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ARTYKU  PROMOCYJNY ZAK AD CERAMIKI BUDOWLANEJ „OWCZARY”

Pustaki TERMOton, produkowane 
przez firm  ZCB Owczary to pro-
dukty z zakresu ceramiki budowla-

nej, charakteryzuj ce si  niespotykanymi 
w a ciwo ciami u ytkowymi, umo liwia-
j cymi konstruowanie cian dla domów 
pasywnych, o wspó czynniku przenikania 
ciep a na poziomie U=0,12 W/(m2·K). Dlatego 
poryzowane pustaki TERMOton mog  by
stosowane do wznoszenia budynków spe -
niaj cych wymagania budownictwa energo-
oszcz dnego i pasywnego. 

PUSTAK O PARAMETRACH 
PASYWNYCH
Poziom komfortu oraz energooszcz dno ci 
ka dego budynku wyznaczaj  jego parame-
try cieplno-wilgotno ciowe, akumulacyjne, 
izolacji akustycznej, paroprzepuszczalno-
ci oraz paroch onno ci. Wr cz idealny-

mi wska nikami, w zakresie wymienionych 

cech charakteryzuj  si  pustaki TERMOton. 
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, innowacyj-
nej konstrukcji oraz wysokiej jako ci surow-
ców u ytych do jego wytworzenia. 

Baz  ka dego pustaka ceramiczne-
go TERMOton jest przede wszystkim gli-
na ( upki kajprowe) oraz dodatki w postaci 
trocin i pulpy celulozowej. W procesie pro-
dukcji dodatkowe sk adniki wypalaj  si , co 
wp ywa na zwi kszenie poryzacji materia-
u. Dzi ki temu obni a si  warto  wspó -

czynnika przewodno ci cieplnej pustaka. 
Dodatkowo powietrze zamkni te w porach 
zwi ksza jego akumulacyjno  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 po-

zwalaj cianom i budynkowi oddycha .
Nale y pami ta , e sam wysoki opór ciepl-
ny nie gwarantuje niskich kosztów ogrzewa-
nia. Dlatego cz sto mamy do czynienia z sy-
tuacj , w której budynek, do którego budowy 
u yto materia ów o niskiej paroprzepusz-
czalno ci i niskim wspó czynniku przewo-
dzenia ciep a jest zamkni ty na wzór ter-
mosu. Wówczas oszcz dzon  energi  traci 
si  w trakcie wietrzenia zawilgoconych po-
mieszcze .

Oprócz wysokiej poryzacji, wa nym 
aspektem wp ywaj cym na energooszcz d-

no  pustaków TERMOton jest wysoki 
udzia  dr e . Wyra enie „wysoki” ma tu-
taj znaczenie technologiczne, poniewa  dr -
enie wymusza bardzo d ug  drog  przep y-

wu strumienia ciep ego powietrza z jednej 
powierzchni pustaka do drugiej. D uga dro-
ga 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 stworzo-
no pustak o ultra wysokim oporze cieplnym 
gwarantuj cy wysok  izolacyjno .

PUSTAK CERAMICZNY– 
EKOLOGICZNIE, TANIO, 
WYGODNIE 
Pustaki TERMOton oferowane przez pro-
ducenta z Owczar produkowane s  wy cz-
nie z naturalnych sk adników. Nie zawiera-
j  oraz nie emituj adnych niebezpiecznych 
substancji. 

S , wi c w pe ni bezpieczne dla cz owieka 
i tworz  budynki 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 
wytrzyma o ci. Budowane przy ich udziale 
domy s  trwa e i bezpieczne. Dodatkowo pu-
staki 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  nawet do 40 procent kosztów zaprawy. 
Redukcji poddawane s  równie  koszty robo-
cizny. Du e wymiary pustaków przy jedno-
cze nie ni szej masie pozwalaj  na szybkie 
i ta sze wznoszenie cian. 

Materia y ceramiczne dedykowane budownictwu pasywnemu
Innowacyjne pustaki ceramiczne o parametrach na medal 
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