Artykuï promocyjny

Technologia HOTBLOK
Ăciany energooszczÚdne

W powszechnej opinii budowanie domu
trwa dïugo, jest trudne i bardzo kosztowne,
a przede wszystkim czasochïonne. Inwestor
i jednoczeĂnie przyszïy uĝytkownik budynku musi umiejÚtnie wybieraÊ materiaïy, biorÈc pod uwagÚ zarówno ich koszt, jak i efektywnoĂÊ przyszïej eksploatacji. WĂród wielu
wykonawców utarïo siÚ przekonanie, ĝe tylko najdroĝsze materiaïy gwarantujÈ przyszïy
komfort i oszczÚdne uĝytkowanie, a ciepïy
dom to dom ocieplony. Rewolucyjna technologia HOTBLOK podwaĝa te mity i pokazuje,
ĝe moĝna ïatwo i szybko wybudowaÊ budynek
mieszkalny, który bÚdzie tani, ciepïy i niskoenergetyczny.

Przeïomowe rozwiÈzanie
PodstawowÈ zaletÈ technologii HOTBLOK jest
doskonaïy wspóïczynnik izolacyjnoĂci termicznej U = 0,15 W/(m2 ·K). Waĝne jest przy
tym, ĝe nakïady na zbudowanie Ăciany jednowarstwowej sÈ niĝsze niĝ Ăciany dwuwarstwowej, która osiÈga porównywalne parametry cieplne. Wznoszenie Ăcian z bloczków
HOTBLOK jest prostym sposobem budowania
domów, ale naleĝy pamiÚtaÊ o starannoĂci wykonawczej. Kaĝdy, kto dysponuje podstawowÈ wiedzÈ z zakresu sztuki murarskiej, moĝe

wybudowaÊ dom z elementów HOTBLOK
oszczÚdzajÈc czas i obniĝajÈc koszty. Ale nie
sÈ to jedyne atuty technologii HOTBLOK. Jej
zaletÈ jest równieĝ poïÈczenie rewelacyjnej
izolacyjnoĂci z innymi parametrami, które
zwykle wzajemnie siÚ wykluczajÈ, np. izolacyjnoĂÊ z wytrzymaïoĂciÈ, paroprzepuszczalnoĂÊ z mrozoodpornoĂciÈ i wodoodpornoĂciÈ, děwiÚkochïonnoĂÊ z ognioodpornoĂciÈ.
Technologia HOTBLOK to idealny materiaï
do budowy zarówno nowoczesnych domów
mieszkalnych, uĝytecznoĂci publicznej, przemysïowej i rolniczej.

Tajemnicze U
Wspóïczynnik przenikania ciepïa (U) to jeden z najwaĝniejszych parametrów budowlanych. Im jest niĝszy, tym wiÚksza oszczÚdnoĂÊ
energii i zwiÈzanych z niÈ kosztów. Bloczki
HOTBLOK posiadajÈ izolacyjnoĂÊ na poziomie
U = 0,15 W/(m2 ·K), wystarczajÈcÈ do budowy
domów energooszczÚdnych, a nawet pasywnych!

Czas to pieniÈdz!
¥ciany wykonane w technice HOTBLOK nie
wymagajÈ ocieplenia, co skraca znacznie czas
budowy. Optymalnie dobrany rozmiar i waga
pojedynczego bloku sprawiajÈ, ĝe murowanie
postÚpuje bardzo szybko. Do wymurowania
1 m2 Ăciany potrzebne jest tylko 6,9 elementów.
Wygodne uchwyty uïatwiajÈ przenoszenie
i ukïadanie w Ăcianie, a system „pióro-wpust”
eliminuje koniecznoĂÊ uĝywania zaprawy
w spoinie pionowej.

¿eby ciepïo nie uciekïo...

System HOTBLOK to sposób na podwójne
oszczÚdnoĂci! Po pierwsze, umoĝliwia budowÚ energooszczÚdnego domu za cenÚ niĝszÈ
niĝ w przypadku domu zbudowanego ze Ăcian
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Parametry produktu
• Wspóïczynnik przenikania ciepïa
U = 0,15 W/(m2 ·K)
• WytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie – 1,5 MPa
• Absorpcja wody – poniĝej 20%
• OdpornoĂÊ na zamraĝanie/rozmraĝanie
speïniona, ubytek masy poniĝej 5%
• Materiaï ognioodporny.

System HOTBLOK zapobiega powstawaniu
mostków termicznych, co skutecznie zmniejsza straty ciepïa. SpoinÚ poziomÈ tworzy zaprawa termoizolacyjna, a pionowÈ zastÚpujÈ
szczelne podwójne zamki. DziÚki zastosowaniu zróĝnicowanych pod wzglÚdem ksztaïtu,
idealnie dopasowanych elementów caïa Ăciana
wykonana jest z jednorodnego materiaïu o doskonaïej izolacyjnoĂci.

Tniemy koszty!
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dwuwarstwowych o porównywalnych parametrach. Po drugie zaĂ, dziÚki wysokiej izolacyjnoĂci pozwala zaoszczÚdziÊ pieniÈdze
przeznaczone na utrzymanie odpowiedniej
temperatury. A zatem zanim zaczniesz budowaÊ dom poznaj technologiÚ HOTBLOK najprostszy sposób na ciepïy dom.
¥ciany HOTBLOK posiadajÈ certyfikat
Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.
Odwiedě stronÚ www.hotblok.pl i sprawdě
naszÈ ofertÚ.
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