
Ściany zewnętrzne

Mur jednowarstwowy

Mur jednowarstwowy charakteryzuje 
się krótkim czasem wykonania. Tylko 
w Systemie 20 cm 150 m2 ścian powstaje 
w 2,5 tygodnia, czyli ponad czterokrotnie 
szybciej niż przy zastosowaniu innych 
technologii. Koszt ścian ponosi się 
jednorazowo, inwestycja nie jest 
rozciągnięta w czasie, w krótkim terminie 
zamyka się istotną część budowy – ściany. 
Równocześnie, wybierając technologię 

ściany jednowarstwowej, inwestor 
zabezpiecza się przed zmianami cen 
materiałów budowlanych (np. wzrostem 
cen izolacji termicznej).
Bloczki YTONG, charakteryzują się 
najlepszymi parametrami cieplnymi 
spośród wszystkich materiałów ściennych, 
przez co świetnie nadają się do budowania 
w technologii ścian jednowarstwowych. 
Ściana jednowarstwowa zewnętrzna 
z bloczków YTONG gwarantuje komfort 
cieplny przyszłym mieszkańcom.

Warstwa kostrukcyjna i jej grubość
 [cm]

Opór cieplny R
[(m2*K)/W]

Współczynnik przenikania ciepła U
[W/(m2*K)]

YTONG PP1,5/0,35 40,0 4,381 0,23

YTONG PP1,5/0,35 36,5 4,012 0,25

YTONG PP2/0,4 40,0 3,806 0,26

YTONG PP2/0,4 36,5 3,488 0,29

← Najcieplejsza ściana jednowarstwowa

Przykład – przekrój muru:

YTONG gr. 36, 5 cm

Dom jednorodzinny zbudowany w Systemie 20 cm

Skontaktuj się z nami
infolinia 0 801 122 223
www.budowane.pl

Elementy 
nadprożowe
YTONG

Ściany piwniczne 
i fundamentowe 
z bloków SILKA E-S

Ściany 
zewnętrzne 
z bloczków 
YTONG

Pion 
wentylacyjny 
z bloków 
SILKA EW

Elementy 
nadprożowe 
YTONG

Ściany 
zewnętrzne 
z bloczków YTONG

Ściany 
wewnętrzne 
nośne z bloków 
SILKA E

Ściany piwniczne 
i fundamentowe 
z bloków 
SILKA E-S

Elementy 
docieplenia 
wieńca YTONG

Stropy z płyt 
stropowych 
YTONG
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Ściany działowe 
z bloczków 
YTONG lub 
bloków SILKA E

Stropy 
i dachy z płyt 
stropowych 
i dachowych 
YTONG

Ściany działowe 
z bloczków 
YTONG lub 
bloków SILKA E
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20 cm zmienia punkt widzenia

System 20 cm zmienia punkt widzenia, daje nowe możliwości 
łączenia różnych produktów SILKA i YTONG

System białych bloków ściennych SILKA i YTONG, o jednakowej wysokości 20 cm, 
połączonych cienkimi spoinami, umożliwia szybkie i sprawne budowanie domu. 
Dzięki tej metodzie można dowolnie kształtować swoją prywatną przestrzeń, 
a odpowiedni dobór bloków SILKA i YTONG gwarantuje uzyskanie nawet do 16 m2 
dodatkowej powierzchni mieszkalnej. SILKA gwarantuje bezpieczeństwo poprzez 
zastosowanie m in. unikalnego systemu wewnętrznych kanałów instalacji elektrycznej.
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