Megoldás falazatra

Intézze kényelmesen,
otthonról!

Tájékozódjon online! Oldalunkon könnyedén összehasonlíthatja az okostéglát a hagyományos téglával,
és ellenőrizheti az egyes falazati megoldások
anyagköltsége (szigetelés, vakolat és tégla) közötti
különbséget. Az online előkalkulációval pedig
előzetes ajánlatot kérhet, melynek alapján a rendszer
kereskedőket javasol majd, akik a kalkuláció
pontosítása után véglegesítik rendelését.
Próbálja ki most! shop.wienerberger.hu

A jó idő
otthon marad

A Wienerberger Porotherm Klíma
és Thermo okostéglák, akár 61%-kal jobb
hőszigetelő képességgel rendelkeznek,
mint a hagyományos téglák.
Részletes tájékoztatás: www.okostegla.hu

Megoldás falazatra

Porotherm Klíma termékcsalád
A Klíma termékcsalád kiemelkedő hőszigetelő
tulajdonságát új üregkép kialakításával értük el.
A tégla, méretétől függően, másfélszer-kétszer több
üregsort tartalmaz. Az új üregképnek köszönhetően

pedig a szerkezeten át távozó hőnek 45-130%-kal
több utat kell megtennie, mint a hagyományos
termékeink esetében.

Energetikai besorolásunk*: A+++
U értéke = 0,14 W/m²K**
61%-kal jobb hőszigetelő képesség

Porotherm 38 Thermo Proﬁ
Energetikai besorolásunk*: A++
U értéke = 0,16 W/m²K**
61%-kal jobb hőszigetelő képesség

OKOSTÉGLA

Porotherm 44 Thermo Proﬁ
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Energetikai besorolásunk*: A++
U értéke = 0,22 W/m²K**
39%-kal jobb hőszigetelő képesség

Porotherm 38 Klíma Proﬁ
Energetikai besorolásunk*: A+
U értéke = 0,24 W/m²K**
41%-kal jobb hőszigetelő képesség

OKOSTÉGLA

képessége jobb értéket ért el. Újdonság, hogy a 44-es
falvastagság mellett már 38 cm-es falvastagságban
is kapható Thermo falazóelem. A 44-es Thermo
tégla ugyanolyan hőszigetelő képességgel bír, mint
a hagyományos nútféderes 44-es téglánk plusz
18 cm hőszigetelés; kiegészítő szigetelés nélkül,
egy rétegben alkot kiváló falazatot.
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A Thermo téglák esetében a csúcskategóriás
hőszigetelő képességet a tégla üregeibe töltött
kőzetgyapot szigetelőanyag biztosítja. A szigetelés
a téglában védett helyen van, így masszív,
ellenálló falszerkezet jön létre. A Thermo téglák
anyagösszetételét a termékfejlesztés során
tökéletesítették, ezért a termékek hőszigetelő
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Proﬁ falazási technológia
A Profi névvel ellátott termékek síkracsiszolt
falazóelemek, melyek kizárólag Profi vékony
falazóhabarccsal vagy Dryﬁx extra ragasztóhabbal
falazhatóak. A Porotherm Thermo termékek
kivételével a Profi termékek hagyományos
kivitelben is kaphatóak.
A Porotherm Profi márkanévvel forgalomba
kerülő Wienerberger falazóelemeket az égetést
követően a felfekvő felületen megcsiszolják – ez
az egyik jellemzője a Porotherm Proﬁ tégláknak.

A Porotherm Profi technológia legfontosabb
szakasza az első sor pontos lerakása, ezután a
többi téglasor falazása játszi könnyedségű, hiszen
a sorok közé mindössze 1 mm vastagságú, vékony
falazóhabarcs vagy Proﬁ Dryﬁx ragasztóhab kerül.
Az új falazási technológiának köszönhetően a falazás
gyorsabb, az elkészült falazat hőszigetelő képessége
jobb, kevesebb nedvesség kerül a szerkezetbe,
a fal homogén felületű; az építési helyszín tisztább,
rendezettebb.

**Az ENERGETIKAI BESOROLÁS tégláinkra bevezetett jelölésünk, amely a vásárló eligazodását segíti tégláink különböző hőszigetelő képessége között.
A Porotherm okostéglák hőszigetelő képessége 40–60%-kal jobb, mint a hagyományos nútféderes tégláké. Részletek: www.wienerberger.hu
**A feltüntetett U értékek az érvényes Porotherm Alkalmazási és tervezési útmutató alapján, az abban meghatározott műszaki feltételekkel lettek megadva.

Porotherm 30 Klíma Proﬁ
Energetikai besorolásunk*: A
U értéke = 0,27-0,28 W/m²K**
41%-kal jobb hőszigetelő képesség

