
POROTHERM 36,5 TERMOPLUS

Inovaþie pentru construcþii de la
Wienerberger

lNoua soluþie de zidãrie constã în blocuri ceramice cu inserþii de vatã bazalticã

C
ompletând gama de
pr od u se P or ot he r m
TermoExpert - alãturi
de blocurile ceramice

Porotherm 38 STh, Porotherm 30 STh
ºi Porotherm 25-29 Th Light -,
Porotherm 36,5 TermoPlus este o
nouã soluþie inovatoare de la
Wienerberger, care constã într-un
bloc ceramic ºlefuit cu inserþii de
vatã mineralã bazalticã.

Produsul este destinat zidãriilor cu
rosturi subþiri, la execuþia pereþilor
nestructurali din zidãrie.

Datoritã performanþei termice
ridicate a acestui produs inovator
care conferã o transmitanþã termicã
a zidãriei de 0,21W/m2K, pentru

zidãria realizatã cu Porotherm 36,5
TermoPlus nu este necesar un
sistem de termoizolaþie suplimentar,
apreciazã special iºt i i de la
Wienerberger.

În prezent, aceastã soluþie este
unicã pe piaþa din þara noastrã, dupã
cum apreciazã reprezentanþi i
companiei, care aratã cã, pentru
zidãria realizatã cu Porotherm 36,5
TermoPlus, nu este necesar un
sistem de termoizolaþie suplimentar:
"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.
Combinând argila arsã ºi vata
mineralã, Porotherm 36,5 TermoPlus
contribuie la calitatea aerului pentru
o viaþã sãnãtoasã în interiorul
locuinþei, fãrã mucegai, menþinând
temperatura optimã în orice
condiþii".

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
inovatoare menþionate mai sus.

Sursele citate subliniazã cã noua
soluþie de zidãrie prezintã multiple

avantaje, dupã cum urmeazã:

ü Este o tehnologie de ultimã
generaþie pentru realizarea
zidãriei ceramice

Blocurile ceramice cu inserþii de
vatã mineralã bazalticã reprezintã o
combinaþie de materiale tradiþionale
ºi tehnologii de ultimã generaþie,
soluþia f inalã f i ind rezultatul
experienþei de peste 195 de ani de
inovaþie al Wienerberger. Îndeplinind
cele mai exigente cerinþe, blocurile
ceramice Porotherm 36,5 TermoPlus
permit un timp redus de execuþie ºi
o zidãrie curatã ºi uscatã care asigurã
caselor un climat sãnãtos ºi confortabil,
pentru mai multe generaþii.
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ü Conferã un microclimat
sãnãtos pentru locuinþe,
realizat din cãrãmidã fãcutã
cu materiale naturale

Blocurile ceramice Porothern 36,5
TermoPlus sunt 100% naturale, fiind
realizate din argilã ºi inserþii de vatã
mineralã, din rocã vulcanicã.
Aceastã combinaþie contribuie la
calitatea aerului pentru o viaþã
sãnãtoasã în locuinþe fãrã mucegai.

ü Are proprietãþi ridicate de
izolare acusticã

Acest produs inovator contribuie
la reducerea zgomotului provenit
atât din exteriorul, cât ºi din interio-
rul locuinþei.

ü Protejeazã împotriva focului

Blocurile ceramice Porotherm 36,5
TermoPlus au o rezistenþã sporitã
împotriva focului, fiind încadrate la
cea mai bunã clasã din punct de
vedere al rezistenþei împotriva
focului - clasa A1.

ü Zidirea poate fi realizatã ºi la
temperaturi scãzute

Folosind spuma adezivã
Porotherm Profi DRYFIX, zidãria este
executatã mult mai rapid decât în
mod tradiþ ional, chiar ºi la
temperaturi de pânã la -5° C.

Accesorii aplicare

Aplicarea cordoanelor de spumã
poate fi realizatã ºi prin intermediul
unui accesoriu de prelungire a pisto-
lului „Y", ce contribuie la o reducere
a timpului de lucru. Aplicarea mor-
tarului Porotherm în rost subþire se
face cu ajutorul rolei speciale.

Elemente de ancorare pereþi
de zidãrie

Pentru îndeplinirea cerinþelor
specificate din codul de proiectare
seismicã, în rosturile orizontale ale
zidãriei vor fi dispuse elemente
metalice din oþel inoxidabil.

Wienerberger este unul dintre cei
mai mari producãtori de blocuri
ceramice din lume ºi unul dintre 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 caracterizate de durabilitate,
confort, siguranþã ºi performanþã
energeticã.
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Punerea în operã a sistemului
Porotherm 36,5 TermoPlus

1. Tãierea blocurilor ceramice

Blocurile ceramice Porotherm 36,5 TermoPlus pot fi
tãiate utilizând maºini convenþionale de tãiat blocuri
ceramice sau ferãstraie aligator cu lame speciale
destinate tãierii cãrãmizilor. Fibrele de vatã mineralã
nu se vor încurca în lama ferãstrãului, inserþiile de vatã
fiind decupate uºor la tãiere.

2. Realizarea de ºliþuri pentru instalaþii

Sliþurile ºi canalele de instalaþii vor fi realizate în
pereþii de zidãrie cu ajutorul unei freze cu aspiraþie,
pentru reducerea concentraþiei de praf la un minim
posibil. Pot fi decupate porþiuni reduse de zidãrie, cu
scopul montãrii cablurilor de instalaþii sau a prizelor, în

condiþiile în care sunt utilizate unelte de tãiat
corespunzãtoare, ce au ca domeniu specific de
utilizare tãierea blocurilor ceramice.

3. Prindere dibluri/elemente de ancorare

Gãurile pentru prinderea diblurilor în zidãria
termoizolantã Porotherm nu vor fi realizate prin
percuþie, ci vor fi utilizate doar burghie rotative. Cu cât
elementul de prindere strãbate mai mulþi pereþi
interiori, cu atât forþele de compresiune ºi întindere din
prindere sunt mai bine distribuite în secþiunea blocului
ceramic. Elementele de prindere pot fi realizate din
plastic, metal sau ancore chimice, în funcþie de
mãrimea sarcinii de ancorare ºi de specificaþiile
producãtorilor elementelor de prindere.


