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Rosn ca w ostatnich latach popularno  silikatów jest dowo-

dem na docenienie równie  przez polskich inwestorów 

materia u, z  którego buduje si  2/3 domów w  Holandii 

i  1/3 w  Niemczech. Prawie 40 % silikatów w Polsce zosta o

wyprodukowanych w zak adach nale cych do  Grupy 

SILIKATY. S  stosowane do wykonywania cian kon-

strukcyjnych, dzia owych, cian piwnic, ale tak e w nie-

otynkowanych warstwach elewacyjnych. Z silikatów, czyli 

wyrobów wapienno-piaskowych mo na wykona  wszystkie 

ciany ka dego budynku. System Nowoczesne SILIKATY 

umo liwia proste zaprojektowanie i wykonanie budynku 

spe niaj cego wszystkie  wymagania, zarówno inwestora jak 

i te zawarte w  normach i przepisach prawa.

Elementy systemuElementy systemu
Do wymurowania ciany o za o onej grubo ci potrzebne s

oprócz bloku podstawowego (N), blok po ówkowy (1/2N) 

i  je eli jest to potrzebne element wyrównawczy (NW).

Podstawowe szeroko ci konstrukcyjnych cian

wewn trznych i zewn trznych to 25, 24 oraz 

18  cm, natomiast dzia owych 12 lub  8  cm.

Stosuj c si  do modu u d ugo ci 25  cm nie ma

 praktycznie konieczno ci pracoch onnego doci-

nania elementów murarskich na budowie.

Modu  wysoko ci 22 cm z mo liwo ci  dodat-

kowego stopniowania co 10 cm przy wykorzysta-

niu elementów wyrównawczych, pozwala na 

wykonanie wszystkich powszechnie spotykanych 

wysoko ci kondygnacji.

Zaprawy tradycyjne i  c ienkowarstwowe 

do stosowania   zarówno w warunkach letnich, 

jak i  zimowych.

czniki i kotwy dostosowane do systemu.

Warstwy elewacyjne mo na wykona  w 5 ko-

lorach (bia ym, zielonym, ó tym, czerwonym 

i  grafitowym).

Uzupe nieniem systemu s  wskazówki proje-

ktowe i  wykonawcze.

Zalety
wysoka wytrzyma o  na ciskanie (z silikatów wykonuje si

ciany konstrukcyjne kilkunastopi trowych budynków),

akumulacja cieplna (jest jednym z podstawowych powo-

dów  powszechnego stosowania silikatów w budownictwie 

energooszcz dnym),

dobra izolacyjno  akustyczna (wynika z ich du ej 

g sto ci dzi ki czemu ciany z silikatów maj  du  mas

powierzchniow ),

du a dok adno  wymiarowa umo liwia murowanie 

na  cienk  spoin ,

naturalny i „zdrowy” materia ,

wysoka mrozoodporno ,

odporno  na korozj  chemiczn  i biologiczn  zapobiega 

rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej,

wysoka odporno  ogniowa cian z silikatów wynikaj ca

z  ca kowitej niepalno ci wyrobów wapienno-piaskowych,

z cegie  silikatowych mo na wykonywa  warstw  elewacyjn

nadaj c budynkom niepowtarzalny i trwa y wygl d.

Grupa SILIKATYile to kosztuje – propozycja firmyile to kosztuje – propozycja firmy

Grupa SILIKATY

Infolinia: 0801 573 577

Informacja techniczna

tel. 022 886 63 43

www.grupasilikaty.pl

e-mail: grupasilikaty@grupasilikaty.pl 

Nowoczesne SILIKATY

ciany zewn trzne parteru 126,58 m2 + ciany wewn trzne parteru 

24,72m2 + ciany zewn trzne na pi trze 47,25 m2 + nadpro a prefa-

brykowane  d . 37,8 m

Kosztorys - ciany dzia owe:

parter 49,14 m2 + poddasze 56,22 m2

Budynek ze cianami zewn trznymi trójwarstwowymi – elewacja z ce-

gie  silikatowych upanych

ciany zewn trzne trójwarstwowe:

- warstwa konstrukcyjna Silikat N18  grubo ci 18 cm wraz z 14 cm 

  ocieplenia oraz warstw  elewacyjn  9,5 cm

  14601 z  materia + 6257 z  robcizna 

ciany wewn trzne Silikat N18 grubo ci 18 cm

 852 z  + 196 z  robocizna

ciany dzia owe Silikat N12 grubo ci 12 cm

 2475 z  + 779 z  robocizna

razem 17 928 z  (koszt materia ów-elementy murowe, zaprawa, ocie-

plenie) + 7232 z  robocizna = 25 160 z *

* kosztorys zawiera cen  materia u (z wyj tkiem tynku wewn trznego)

i koszt robocizny (10,5 z /h)

Kosztorys wykonania cian

dla domu Nastka


