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Kompletny system budowy domów
Budowa cian 
jednowarstwowych
Bloczki z betonu komórkowego Termalica od-

miany 300 to najl ejszy i najcieplejszy mate-

ria  konstrukcyjno-izolacyjny dost pny na 

rynku przeznaczony do budowy cian jedno-

warstwowych bez konieczno ci stosowania 

dodatkowych materia ów izolacyjnych. S  to 

wyroby nowej generacji, które równie  dzi -

ki zoptymalizowanym wymiarom i wysokiej 

dok adno ci wymiarowej pozwalaj  na ta sze 

i szybsze budowanie. 

Dzi ki uzyskanemu  wspó czynnikowi 

λ = 0,075 W/mK mo liwe jest uzyskanie 

wi kszej izolacyjno ci termicznej ciany lub 

zmniejszenie jej grubo ci przy za o onym 

wspó czynniku przenikania ciep a U.

ciany o grubo ciach 40 cm zapewnia-

j   warto  wspó czynnika przenikania ciep a

U= 0,188 W/m2K

Wytrzyma o  ka dej odmiany Termaliki 

pozwala na uznanie materia u jako kon-

strukcyjny, pozwalaj cy na wznoszenie 

wielokondygnacyjnych budynków oraz jako 

wype nienie elbetowych konstrukcji szkie-

letowych. Tylko jeden bloczek o wymiarach 

40×60×25 cm i najmniejszej g sto ci 

300 kg/m3 przenosi ci ar ok. 45 ton.

Termalica jest odporna na czynniki ze-

wn trzne, zarówno wysok  jak i nisk  tem-

peratur  nawet przy bardzo wysokiej wilgot-

no ci.

Termalica zabezpiecza bardzo wysok

ochron  ogniow  na ewentualno  po aru. 

Jest materia em ca kowicie niepalnym. 

Na 1 m² ciany potrzeba jedynie 6,7 sztuk 

bloczków. Bloczki o szeroko ci 40 cm i g -

sto ci 300 kg/m³ wa  tylko 22,5 kg. Bloczki 

Termalica posiadaj  wyj tkow , niespotykan

w przypadku innych materia ów ciennych 

dok adno  wymiarow  1 mm. czone s  tyl-

ko poziome powierzchnie bloczków, za pomo-

c  cienkowarstwowej zaprawy klejowej o gru-

bo ci 1–3 mm nie powoduj c powstawania 

mostków termicznych. Po czenia pionowe ze 

wzgl du na bardzo wysok  dok adno  wy-

miarow  oraz po czenia wpust-wypust nie 

wymagaj  klejenia.

Produkt znaj-

duje szerokie za-

stosowanie w bu-

downictwie 

jednorodzinnym,  u yteczno ci publicznej 

i przemys owym. Nie ogranicza mo liwo ci 

architektonicznych. Dzi ki atwej obróbce

mo liwe jest wykonanie niemal ka dego 

kszta tu ciany wg indywidualnych potrzeb. 

Mo e by  u yty równie  do modernizacji i re-

nowacji budynków. Znajduje równie  zasto-

sowanie w warunkach, gdzie obni enie wagi 

ciany ma istotne znaczenie. U ycie niewiel-

kiej ilo ci zimowej zaprawy klejowej pozwa-

la na wyd u enie cyklu budowlanego oraz 

prowadzenie prac niemo liwych przy zasto-

sowaniu innych materia ów. Tarmalica jest 

produktem ergonomicznym wyposa onym 

w uchwyty u atwiaj ce murowanie.    

Termalica zapewnia mi y i stabilny mikro-

klimat oraz wysoki komfort mieszkania bez 

wzgl du na por  roku. ciany z betonu ko-

mórkowego Termalica w odró nieniu od cian 

z pustaków s  monolityczne i jednorodne, 

nie posiadaj  szczelin powietrznych. Ta w a-

ciwo  zapewnia im wysok  zdolno  aku-

mulacji ciep a. Ma to znaczenie w szczegól-

no ci w lecie, kiedy w czasie upalnych dni 

ciep o jest poch aniane przez ciany i odda-

wane w nocy, zapewniaj c stabiln  tempera-

tur  wn trza. Po prostu; upa  w lecie i zimno 

w zimie pozostaj  na zewn trz. Beton komór-

kowy Termalica jest materia em paroprze-

puszczalnym, nie powoduj cym kondensacji 

pary wewn trz ciany, o wyrównanym pozio-

mie wilgotno ci. ciana z betonu komórkowe-

go Termalica jest zatem stabilizatorem tempe-

ratury i wilgotno ci wn trza mieszkania.

Termalica to najzdrowszy 
materia cienny
U ycie w produkcji naturalnych materia ów

(piasku i wapna) bez odpadów produkcyjnych 

oraz brak wypalania i obróbki wysokotem-

peraturowej  powoduje uzyskanie najmniej-

szych wska ników  promieniowania.

Budowanie z bia ej Termaliki zabezpiecza 

przed powstawaniem grzybów nawet w skraj-

nych warunkach wysokiej wilgotno ci. 

Termalica to materia  antyseptyczny. aden

inny materia cienny nie posiada tylu zalet 

jednocze nie!

W ofercie znajduj  si  równie  bloczki 

do budowy cian wielowarstwowych, goto-

we nadpro a, elementy nadpro owe U, p yt-

ki o ró nej grubo ci, elementy izolacji wie ca 

i stropu a tak e pustaki szalunkowe i murar-

skie przeznaczone do budowania przyziemi 

i piwnic.
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