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PERLIT EKSPANDOWANY – możliwość 

wykorzystania jego specyficznych własności  

dom energooszczędny • ocieplanie
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CZYM JEST PERLIT?
   „Materiały Budowlane” od pewnego czasu popularyzują wśród 
budujących domy perlit ekspandowany. To nie tylko drobne, wewnątrz 
puste, szkliste granulki jak piszą w majowym numerze „MB” w raporcie 
poświęconym termoizolacji. Te „drobne” granulki to kilkanaście procent 
ziaren większych od 2mm w przypadku klasy III.
     Ale najbardziej istotną, ważną dla budujących domy jest ich inna 
cecha szczególna – system mikro- i makroporów. To dzięki niemu mają 
bardzo cenną zaletę, unikalną wśród materiałów używanych do ocieplania 
domów – możliwość transportu wilgoci i pary wodnej. Wszystkie tynki 
i  zaprawy wykonane z perlitu pozwalają „oddychać” ścianom, w których 
się on znajduje. Jeżeli dostanie się do nich wilgoć, to w okresie lata dzięki 
tej własności może z nich praktycznie całkowicie odparować. To ta właśnie 
cecha zadecydowała, że używa się go do renowacji zabytkowych obiektów, 
w których ma za zadanie wyciągać z  nich wilgoć i sól.
   Natomiast prawdziwe są te wszystkie inne jego własności przy-
datne w termoizolacji i zaprezentowane w majowym raporcie – ni-
ski współczynnik przewodzenia ciepła, znakomita odporność fizyczna, 
chemiczna  i biologiczna wynikająca z faktu, że jest on bardzo lekkim 
granulatem szkliwa wulkanicznego. Perlit jest już nie tylko używany 
przez polskich producentów materiałów budowlanych jako podstawowy 
lub uzupełniający składnik wielu spotykanych na rynku zapraw tynków 
– coraz częściej jest szczególnym dodatkiem poprawiającym własności in-
nych materiałów budowlanych.

GDZIE JESZCZE MOŻNA GO WYKORZYSTAĆ?
  Produkujące go od dwunastu lat Zakłady Górniczo – Metalowe 
„ZĘBIEC” S.A. w Zębcu k/Starachowic przygotowały system wykorzysta-
nia unikalnych własności perlitu do dociepleń w polskim budownictwie. 
I nie tylko dla indywidualnych inwestorów budujących własne domy 
i  remontujących własne mieszkania, ale także dla firm wykonawczych. 
W skład systemu wchodzą trzy warianty zastosowania perlitu – produkcji 
na placu budowy ciepłochronnych zapraw - murarskiej i tynkarskiej oraz 
wylewek podłogowych i ich aplikacji w najbardziej przydatnych przypad-
kach. Opracowane receptury, zbadane w atestowanych laboratoriach, dają 
gwarancję zgodności z obowiązującymi normami, a przez to wykorzystania 
wszystkich możliwości perlitu ekspandowanego w tych wyrobach. Wybrane 
klasy granulometryczne są pakowane w worki papierowe z umieszczonymi 
na nich recepturami, a potrzebne dodatki są dołączane do worków. 
Dokupując cement i wapno do perlitu można przy wykorzystaniu klasycz-
nej betoniarki samodzielnie wykonać zaprawę murarską i tynkarską oraz 
wylewkę perlitobetonową. Szczegóły są dostępne na stronach interneto-
wych www.zebiec.com.pl. System obejmuje sieć wytypowanych hurtowni 
materiałów budowlanych za pośrednictwem których można je zakupić.
 Wykonywane samodzielnie poszczególne materiały na bazie 
zębieckiego perlitu można wykorzystywać:
 perlitowe zaprawy ciepłochronne:
- przy murowaniu domu z betonu komórkowego lub ceramiki pory-

zowanej.
 tynk ciepłochronny:                                                                

 - przy docieplaniu domu z betonu komórkowego lub ceramiki pory-
zowanej zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz;

-  w przypadkach, kiedy trzeba wyrównać ścianę wykonaną z innych 
materiałów, a celowe jest jej docieplenie.

 perlitobetonowe wylewki:
- przy wylewaniu podkładów pod panele czy płytki ceramiczne. Zarówno 

przy stawianiu nowych domów czy przy remontowaniu starych jak 
również w trakcie modernizacji mieszkań w budownictwie wielorodzin-
nym ;

-  wszędzie tam, gdzie są jakiekolwiek różnice poziomów i istnieje po-
trzeba ich likwidacji;

-  pomiędzy legarami w starym budownictwie;
-  przy termomodernizacji budownictwa wielorodzinnego z minionych lat 

przy ocieplaniu stropów
-  jako uzupełnienie w budownictwie mieszkaniowym w przypadkach, 

kiedy instalacje są ciągnięte w styropianie pod podłogami;
 Charakterystyka poszczególnych perlitowych  wyrobów 
ciepłochronnych systemu ZGM „ZĘBIEC” S.A. wykonywanych samo-
dzielnie na placu budowy:
 Zaprawa murarska:
- Spełnia wymagania normy PN – EN 998-2:2004;
- Wytrzymałość na ściskanie – 12,2 MPa;
- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,280 W/mK;
 Zaprawa tynkarska:
- Spełnia wymagania normy PN – EN 998-1:2003;
- Wytrzymałość na ściskanie – 2,8 MPa;
- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,089 W/mK;
- Wydajność – 16-18 m² tynku o grubości 6 cm z 1m³ perlitu tynkar-

skiego;
 Wylewki podłogowe:
- 7 receptur do zastosowań od wylewek pod płytki ceramiczne (receptura 

14/5,0), poprzez wylewki pod panele podłogowe (receptura 16/4,5) do 
najsłabszej (receptura 110/5,5) mogącej mieć zastosowanie w przypadku 
potrzeby zasypania pionowych płyt ocieplających;

- Współczynniki przewodzenia ciepła – od 0,066 W/mK do 
0,110  W/ mK;
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