
MULTIPOR
Pomysł na docieplenie ścian od wewnątrz

Płyty MULTIPOR to ciepły, bezpieczny i łatwy w zastosowaniu materiał izo-
lacyjny. W dwa dni można nimi samodzielnie ocieplić ściany mieszkania  
od wewnątrz. 

Korzyści stosowania płyt 

MULTIPOR w  ociepleniu ścian 

od wewnątrz:

■  możliwość wykonania ocieplenia 

we własnym zakresie – oszczęd-

ność na kosztach wykonawstwa, 

■  termin ocieplenia mieszkania 

wyznacza jego właściciel,

■    krótki czas wykonania prac – 

dwa dni i gotowe!

■  powierzchnię ściany można 

wykończyć na wiele sposobów,

■  oszczędność energii i  niższe 

rachunki za ogrzewanie,

■  ciepłe pomieszczenia, wysoki 

komfort cieplny pomieszczeń,

■  przyjazny mikroklimat pomiesz-

czeń,

■  bezpieczeństwo przeciwpoża-

rowe.

Ogrzewanie pomieszczeń 

w  budynkach wzniesionych 

przed rokiem 1991 najczęściej 

wiąże się z  dużym zużyciem 

energii i  wysokimi rachunka-

mi. W tej sytuacji zastosowanie 

płyt MULTIPOR od wewnątrz 

jest doskonałym rozwiązaniem 

dla każdego, kto chce ocieplić 

swoje mieszkanie nie czekając 

na termomodernizację całego 

budynku. 

MULTIPOR to materiał bez-

pieczny i  całkowicie niepalny. 

Można go montować w każdym 

typie budynków ze ścianami 

murowanymi, niezależnie od 

poziomu kondygnacji. 

Zastosowanie płyt MULTIPOR 

obniża wydatki na ogrzewanie 

nawet o  20%. To inwestycja, 

która zwraca się już po 3-4 

latach.

Prostota montażu i  łatwość 

obróbki sprawiają, że ocie-

plenie ścian mieszkania od 

wewnątrz płytami MULTIPOR 

można wykonać całkowicie 

samodzielnie.

Zastosowanie MULTIPOR nie 

wymaga kołkowania lub innych 

mocowań mechanicznych. Płyty 

jedynie przykleja się do ściany 

przy pomocy systemowej zapra-

wy.

Średni koszt docieplenia pokoju 11 m2: 

powierzchnia ścian – 8 m2■     koszt płyt MULTIPOR grub. 6 cm 
8 m2 x 77,60 zł/ m2 = 621 zł brutto

■    koszt zaprawy MULTIPOR 
8 m2 x 36,60 zł/m2 = 293 zł bruttoRAZEM: 621 zł + 293 zł = ok. 914* zł brutto

Czas zwrotu inwestycji – 3-4 lata!

*  Obliczenia według cennika hurtowego 

SILKA YTONG z dnia 02.04.2012 r. W celu 

uzyskania właściwej ceny zakupu prosi-

my o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 

tel. 801 122 223 lub 29 767 03 60. 
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Przed przystąpieniem do pracy dokładnie 
oczyszczamy powierzchnię ściany ze 
starej farby i drobin kurzu.

Prawidłowo naniesiona zaprawa powinna 
mieć grubość ok. 8-10 mm na całej 
powierzchni płyty.

Poziomnicą sprawdzamy czy płyty zostały 
przyklejone równo.

W warstwę zaprawy wtapiamy siatkę 
zabezpieczającą przed spękaniami.

Podłogę przy ścianie należy zabezpieczyć 
taśmą izolacyjną.

Płytę z zaprawą przykładamy w 
odległości ok. 2 cm od miejsca 
docelowego montażu.

Pacą do szlifowania szybko wyrównujemy 
ewentualne nierówności na powierzchni 
ściany.

Po zatopieniu siatki w zaprawie 
zacieramy powierzchnię całej ściany, a 
następnie ostatecznie wyrównujemy jej 
powierzchnię.

Gotową zaprawę rozprowadzamy na całej 
powierzchni płyty za pomocą pacy zębatej.  

Delikatnie dociskamy płytę do ściany, 
jednocześnie przesuwając ją w miejsce 
montażu.

Pacą zębatą nanosimy zaprawę na całą 
powierzchnię ściany.

Teraz pozostaje nam pomalować gotową 
ścianę na ulubiony kolor.


