
Porotherm 36,5 TermoPlus - noua
soluþie inovatoare de la Wienerberger

Porotherm 36,5 TermoPlus este o nouã soluþie ino-
vatoare de la Wienerberger, care constã într-un bloc
ceramic ºlefuit cu inserþii de vatã mineralã bazalticã.

În acest moment, aceastã soluþie este unicã pe
piaþa din þara noastrã, dupã cum apreciazã repre-
zentanþii companiei, arãtând cã, pentru zidãria
realizatã cu Porotherm 36,5 TermoPlus, nu este
necesar un sistem de termoizolaþie suplimentar:
"Combinând argila arsã ºi vata mineralã,
Porotherm 36,5 TermoPlus contribuie la calitatea
aerului pentru o viaþã sãnãtoasã în interiorul locu-
inþei, fãrã mucegai, menþinând temperatura opti-
mã în orice condiþii. Sistemul de zidãrie realizat cu
blocul ceramic ºlefuit Porotherm 36,5 TermoPlus
împreunã cu spuma adezivã Porotherm Profi Dryfix®
sau mortarul în rost subþire Porotherm, asigurã o

execuþie rapidã pentru o construcþie performantã
energetic".

Componentele sistemului de zidãrie ceramicã
termoizolantã Porotherm sunt blocurile ceramice
ºlefuite cu inserþii de vatã mineralã bazalticã
Porotherm 36,5 TermoPlus ºi Porotherm 36,5 1/2
TermoPlus, împreunã cu una din soluþiile inova-
toare:

- spuma adezivã Porotherm Profi DRYFIX sau
- mortarul Porotherm în rost subþire.
Aplicarea cordoanelor de spumã se poate face ºi

prin intermediul unui accesoriu de prelungire a
pistolului „Y", ce contribuie la reducerea timpului
de lucru. Aplicarea mortarului Porotherm în rost
subþire se face cu ajutorul rolei speciale.

Pentru îndeplinirea cerinþelor specificate din co-

dul de proiectare seismicã, în rosturile orizontale
ale zidãriei vor fi dispuse elemente metalice din
oþel inoxidabil. Pe durata execuþiei zidãriei termo-
izolante Porotherm, aceasta va fi protejatã împo-
triva infiltrãrii apei prin intermediul unor folii
hidroizolante.

Wienerberger este unul dintre cei mai mari pro-
ducãtori de blocuri ceramice din lume ºi unul din-
tre cei mai importanþi producãtori din Europa de
cãrãmizi pentru faþadã ºi þigle ceramice. Soluþiile
complete oferite de grupul Wienerberger prin
mãrcile Porotherm, Terca ºi Tondach sunt carac-
terizate de durabilitate, confort, siguranþã ºi
performanþã energeticã.
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