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PREZENTACJA

System jest oparty o produkowany przez

zakład perlit ekspandowany pakowany

w trójwarstwowe worki papierowe o po-

jemności ok. 0,1 m3. Receptury obu za-

praw zostały zbadane w notyfikowanym

laboratorium na zgodność z obowiązują-

cymi normami – murarska PN - EN 998-

2:2003 i tynkarska PN - EN 998-1:2003.

Natomiast perlitobetony to 7 receptur

umożliwiających wykonanie całego szere-

gu lekkich ciepłochronnych wylewek

podłogowych – od nadających się pod

płytki ceramiczne (najmocniejsze), po-

przez mogące znaleźć zastosowanie do pa-

neli podłogowych, aż po takie, które mo-

gą być tylko wypełnieniem pionowych

ścian izolacyjnych (najsłabsze).

Papierowe worki z perlitem są składowa-

ne na europaletach po 18 szt. i obciągane

folią termokurczliwą. W przypadku perli-

tu tynkarskiego przed obciągnięciem fo-

lią na wierzch palety jest wkładane opa-

kowanie zbiorcze zawierające 18 szt. wo-

reczków z dodatkami chemicznymi nie-

zbędnymi przy wykonywaniu tynku. Na

każdym worku jest umieszczona receptu-

ra i sposób postępowania przy samodziel-

nym przygotowaniu każdego wyrobu. Do

wykonywania ciepłochronnej zaprawy

murarskiej jest przeznaczony perlit kl. I o

granulacji 0–1 mm, a do zaprawy tynkar-

skiej i wylewek perlit kl. III o granulacji

0–3 mm. Perlitobetony i ciepłochronne

zaprawy tynkarskie na bazie perlitu kl. III

można produkować w betoniarkach i w

różnego rodzaju agregatach mieszających.

Zaprawy murarskie na bazie perlitu kl. I

powinno produkować się w betoniarkach

ze względu na konieczność ich wykorzy-

stania w określonym czasie.

Recepturę zaprawy murarskiej opracowa-

no pod kątem jej wykorzystania przy sta-

wianiu obiektów wykonanych z ceramiki

poryzowanej i betonu komórkowego. Re-

cepturę tynku ciepłochronnego – pod ką-

tem jego wykorzystania przy docieplaniu

obiektów wykonanych z tych samych ma-

teriałów, co nie znaczy, że nie można ich

stosować w innych przypadkach – wszę-

dzie tam gdzie inwestor będzie chciał zre-

zygnować ze styropianu czy wełny mineral-

nej.

Każdy indywidualny inwestor budujący

dom mieszkalny czy specjalistyczna firma

budowlana może samodzielnie wymurować

czy docieplić wspomniany wcześniej obiekt

po kupieniu w wytypowanej hurtowni ma-

teriałów budowlanych naszego perlitu, ce-

mentu i wapna hydratyzowanego.

Perlitobetony są jednym z najlepszych,

pod względem izolacyjności cieplnej

i dźwiękowej, materiałów budowlanych

do zastosowania praktycznie wszędzie

tam, gdzie istnieje możliwość wykorzy-

stania ich własności, a nie ma przeciw-

wskazań. Można je łatwo przygotować 

z perlitu, cementu i wody w dowolnym

miejscu. 

Więcej informacji o perlicie i jego zastosowa-

niach: www.zebiec.com.pl

ZAKŁADY 

GÓRNICZO-METALOWE ZĘBIEC 

W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA

27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

tel. 041 27 67 400

faks 041 27 67 500 (501)

www.zebiec.com.pl

e-mail: marketing@zebiec.com.pl

Największy polski producent perlitu ekspandowanego – ZGM

„ZĘBIEC” S.A. w Zębcu przygotował „Zębiecki System Dociepleń 

Perlitowych”, w skład którego wchodzą receptury umożliwiające 

indywidualnym inwestorom budującym domy oraz firmom 

wykonawczym samodzielne wykonywanie na placach budowy 

ciepłochronnych zapraw – murarskiej i tynkarskiej oraz wylewek 

perlitobetonowych.

Zębiecki system 

dociepleń perlitowych

2 mm 5 mm
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