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Budowanie z keramzytu to nowoczesny 

kierunek w budownictwie. Domy z keram-

zytu maj  „oddychaj ce” i ciep e ciany, 

nie zatrzymuj  wilgoci przez co prawdopo-

dobie stwo powstania zagrzybienia w ta-

kich budynkach nie istnieje. Dzieje si  tak 

dzi ki wysokiej paroprzepuszczalno ci 

materia ów z keramzytu. Charakteryzuj

si  one równie  wysok  termoizolacyjno-

ci  i zdolno ci  do akumulacji ciep a. 

Zdolno ci akumulacyjne porównywalne 

s  do wyrobów szamotowych. Keramzyt 

i wyroby systemu Optiroc Blok zakwali-

fikowane s  do Euroklasy A1 ( materia-

y niepalne). ciany konstrukcyjne z pu-

staków Optiroc Blok posiadaj  odporno

ogniow  REI 240 co oznacza, e je li w po-

mieszczeniu w którym jest po ar i tempe-

ratura na cianie od strony ognia dochodzi 

do 1150°C to w drugim pomieszczeniu od-

dzielonym cian  Optiroc Blok o grubo ci 

36,5; 24 lub 18 cm mo na spokojnie prze-

bywa  i prowadzi  dzia ania ewakuacyjne 

przez ponad 4 godziny. W przypadku otyn-

kowanej ciany dzia owej o grubo ci 12 cm 

szczelno  i izolacyjno  ogniowa wyno-

si EI 180.

ciany Optiroc Blok zapewniaj  jako

i komfort, a wyznacznikiem tego jest cisza 

i spokój, czyli mo liwo  odizolowania si

od d wi ków dobiegaj cych z ulicy oraz od 

d wi ków dochodz cych od s siadów zza 

ciany. Dla skutecznej izolacyjno ci aku-

stycznej P.M.B. CZAMANINEK ma w swo-

jej ofercie Bloczek Termo Optiroc 18, który 

charakteryzuje si  bardzo wysok  izola-

cyjno ci  akustyczn  – a  58 dB. Obok wy-

sokich w a ciwo ci t umienia d wi ku, 

drug  z zalet ciany tego rodzaju jest jej 

niewielka grubo  – zaledwie 18 cm, co po-

zwala inwestorowi na zwi kszenie metra-

u mieszkania. Wytrzyma o  bloczków 

9,5 MPa pozwala na wykorzystanie ich do 

cian konstrukcyjnych.

Uzupe nieniem systemu jest belkowo- 

pustakowy strop Teriva, wykonany z el-

betowych belek kratownicowych i czte-

rokomorowych bardzo lekkich pustaków 

stropowych (waga ok. 9–10 kg). 

P.M.B. CZAMANINEK oferuje szero-

ki asortyment wyrobów keramzytowych. 

Gwarantuje jako  dzi ki sta o ci proce-

sów technologicznych, które daj  wysoki 

poziom powtarzalno ci wyrobów. Posiada 

w asne laboratorium oraz dysponuje nowo-

czesnym transportem samowy adowczym.

Wyroby z keramzytu produkowane w P.M.B. CZAMANINEK adresowane 

s  do bardziej wymagaj cego inwestora, który poszukuje czego  wi cej 

ni  zapewniaj  powszechnie stosowane systemy budowlane.
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P.M.B. 
Producent wysokiej jako ci keramzytowego systemu 
ciennego OPTIROC BLOK i stropów Teriva
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