna. ciany 

zewn trzne zapobiegaj  natomiast jego 

wydostawaniu si  na zewn trz. 

To wszystko sprawia, e wznoszenie bu-

dynków w Systemie 20 cm PLUS z zastoso-

waniem wszystkich jego elementów jest in-

westycj  w energooszcz dno  i w asny 

komfort.

Xella Polska Sp. z o.o. 

Biuro Obs ugi Klienta 

Infolinia 0801 122 223 

www.xella.pl 

www.budowane.pl
Bloczek YTONG 36,5 cm + YTONG MULTIPOR 10 cm

Blok Silka E18 + YTONG MULTIPOR 14 cm
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