
42 VADEMECUM DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO

Bloczki HOTBLOK s  przeznaczone do wzno-
szenia jednowarstwowych cian wszelkich 
obiektów w tym domów energooszcz dnych 
i pasywnych o wytrzyma o ci pozwalaj cej 
na budow  domów do dwóch kondygnacji, 
przy wi kszej ilo ci kondygnacji budynek 
wymaga dodatkowego wsparcia.

Du e gabaryt bloczków – 6,9 szt./m2 ciany 
o stosunkowo ma ej wadze – jeden bloczek 
w stanie mokrym wa y ok. 22–23 kg, wygod-
ne uchwyty monta owe oraz stosowanie tyl-
ko spoiny poziomej – spoin  pionow  stano-
wi  podwójne zamki, gwarantuj  szybk
i atw  budow  z maksymalnie ograniczon
mo liwo ci  pope niania b dów. 

Du a izolacyjno  termiczna bloczków 
uzyskana jest dzi ki po czeniu lekkiego be-
tonu keramzytowego z rdzeniem termoizola-
cyjnym ze styropianu. Styropianowy rdze
równowa y, stosowane w cianach dwuwar-
stwowych, zewn trzne docieplenia ze sty-
ropianu grubo ci 25 cm, a w przeciwie -
stwie do izolacji zewn trznej gwarantuje 
bardzo dobr  paroprzepuszczalno ciany 
oraz trwa o  materia u termoizolacyjnego. 
Zamki cz ce kolejne bloczki ukszta towa-
ne w warstwach keramzytowych, zast pu-
j  spoin  pionow , a zamki w strefie izolato-
ra s  szczelne, gwarantuj c ci g o  izolacji 
termicznej.  

Bloczki HOTBLOK zapewniaj  jednorod-
no  termiczn ciany
We wszystkich newralgicznych miejscach 
ciany, to znaczy w naro nikach, oparciu 
ciany na fundamencie oraz po czeniu cia-

ny ze stropem, ciana zachowuje jednorod-
no  termiczn . Bardzo istotn  cech  w do-
mach energooszcz dnych, a w szczególno ci 
pasywnych. 

Monta  okien i drzwi jest bardzo prosty, 
zapewniaj cy eliminacj  liniowych mostków 
termicznych wyst puj cych w murze wokó
o cie nicy w innych systemach.

Bloczki HOTBLOK zapewniaj  bezpiecze -
stwo po arowe
Mimo du ej ilo ci styropianu zawartego 
w elementach charakteryzuj  si  one du
ognioodporno ci , co potwierdzaj  badania. 

Bloczki HOTBLOK charakteryzuj  si  trwa-
o ci  i mrozoodporno ci

W trakcie magazynowania i transportu nie 
wymagaj  zabezpieczenia przed deszczem, 
niegiem i mrozem. 

Najstarsze domy wybudowane w technolo-
gii HOTBLOK maj  obecnie siedem lat, w a-
ciciele tych domów s  zadowoleni z warun-

ków termicznych domu w zimie, jak równie
w czasie upa ów. Dla u ytkowników tych 

domów wielk  zalet cian HOTBLOK jest 
eliminacja mostków termicznych w naro-
ach cian. Ponadto uzyskuje si  tward  po-

wierzchni  od wewn trznej i zewn trznej 
strony, któr  mo na wyko czy  w dowolny 
sposób.

ciany HOTBLOK posiadaj  od 2011 roku 
certyfikat Instytutu Domów Pasywnych 
w Darmstadt. 

Parametry produktu
• Wspó czynnik przenikania ciep a U

– 0,15 W/(m2.K)
• Wytrzyma o  na ciskanie – 1,5 MPa
• Absorpcja wody – poni ej 20%
• Odporno  na zamra anie/rozmra anie 

spe niona ubytek masy poni ej 5%
• Materia  ognioodporny

Artyku  promocyjny

HOTBLOK S.A.
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa

tel. 32 360 17 69, 501 730 500
fax 32 360 17 69 w.4

e-mail: hotblok@hotblok.pl

HOTBLOK ciana jednowarstwowa U=0,15 W/(m2.K)
bez docieple  o szeroko ci 42 cm
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