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ARTYKU  PROMOCYJNY ZAK AD CERAMIKI BUDOWLANEJ „OWCZARY”

DOSKONA E PARAMETRY
Pustak TERMOton P+W 25 DIAMENT 
wyró niaj  ponadprzeci tne parametry 
– szczególnie niska nasi kliwo  i wyso-
ka wytrzyma o  oraz wynikaj cy z tego 
niespotykany dotychczas w Polsce wspó -
czynnik przewodnictwa cieplnego na po-
ziomie λ=0,170 W/(m·K). Takie parametry 
uda o si  osi gn  dzi ki zastosowaniu 
jednocze nie dwóch sposobów poprawia-
nia jego izolacyjno ci cieplnej. Pierwszy, 
to mieszanka surowcowa, pozwalaj ca 
na uzyskanie odpowiedniej sieci mikro-
porów skutecznie polepszaj cych wspó -
czynnik przewodnictwa cieplnego. Drugi, 
to zastosowanie takiego kszta tu wyrobu, 
który maksymalnie wyd u a drog  stru-
mienia ciep a przenikaj cego z jednej po-
wierzchni pustaka na drug . Produkt ma 
cianki wewn trzne o grubo ci 3–4 mm 

i specyficzny kszta t przypominaj cy pla-
ster miodu.

KORZY CI DLA 
KONSUMENTA
Po czenie wspomnianych zalet daje po-
twierdzony niezale nymi badaniami wy-
rób w pe ni ekologiczny, pozwalaj cy 

na wznoszenie tanich budynków ener-
gooszcz dnych, w których panuje zdro-
wy mikroklimat. Dzi ki ci g emu uno-
wocze nianiu i automatyzacji produkcji 
obni aj cej koszty wytwarzania, te ultra-

nowoczesne pustaki oferowane s  w ce-
nach porównywalnych do standardowych 
produktów budowlanych. Jak pokazu-
j  wyliczenia, przyst pna cena skutkuje 
tym, e ró nica w koszcie budowy domu 
z „DIAMENTU” w porównaniu z wykorzy-
staniem materia ów o ni szych parame-
trach, wynosi ok. 1700 z . Inwestycja zatem 
zwraca si  ju  w pierwszym roku u yt-
kowania budynku. Moce produkcyjne za-
k adu pozwalaj  w pe ni odpowiedzie  na 
zapotrzebowanie rynku, wytwarzaj c mie-
si cznie materia  na ok. 340 domów. 

TERMOton P+W 25 DIAMENT
– najcieplejszy pustak ceramiczny

TERMOton P+W 25 DIAMENT  to najbardziej innowacyjny 
i najcieplejszy pustak ceramiczny, który mia o mo e konkurowa
z najnowocze niejszymi technologiami producentów zagranicznych. To 
prawdziwy „diament” w budownictwie stanowi cy dowód na to, e
polski produkt równie  mo e by  doskona y.

Zak ad Ceramiki Budowlanej „Owczary”
R.E.R St pie  Spó ka Jawna

Owczary 28c
26-341 Mniszków
tel. 44 756 10 74
www.owczary.pl

TERMOton P+W 25 DIAMENT
Wymiary: 325 x 250 x 235 mm
Klasa: 10; 15
λ = 0,170 W/(m·K)
Ilo  sztuk na m2

Grubo ciany 250 mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilo  sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1:2011 
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