YTONG – remonty i renowacje

System 20 cm Plus jest odpowiedzią na wszystkie pytania związane z budową
domu - także wykończenie i aranżacje wnętrz oraz ich remont.
Do tych celów służą cienkie bloczki YTONG.

Cienkimi bloczkami o grubości 5;

• lekkość – dzięki niskiej gęstości

7,5; czy 10 cm można z łatwością

bloczki YTONG są lekkie, a przez

obudować wannę, rury kanaliza-

to łatwe do przetransportowa-

cyjne, wkład kominkowy, wyko-

nia, nie niosące problemów pod-

nać regały łazienkowe i kuchen-

czas pracy z nimi oraz nie wpły-

ne, wymurować ścianki działowe

wające w znaczny sposób na ob-

w pomieszczeniach i przepierze-

ciążenie stropów

nia. Cienkie bloczki YTONG moż-

• prostota montażu – dzięki wy-

na w prosty i jednocześnie pomy-

sokiej dokładności wymiaro-

słowy sposób łączyć z innymi ma-

wej i prostemu łączeniu zaprawą

teriałami – luksferami, drewnem,

klejową, a także łatwej obróbce

płytkami ceramicznymi i wieloma

i lekkości, wszelkie konstrukcje

innymi.

i wyposażenie wnętrz z cienkich
bloczków YTONG jest proste do

Ilość zastosowań cienkich blocz-

wykonania i nie wymaga wyso-

ków YTONG jest nieograniczona,

kich nakładów pracy

a możliwości zależą wyłącznie od
wyobraźni i pomysłowości użyt-

Cienkie bloczki YTONG posiadają

Aranżacja wnętrza przy pomocy

kownika i architekta.

wszystkie zalety betonu komórko-

cienkich bloczków YTONG do re-

wego: niepalność, odporność na

montów oszczędza czas, pracę

Podstawowymi zaletami bloczków

wilgoć oraz naturalne pochodze-

i pieniądze. To nie tylko praca, ale

z betonu komórkowego YTONG są:

nie surowców. Dzięki temu ich za-

i zabawa.

• łatwość obróbki – mało praco-

stosowanie jest nie tylko łatwe, ale

chłonne piłowanie, przycinanie,

również bezpieczne i zdrowe.

szlifowanie i wygładzanie sprawia, że z bloczków YTONG do re-

Wszystkie cechy bloczków YTONG

montów można wykonać ele-

sprawiają, że praca z nimi to praw-

menty wnętrza o skompliko-

dziwa przyjemność, a jednocze-

wanych kształtach i gładkich

śnie oszczędność czasu, nakła-

powierzchniach

dów pracy oraz kosztów.

Zastosowanie
Możliwości zastosowań cienkich
bloczków YTONG do aranżacji
wnętrz jest nieskończenie wiele.
Z bloczków YTONG wykonać można elementy wyposażenia wnętrz
i ogrodów: regały, szafki, balustrady balkonów, poręcze schodów,
ławy czy altany.

Na początek dopasowujemy bloczki
YTONG do kształtu wanny

Z bloczków YTONG łatwo wykonać regały
kuchenne

Potem szlifujemy je do półokrągłego
kształtu.

balustradę

Teraz możemy przykleić glazurę
bezpośrednio do powierzchni bloczków
YTONG

lub przepierzenia i ścianki działowe
w pomieszczeniach

Mogą one również posłużyć do
obudowy istniejących elementów:
kominków, wanien i umywalek,
stelaży instalacyjnych, brodzików,
zabudowy kuchni i wielu innych.
Beton komórkowy YTONG jest
materiałem odpornym na działanie wilgoci. Dzięki temu bloczki
YTONG można z powodzeniem stosować podczas aranżacji łazienek
i toalet. Można z nich wykonać obudowy dowolnych kształtów wanien,
brodzików prysznicowych lub wymurować całe kabiny prysznicowe.
Bloczki YTONG do remontów można
również wykorzystać do zabudowy
stelaży instalacyjnych w łazienkach,
niezależnie od ich kształtów i wymiarów. Ich zaletą jest również możliwość bezpośredniego przyklejenia
do nich płytek ceramicznych.
Bloczki YTONG umożliwiają swobodne kształtowanie układu przestrzennego mieszkań. Oznacza to,
że można je stosować zarówno do
obudowy istniejących elementów,
jak i do wykonania samodzielnych
elementów wyposażenia wnętrz,
a także ogrodów. Z cienkich bloczków YTONG można wymurować
całe regały i szafki, balustrady balkonów i poręcze schodów, a także
ławy ogrodowe, altany i kominki.

Następnie uzupełniamy fugi i kończymy obudowę wanny okładając bloczki YTONG
dowolnie wybranym materiałem

Powstanie z nich nawet karmnik dla ptaków

Cienkie bloczki YTONG murowane są przy pomocy zaprawy do
cienkich spoin. Ze względu na niewielką grubość tych elementów,
nie posiadają one łączeń na pióro-wpust, co oznacza, że wymagane jest wypełnienie zaprawą także
spoin pionowych.

Piła widiowa

Bloczki YTONG charakteryzuje naj-

Paca do szlifowania

wyższa klasa reakcji na ogień A1, co

Wszystkie elementy YTONG moż-

oznacza, że są one materiałem nie-

na z łatwością docinać przy pomo-

palnym. Własność ta, w połączeniu

cy piły widiowej, a ich powierzch-

z łatwością obróbki i łączenia blocz-

nię wygładzać pacą do szlifowania.

ków YTONG, sprawia, że doskonale

Dzięki temu z cienkich bloczków

nadają się one do wykonywania obu-

YTONG można z łatwością wy-

dowy kominków – palenisk, ścianek

konać elementy nawet o bardzo

i obudowy przewodów kominowych.

skomplikowanych kształtach, wy-

W połączeniu z ognioodpornymi ce-

magających dużej dokładności.

głami szamotowymi, tworzą one
konstrukcję trwałą i bezpieczną.

Podstawowe zasady wykonawstwa:
• Zaprawę nakłada się na po-

Wykonawstwo

wierzchnie boczne bloczka za

Wykonywanie wszelkich prac zwią-

pomocą kielni tuż przed jego

zanych z aranżacją, renowacją i re-

wmurowaniem

montem wnętrz przy pomocy elementów YTONG jest niezwykle

Kielnie do zapraw klejowych

• Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić około 2 mm

proste. Podstawowe zasady wyko-

• Przed wmurowaniem elemen-

nawstwa są takie same jak w przy-

tu należy nadać mu odpowiedni

padku ścian z bloczków YTONG.

kształt za pomocą narzędzi

W asortymencie produktów YTONG

W pakietach znajdują się bloczki

znalazły się specjalnie przygo-

o grubości 5,0; 7,5 oraz 10,0 cm.

towane pakiety bloczków prze-

Dodatkowo dostępna jest również

znaczonych do prowadzenia prac

systemowa zaprawa murarska

wykończeniowych i remontowych.

w workach o wadze 5 kg.

Opis elementu

YTONG PP2/0,4
gr, 5,0 cm
YTONG PP2/0,4
gr. 7,5 cm
YTONG PP4/0,6
gr. 5,0 cm
YTONG PP4/0,6
gr. 7,5 cm
YTONG PP4/0,6
gr. 10,0 cm

Długość

Wysokość

Szerokość

Liczba

Liczba

Średnia

bloczków w

pakietów na

wydajność

pakiecie

palecie

z palety*

Masa palety

Numer
artykułu

[mm]

[mm]

[mm]

[szt.]

[szt.]

[m2]

[kg]

599

199

50

6

40

28,8

775

200 010 130

599

199

75

4

40

19,2

775

200 010 230

599

199

50

6

40

28,8

1155

200 030 130

599

199

75

4

40

19,2

1155

200 030 230

599

199

100

3

40

14,4

1155

200 030 330

* Rzeczywista powierzchnia ściany wzniesionej z elementów znajdujących się w jednym pakiecie obejmuje powierznię zaprawy murarskiej
do cienkich spoin SILKA–YTONG

Pakiet cienkich bloczków YTONG do remontów
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infolinia 0 801 122 227
www.ytong-silka.pl
www.budowane.pl

Instruktorzy
Region Centrum – Piotr Partyka tel. 695 177 723
Region Centrum – Maciej Symilak tel. 695 236 924
Region Południe – Tomasz Baciak tel. 693 910 738
Region Zachód – Przemysław Dorogusz tel. 607 466 025
Region Zachód – Bolesław Kiełbusiewicz tel. 695 230 098
Region Północ – Grzegorz Olszewski tel. 607 466 023

Silka i Ytong są zastrzeżonymi znakami handlowymi grupy Xella.

Xella Polska Sp. z o.o.

