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Artyku  promocyjny

Analizuj c potrzeby inwestorów i wykonaw-

ców, ledz c obowi zuj ce przepisy praw-

ne oraz do wiadczenia producentów kra-

jowych i zagranicznych, w ramach Grupy 

SILIKATY opracowano System Nowoczesne 

SILIKATY. 

Szczególnie warte podkre lenia s  takie 

w a ciwo ci jak: 

 wysoka wytrzyma o  pozwalaj ca na 

wznoszenie kilkunastopi trowych budyn-

ków murowanych bez konieczno ci stoso-

wania elbetowych wzmocnie ,

 bardzo dobra izolacyjno  akustyczna, 

wynikaj ca z du ej masy powierzchniowej 

cian,

 wysoka odporno  ogniowa, pozwalaj ca 

spe ni  najwy sze wymagania w tym zakre-

sie,

 spe nienie – w po czeniu z zewn trznym 

systemem ocieplenia – wymaga  ochrony 

cieplnej i oszcz dno ci energii w zimie jak 

i ochrony przed upa em w lecie,

 du a szczelno cian,

 wysoka trwa o ; zgodnie z postanowie-

niami odpowiednich norm silikaty mog

by  stosowane bez ogranicze  zarówno 

w rodowisku silnie mokrym wewn trz i na 

zewn trz z wyst puj cym mrozem i rodka-

mi odladzaj cymi, jak i w nieagresywnym 

gruncie i wodzie,

 spe nienie wymaga  estetycznych inwe-

storów i architektów; g adka i równa ciana 

daje mo liwo  ró norodnego wyko czenia: 

mur elewacyjny, otynkowany lub jako moc-

ne i trwa e pod o e do zamocowania war-

stwy elewacyjnej.

ciany konstrukcyjne
Materia  przeznaczony na konstrukcj  po-

winien przede wszystkim przenosi  obci -

enia z wy szych kondygnacji, z dachu na 

fundamenty. Odpowiedni  izolacyjno  ter-

miczn ciany powinno uzyskiwa  si  po-

przez zastosowanie odpowiedniego rodzaju 

i grubo ci izolacji termicznej. Materia  kon-

strukcyjny nawet o najlepszym wspó czyn-

niku przewodzenia ciep a l ma czterokrot-

nie gorsze parametry cieplne ni  materia

termoizolacyjny do ocieplania cian. Warto 

jest uzyska  ni szy wspó czynnik przeni-

kania ciep a ni  powszechnie uznawany za 

dobry U=0,30 W/(m2•K), gdy  w przysz o ci 

przyniesie to oszcz dno ci.

ciany zewn trzne wznoszone z silikatów s

zawsze cianami warstwowymi, w których 

silikaty pe ni  rol  konstrukcyjn , a ochro-

n  ciepln  zapewnia odpowiednia warstwa 

we ny mineralnej lub styropianu. Stosuj c si-

likaty na ciany, mo emy uzyska cian  nie 

tylko o bardzo dobrych parametrach izola-

cyjnych, na przyk ad U
0
=0,16 [W/(m2•K)], ale 

równie  o bardzo du ej pojemno ci cieplnej, 

co w przysz o ci zaowocuje obni eniem kosz-

tów zu ycia energii.

Podstawowe grubo ci konstrukcyjnych 

cian wewn trznych i zewn trznych wyno-

sz  25, 24 i 18 cm. Stosuj c grubo  18 cm, 

mo emy znacz co powi kszy  powierzch-

ni  u ytkow  wznoszonego budynku oraz 

zmniejszy  grubo ciany zewn trznej. 

Mimo to ciana nadal ma du y zapas no no-

ci oraz spe nia wszystkie inne wymagania 

przepisów prawa budowlanego. 

ciany mi dzymieszkaniowe
Ochrona przed ha asem jest wymaganiem, 

które musi by  spe nione w ka dym bu-

dynku. Najcz ciej problem ze spe nieniem 

tego wymagania zwi zany jest ze ciana-

mi mi dzymieszkaniowymi w budyn-

kach wielorodzinnych. Pomimo e wyma-

gania te w Polsce s  jednymi z najni szych 

w Europie, ponad 80% nowo wybudowa-

nych budynków nie spe nia tych wymaga .

Jedn  z najwa niejszych zalet cian z silika-

tów jest ich wysoka izolacyjno  akustycz-

na. Praktycznie tylko z silikatów mo na wy-

Wyroby wapienno-piaskowe zwane równie  silikatami znane by y na 

polskim rynku budowlanym ju  w okresie mi dzywojennym. W latach 

siedemdziesi tych prze y y swój najwi kszy rozwój, ale potem wraz 

z recesj  ich znaczenie znacz co si  zmniejszy o. Dzi  wracaj  do 

ask, ciesz c si  coraz wi kszym zainteresowaniem inwestorów 

i projektantów, poszukuj cych rozwi za  spe niaj cych jednocze nie 

wszystkie wymagania zarówno okre lone prawem, jak i stawiane przez 

u ytkowników.

SILIKATY na wszystkie 
ciany w budynku

Przekrój ocieplonej ciany zewn trznej
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murowa  jednowarstwowe ciany murowane 

spe niaj ce wymagania stawiane przed cia-

nami mi dzymieszkaniowymi. 

W systemie Nowoczesne SILIKATY s  ele-

menty SILIKAT A pozwalaj ce na wybudo-

wanie mieszkania o znacznie podwy szonym 

standardzie akustycznym.

ciany dzia owe
Podstawowe grubo ci cian dzia owych bu-

dowanych z silikatów to 12 i 8 cm. ciana 

taka stanowi wystarczaj c  przegrod  mi -

dzy pomieszczeniami w mieszkaniu, izolu-

je to pomieszczenie od innych  (równie  od 

ha asu), a co nie jest mniej wa ne, pozwa-

la w sposób atwy i bezpieczny zamontowa

szafk , pó k  czy wieszak.

W krajach, gdzie silikaty s  powszechnie 

u ywane (Niemcy, Holandia), wykonuje si

z nich nieotynkowane ciany w mieszka-

niach. Dla architektów projektuj cych no-

woczesne wn trza zastosowanie silikatów 

jest czym  normalnym. 

ciany elewacyjne
Warstwy elewacyjne cian szczelinowych 

maj  12 lub 9 cm. Elewacja to jeden z najwa -

niejszych elementów budynku. Po pierwsze 

stanowi tarcz  ochronn  przed czynnikami 

atmosferycznymi oraz uderzeniami mecha-

nicznymi. Dlatego powinna by  wykonana 

z materia u o du ej odporno ci na promie-

niowanie UV, wszelkie zanieczyszczenia, ja-

kie mog  znale  si  w powietrzu i mog ce 

wnikn  w struktur  materia u elewacyjne-

go, mie  odporno  na du e wahania tem-

peratury oraz du  trwa o . Drugie, równie 

wa ne wymaganie, jakie stawia si  elewacji, 

to jej estetyczny wygl d i architektoniczne 

wkomponowanie w bry  budynku.

Spo ród wielu mo liwo ci wykonania cia-

ny zewn trznej najbardziej racjonalnym ro-

dzajem ciany jest ciana trójwarstwowa, 

z zastosowaniem ceg y silikatowej jako os o-

ny ocieplenia i warstwa zewn trzna. Takie 

rozwi zanie zapewnia nie tylko trwa o  na 

wiele lat, ale i estetyczny wygl d. Takiej ele-

wacji praktycznie si  nie odnawia.

Kolorowe ceg y i kszta tki elewacyjne s  cz -

ci  oferty produktowej Grupy SILIAKTY. 

W zak adach nale cych do Grupy SILIKATY

produkuje si  wyroby elewacyjne bia e lub 

barwione w masie na kilka kolorów (grafit, 

ó ty, zielony, czerwony). Elementy te maj

g adk  lub upan  powierzchni  licow ,

która powstaje podczas obróbki mechanicz-

nej jednej lub dwóch p aszczyzn bocznych. 

Ceg y i kszta tki elewacyjne mog  by  stoso-

wane zarówno na zewn trz, jak i wewn trz 

budynku. 

Podobnie jak przy zastosowaniu cegie  klin-

kierowych równie  z silikatów mo na zapro-

jektowa  i wykona  niepowtarzalne elewacje 

budynków i elementów ma ej architektury. 

Silikaty jako materia  budowlany s  zna-

ne od ponad 100 lat. Ju  przed wojn  by o

na terenie Polski kilka wytwórni cegie  sili-

katowych. Du a cz  budynków wykona-

nych kilkadziesi t lat temu nigdy nie zosta a

otynkowana. Takie budynki mo na bez tru-

du znale  wokó  zak adów silikatowych. 

Stan obecny cian tych budynków jest najlep-

szym wiadectwem przydatno ci silikatów 

do wykonywania nieotynkowanych elewacji. 

Zwi zane jest to z bardzo du  wytrzyma o-

ci , ale równie  odporno ci  na uderzenia 

mechaniczne, trwa o ci  wynikaj c  z bar-

dzo dobrej mrozoodporno ci oraz odporno-

ci  na korozj  biologiczn  i chemiczn  czy 

odporno ci  ogniow .

ciany piwnic
Nie ka dy materia cienny mo e znale  tu 

zastosowanie. W praktyce budowlanej przy-

j o si  stosowanie bloczków betonowych, 

ale znacznie lepszym i coraz cz ciej stoso-

wanym rozwi zaniem s  bloczki silikatowe 

pe ne. Maj  one stosunkowo nisk  nasi kli-

wo ci i wysok  odporno  na korozj  biolo-

giczn . Oczywi cie, tak jak ka dy inny ma-

teria  trzeba je odpowiednio zabezpieczy

przed wilgoci .

Silikaty znajduj  coraz cz ciej zastosowa-

nie jako ciany  pomieszcze  technicznych, 

rekreacyjnych, magazynowych czy gara y

podziemnych dzi ki temu, e nie trzeba ich 

tynkowa , a ciana taka dodatkowo tworzy 

nowoczesne wn trze.

Grupa SILIKATY 

Infolinia: 0 801 573 577

e-mail: grupasilikaty@grupasilikaty.pl

www.grupasilikaty.pl

SILIKAT A
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