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ELEWACJE Z SILIKATU W KOLORACH TĘCZY

Nowa generacja kolorowych silikatów okazuje się być równorzędnym 
wyrobem w konkurencji z innymi materiałami elewacyjnymi. Jednym sło-
wem ładnie, zdrowo i kolorowo.
Tworząc projekty budynków stajemy przed wyborem technologii i materiałów, 
z jakich inwestor będzie korzystał przy jego realizacji. Często nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć, jakie tendencje architektoniczne obowiązywać będą za kilka 
lub kilkanaście lat i czy nasz projekt będzie się w nie wpisywał. Dobrze jest pole-
gać na materiałach sprawdzonych i eleganckich, które umożliwiają zarówno 
tradycyjne, jak i nowoczesne aranżacje. 
Istniejące tendencje wykorzystał przemysł silikatowy rozwijając swoją gamę 
wyrobów o produkcję elewacyjnych cegieł kolorowych i przetworzonych dają-
cych zróżnicowanie faktury. 
Elewacje silikatowe są w pełni akceptowane przez inwestorów, projektantów, 
budowniczych. Domy z elewacją silikatową pozostają eleganckie i barwne przez 
setki lat. Budując dom lub inny obiekt użytkowy robimy to najczęściej z myślą 
o jego wieloletnim użytkowaniu. 
Dlatego właśnie należy zwracać uwagę inwestora nie tylko na początkowe kosz-
ty inwestycji, ale również na aspekty związane z kosztami utrzymania budynku 
w kolejnych latach. Już na przestrzeni 10 lat użytkowania domu zastosowanie 
elewacji silikatowej okazuje się o wiele tańszym rozwiązaniem niż pokrycie 
domu tynkiem. Na przestrzeni 30 lat różnica jest jeszcze większa na korzyść 
kolorowego silikatu. Dodatkowo, domy z elewacją klinkierową uzyskują wyższe 
ceny sprzedaży.

Dostępna paleta kolorów (biały, żółty, zielony, czerwony, grafitowy) oraz faktur 
(gładkie i łupane) cegieł i kształtek silikatowych produkowanych przez 
SILIKATY-BIAŁYSTOK daje niezliczone możliwości aranżacyjne. Elewacja wykona-
na z takich materiałów jest trwała i nadaje budowli niepowtarzalny styl. 
Ze względu na elegancję i prestiż domy z elewacją silikatową uzyskują lepsze 
ceny przy sprzedaży.

PPH „Silikaty-Białystok"Sp. z o.o.  

ul. Wł. Wysockiego 164 

15-167 Białystok 

tel. 85 676 27 66, 85 675 05 36

www.silikaty.com.pl
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CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW SILIKATOWYCH KOLOROWYCH

NAZWA WYROBU
WYMIARY

dł.szer.wys. 
[mm]

MASA 
W STANIE 
SUCHYM 

[kg]

KLASA 
WYTRZYMAŁOŚCI

GĘSTOŚĆ 
OBJĘTOŚCIOWA

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEWODZENIA 

CIEPŁA 
[W/mK]

ZUŻYCIE 
NA 1 m2  muru 

[szt./ przy 
grubości muru 

w cm]

ZASTOSOWANIE WYROBÓW

SILIKAT 1NFP 250x120x65 3,5 15 kl. 1,8 0,81 54 / 12 do budowy ścian konstrukcyjnych, osłonowych, 
działowych i elewacyjnych

PŁYTKA ELEWACYJNA TYP A 250x32x120 1,7 15 kl. 1,8 0,81 33 / 3,2 do wykonywania elewacji, renowacji ścian

PŁYTKA ELEWACYJNA TYP B 250x20x65 0,6 15 kl. 1,8 0,81 54 / 2 do wykonywania elewacji, renowacji ścian

KSZTAŁTKA ELEWACYJNA 
1/2 NFŁx1 250x60x65 230x60x65 1,7 15 kl. 1,8 0,81 54 / 6 do wykonywania elewacji, ogrodzeń, elementów 

„małej architektury”, itp.

KSZTAŁTKA ELEWACYJNA 
1 NFŁx1

250x110x65 
230x110x65 3,0 15 kl. 1,8 0,81 54 / 11 do wykonywania elewacji, ogrodzeń, elementów 

„małej architektury”, itp. 

Zaleca się mieszanie kolorowego silikatu z różnych palet w celu otrzymania jednolitego koloru elewacji. Zaleca się zabezpieczenie elewacji przed wpływem czynników atmosferycznych poprzez naniesienie silikonowej powłoki ochronnej (np. 

Sarsil H14/R). Wszystkie wyroby silikatowe są mrozoodporne.

Walory użytkowe silikatu elewacyjnego są pod 
względem właściwości i zalet nieporównywalne 
z żadnym innym materiałem 
Rozwijając gamę wyrobów elewacyjnych cegieł 
kolorowych nie stawiamy żadnych ograniczeń 
planowanym projektom budowlanym tj. kształtu, 
wielkości, rodzaju pomieszczeń, tynków, fasad, itp. 
Inwestor może dowolnie kształtować architekturę 
budynku. Jednak nie tylko estetyka może przema-
wiać za wykorzystaniem materiałów silikatowych, 
ważne są także walory ekologiczne i ekonomiczne 
prezentowanej oferty.

Zalety elewacji z silikatu:
l niepowtarzalny i trwały rysunek elewacji 
l trwałość, naturalność barw i faktur, dowolne kom-
ponowanie kolorystyczne budynków
l atrakcyjna gra światła i cienia
l odporność na warunki atmosferyczne, brak koniecz-
ności częstej konserwacji muru
l wyjątkowość każdej realizacji 
l konkurencyjna cena w porównaniu z innymi 
materiałami elewacyjnymi, koszty wykonania 1 m2 
elewacji z silikatów są niższe w stosunku do innych 
rozwiązań

Suma zalet silikatu pozwala stwierdzić, iż jest to wio-
dący materiał elewacyjny pod względem właściwości, 
łatwości montażu oraz kosztów. Nowa generacja silika-
tów kolorowych okazuje się równorzędnym wyrobem 
w konkurencji z innymi materiałami elewacyjnymi.

SILIKAT N18 SILIKAT N12/500

SILIKAT N24e SILIKAT N12 SILIKAT N25 SILIKAT PW25
KSZTAŁTKA 
SILKATOWA PEŁNA KSP 6,5 SILIKAT 3NFP

SILIKAT 3NFD SILIKAT N8SILIKAT N24

SILIKAT 1NFP PŁYTKA ELEWACYJNA TYP A KSZTAŁTKA ELEWACYJNA 1/2 NFŁx1 KSZTAŁTKA ELEWACYJNA 1 NFŁx1PŁYTKA ELEWACYJNA TYP B

SILIKAT N18/500

www.silikaty.com.pl
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