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Artyku  promocyjny

Wymagania dla cian 
zewn trznych

ciana zewn trzna powinna stanowi  bez-

pieczn  barier  przed otoczeniem zewn trz-

nym, chroni  nas przed mrozem, ale te  przed 

upa em, przed wilgoci , wiatrem, ogniem oraz 

ha asem zewn trznym. Czy jedna ciana to 

„potrafi”?

Optymalnym rozwi zaniem jest tzw. cia-

na funkcyjna sk adaj ca si  z kilku warstw 

wyspecjalizowanych w swoim zakresie. Jeden 

materia  ma funkcj  konstrukcyjn , inny funk-

cj  izolacyjn , a jeszcze inny funkcj  os ono-

wo-ozdobn .

Warstwa konstrukcyjna wykonana z sili-

katów gwarantuje najwy sze parametry wy-

trzyma o ciowe, a dzi ki du ej masie równie

znakomit  izolacyjno  akustyczn  i akumu-

lacj  ciepln .

Materia  konstrukcyjny nawet o najlepszym 

wspó czynniku przewodzenia ciep a (λ) ma 

kilkakrotnie gorsze parametry cieplne ni  ma-

teria  termoizolacyjny do ocieplania cian. 

Stosuj c silikaty z warstw  ocieplenia, 

mo na uzyska cian  nie tylko o bardzo do-

brych parametrach izolacyjnych, na przyk ad

U
o
 = 0,15 [W/m2•K], ale równie  o bardzo 

du ej pojemno ci cieplnej, co w przysz o-

ci zaowocuje obni eniem kosztów zu ycia 

energii.  ciana taka dodatkowo b dzie cha-

rakteryzowa  si  bardzo dobr  izolacyjno-

ci   akustyczn .

Warstwa elewacyjna – mo na zastosowa

tynk, wybór kolorów i faktur jest bardzo sze-

roki, ale znacznie trwalszym rozwi zaniem 

b dzie elewacja wykonana z cegie  lub p y-

tek silikatowych. W zak adach nale cych 

do Grupy SILIKATY produkowane s  wyro-

by elewacyjne bia e lub barwione w masie na 

Na tak postawione pytanie trudno znale  jednoznaczn  odpowied . Bo 

czy mo na jednakowe kryteria stosowa  dla cian zewn trznych, no nych, 

dzia owych czy fundamentowych? Ró na jest ich funkcja w budynku i dlate-

go przepisy nak adaj  na wybrane ciany ró ne wymagania.

Jakie parametry cian s  najwa niejsze?

najwa niejsze parametry 

ciany zewn trznej
silikaty

izolacyjno  cieplna niska

wysoka wytrzyma o
najwy sza w ród 

materia ów 

murowych

akumulacja cieplna

izolacyjno  akustyczna
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kilka kolorów. Elementy te maj  g adk  b d

upan  powierzchni  licow . Mog  by  stoso-

wane zarówno na zewn trz, jak i wewn trz 

budynku.

Wymagania dla cian 
dzia owych

ciany dzia owe s  nieodzowne w ka dym 

domu, dziel  jego powierzchni  na pokoje, sy-

pialnie, kuchnie, azienki, zapewniaj c pry-

watno  domownikom przebywaj cym w s -

siednich pomieszczeniach.

Dzi ki temu, e bloczki silikatowe produkowa-

ne s  z du  dok adno ci , mo na je murowa  na 

cienk  spoin , czyli z u yciem tzw. zaprawy kle-

jowej. Dobrze jest stosowa  na ciany dzia owe

materia y, których wyko czenie nie jest bardzo 

pracoch onne i nie wymaga du o prac mokrych 

(tradycyjne zaprawy i tynki). Podstawowa gru-

bo cian dzia owych budowanych z silikatów 

to 12 i 8 cm. ciana taka stanowi wystarczaj c

przegrod  mi dzy pomieszczeniami w budyn-

ku, izoluje to pomieszczenie od innych (równie

od ha asu), a co nie jest mniej wa ne, pozwa-

la w sposób atwy i bezpieczny zamontowa  na 

niej nawet ci kie przedmioty (szafk  kuchen-

n , biblioteczk , pó k ). ciany z silikatów nie 

wymagaj  tynkowania, a taka ciana mo e sta-

nowi  element wystroju.

Wymagania dla cian funda-
mentowych i piwnicznych
G ównym zadaniem cian fundamentowych 

i piwnicznych jest bezpieczne przeniesienie 

obci e  z wy szych kondygnacji nadziem-

nych, stropów, dachu na fundament budynku. 

Dlatego te ciany te powinny by  wykona-

ne z materia ów trwa ych o du ej wytrzy-

ma o ci, niskiej nasi kliwo ci oraz mrozo-

odpornych.

Silikaty ze wzgl du na wysok  wytrzyma o

na ciskanie (najwy sz  w ród materia ów mu-

rowych) z powodzeniem mog  by  stosowane 

do wykonywania cian fundamentowych i cian 

piwnic. Charakteryzuje je nasi kliwo  na pozio-

mie poni ej 16%, wysoka odporno  na korozj

biologiczn  oraz mrozoodporno  potwierdzona 

tradycj  i stosownymi badaniami. Oczywi cie tak 

jak w przypadku bloczków betonowych trzeba je 

zabezpieczy  odpowiedni  izolacj  w zale no ci 

od warunków gruntowo-wodnych. 

Nieotynkowane, bia e ciany o idealnym rów-

nym wzorze to rozwi zanie i modne i praktycz-

ne. Dzi ki temu piwnica, kojarz ca si  dot d

z ciemnym betonowym bunkrem, jest estetycz-

nym wn trzem, w którym mo na urz dzi  si-

owni  czy nawet gabinet.

Niezale nie od zastosowania, ka dy materia

cienny powinien by   równie zdrowy i ognio-

odporny.

Silikaty s  zaklasyfikowane do najwy szej kla-

sy reakcji ogniowej A1 tzn. ca kowicie niepalne. 

Równie ciany z nich wykonane charakteryzu-

j  si  najwy sz  odporno ci  ogniow .

Na ka dym etapie ycia produktu silikaty s

przyjazne rodowisku – do produkcji u ywane 

s  wy cznie naturalne surowce (piasek, wap-

no, woda); po rozbiórce materia  mo e by  zmie-

lony i u yty ponownie do produkcji. Maj  jedn

z najni szych zawarto ci naturalnych izotopów 

promieniotwórczych.

Silikaty ze wzgl du na technologi  produkcji charakteryzuj  si :

 wysok  wytrzyma o ci ,

wysok  g sto ci  obj to ciow  (mas ), z czego wynika niska izolacyjno  cieplna, ale za to 

wysoka izolacyjno  akustyczna i akumulacja cieplna,

nisk  wilgotno ci , co przy zastosowaniu zapraw cienkowarstwowych pozwala wykona

„such ” cian ,

dok adno ci  wymiarow .

Grupa SILIAKTY

infolinia: 0801 573 577

informacja techniczna: 22 886 63 43

www.grupasilikaty.pl

SILIKAT N 12/500 na ciany dzia owe gr. 12 cm NOWO   bloczek fundamentowy SILIKAT F25

najwa niejsze parametry 

ciany dzia owej
silikaty

atwo  wykonania, proste +

izolacyjno  akustyczna +

bezpiecze stwo u ytkowania +

najwa niejsze parametry 

ciany fundamentowej
silikaty

wysoka wytrwa o +

trwa o , mrozoodporno +

niska nasi kliwo +

proste wyko czenie +

SILIKAT N 18

SILIKAT N 24

Silikaty elewacyjne
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