
WIENERBERGER:

"Porotherm Profi - un sistem inovator

de zidãrie ceramicã"

Î
nainte sã demarãm lucrãrile de

realizare a locuinþei, toatã aten-

þia noastrã se îndreaptã asupra

materialelor de construcþie, pe

care ni le dorim sigure, eficiente

energetic ºi uºor de utilizat.

De-a lungul timpului au apãrut

produse care au redefinit regulile ºi

au schimbat modul în care se fac lu-

crurile. Potrivit specialiºtilor de la

Wienerberger, viitorul zidãriei pen-

tru case construite rapid, uºor ºi cu-

rat este oferit de sistemul inovator

de zidãrie ceramicã Porotherm Profi.

Acesta reprezintã o soluþie moder-

nã pentru execuþia zidãriei ceramice

la pereþi nestructurali de închidere

sau compartimentare prin sistemul

Porotherm Profi.

Sistemul prezintã douã alternative

de lucru - mortarul în rost subþire

Porotherm Profi ºi spuma adezivã

Porotherm Profi DRYFIX - compati-

bile doar cu blocurile ceramice

ºlefuite Porotherm Profi.

"Toleranþele dimensionale pe înãlþi-

mea produselor sunt extrem de mici

( +/- 0.5 mm), fapt ce conduce la exe-

cuþia unei zidãrii cu aspect îngrijit ºi

cu o performanþã termicã îmbunãtã-

þitã prin reducerea la minimum a

grosimii rosturilor orizontale din zi-

dãrie", subliniazã specialiºtii citaþi.

Reprezentanþii Wienerberger ada-

ugã faptul cã sistemul de zidãrie ce-

ramicã Porotherm Profi varianta

mortar în rost subþire reprezintã

evoluþia fireascã pe care o face com-

pania pentru eficientizarea execuþiei

ºi reducerea la minimum a pierderi-

lor termice prin rosturile zidãriei:

"Blocurile ceramice ºlefuite, de înaltã

precizie, Porotherm Profi sunt unice

pe piaþa din România. Acestea

înglobeazã tehnologia de producþie

de ultima generaþie Wienerberger".

Principalele avantaje pentru siste-

mul Porotherm Profi cu mortar în

rost subþire sunt urmãtoarele:

ü Pânã la 25% economie de timp

datoritã aplicãrii uºoare a mortarului;

ü Pânã la 80% economie de mor-

tar prin aplicarea unui strat subþire

(1 mm);

ü Consum minim de apã în ºantier

pentru ridicarea zidãriei;

ü Zidãrie curatã ºi uscatã (dupã

aproximativ un ciclu de încãlzire);

ü Performanþã termicã îmbunãtãþitã;

ü Reducerea umiditãþii zidãriei ob-

þinute - fãrã alergeni;

ü Sistem modular care conduce la o

reducere a pierderilor din ºantier pro-

venite din tãierea blocurilor ceramice;

ü Zidãrie sigurã - toate certificãrile

ºi autorizaþiile obþinute.
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Materiale de construcþii

Sistemul cu spumã adezivã Porotherm Profi DRYFIX

În timp, apar produse, în piaþa construcþiilor, ce redefinesc
regulile ºi schimbã modul în care sunt fãcute lucrurile, apre-
ciazã sursele citate, arãtând cã Wienerberger aduce pe piaþa
materialelor de construcþii un sistem revoluþionar de con-

strucþie a pereþilor de zidãrie ceramicã: Porotherm Profi
DRYFIX.
Acest sistem reprezintã o soluþie avansantã din punct de ve-
dere tehnologic pentru construcþia pereþilor din zidãrie,

prin îmbunãtãþirea productivitãþii, reducerea cos-
turilor ºi execuþia cât mai rapidã a pereþilor din
zidãrie.
Utilizarea sistemului Porotherm Profi pentru zidãria
casei oferã un mediu de execuþie curat ºi sãnãtos.
Principalele avantaje ale sistemului Porotherm
Profi DRYFIX sunt urmãtoarele:
ü Se eliminã timpul necesar întãririi mortarului;
ü Tencuirea poate începe imediat datoritã dura-
tei reduse de întãrire a spumei adezive DRYFIX;
ü Flacoanele de spumã sunt uºor de transportat;
ü Consum redus de apã;
ü ªantier curat;
ü O zidãrie uscatã, fãrã alergeni;
ü Pierderi minime;
ü Zidire mai rapidã decât în mod tradiþional
chiar ºi la temperaturi de pânã la -5 grade.

Spuma adezivã ºi
mortarul în rost subþire -
compatibile doar cu
blocurile ceramice ºlefuite

Sistemul de zidãrie ceramicã Poro-
thermProfi poate fi utilizat în douã
moduri - folosind mortarul în rost
subþire Porotherm Profi sau având
la bazã spuma adezivã Porotherm
Profi DRYFIX.
Aceste douã soluþii pot fi utilizate
doar pentru blocurile ceramice ºle-
fuite PorothermProfi.
Porotherm 12 N+F Profi, Porotherm
25 N+F Profi, Porotherm 30 N+F
Profi ºi Porotherm 38 N+F Profi
sunt blocuri ceramice cu feþe de po-
zare ºlefuite ºi îmbinare verticalã de
tip nut ºi feder, destinate execuþiei
pereþilor nestructurali de comparti-
mentare, din zidãrie cu protecþie
împotriva penetrãrii apei. Produsele
sunt utilizate în zidãrii cu rosturi
subþiri, folosind mortarul Porot-
herm Profi sau spuma adezivã Po-
rotherm Profi DRYFIX.


