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Produkcja betonu komórkowego 
Beton komórkowy jest wytwarzany 
z surowców, które występują w dużych 
ilościach w środowisku naturalnym. Na jego 
produkcję składają się przede wszystkim: 
piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz 
środek spulchniający. W pierwszej kolejności 
konieczne jest bardzo drobne zmielenie piasku 
kwarcowego, co pozwala uzyskać wytrzymałą 
porowatą strukturę. Zarówno receptura 
zastosowania spoiwa składającego się z wapna 
i cementu, które dodawane są w zbliżonych 
proporcjach, jak również wykorzystanie 
sproszkowanego aluminium, jako środka 
spulchniającego, okazało się na przestrzeni lat 
optymalnym rozwiązaniem.

Średni udział spulchniacza wykorzystywanego 
w ramach poszczególnych receptur waha się na 
poziomie poniżej 0,05% ogólnej masy surowca. 
Ponownie udaje się odzyskać ok. 80% tego 
środka.

Rola spulchniacza jest więc podobna do roli, 
jaką pełnią drożdże przy wyrabianiu ciasta. 

W wyniku reakcji wodorotlenku wapniowego 
z proszkiem aluminium wydziela się wodór 
odpowiedzialny za tworzenie się porowatej 
struktury wypełnionej ostatecznie w 90% 
powietrzem.

Przed końcowym utwardzeniem betonu 
komórkowego w autoklawie nasyconą parą 
wodną o temperaturze ok. 200ºC i ciśnieniu 
12 bar, jego wstępnie utwardzony odlew jest 
krojony na elementy o określonych wymiarach. 
Opracowana przez H+H technika krojenia, 
która wyraźnie przewyższa normy europejskie, 
gwarantuje uzyskanie precyzyjnych wymiarów 
poszczególnych elementów. 

Ochrona naturalnych 
zasobów surowcowych 
W celu wyprodukowania jednego m3 
betonu komórkowego potrzeba, zależnie od 
zastosowanej receptury, niespełna 0,2-0,3 m3 
surowca.

W przypadku produkcji najczęściej stosowanego 
betonu komórkowego typu PP2 o gęstości  
0,4 kg/dm3 - 1 m3 surowca pozwala uzyskać  
5 m3 gotowego materiału budowlanego. Jest to 
wynik, którym jeszcze długo nie będą mogli się 
poszczycić producenci innych konstrukcyjnych 
materiałów budowlanych.
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Beton komórkowy jest materiałem 
przyjaznym dla środowiska 
Dla pozyskania surowców, ich transportu, 
jak również do produkcji materiałów 
budowlanych oraz ich dystrybucji wymagany 
jest określony wkład tzw. energii pierwotnej. 
Z uwagi na względnie niskie temperatury fazy 
utwardzania betonu oraz dzięki pozyskiwaniu 
surowców w pobliżu wytwórni, zużycie 
energii pierwotnej przy produkcji 1 m3 
betonu komórkowego o gęstości 0,4 kg/dm3 
wynosi niespełna 350 kWh. W przypadku 
zastosowania tych elementów do budowy ścian 
zewnętrznych, wysoka izolacyjność cieplna 
betonu komórkowego pozwoli zaoszczędzić 
wielokrotność tego nakładu energii, poprzez 
późniejsze zmniejszenie energii koniecznej do 
ogrzania budynku.

Produkcja betonu komórkowego odbywa się 
z wykorzystaniem pary wodnej, wytwarzanej 
przy małym nakładzie energii. Podczas 
cyklu produkcyjnego nie trzeba martwić 
się o ścieki, ponieważ woda, która pojawia 
się podczas utwardzania parowego, jest 
ponownie wprowadzana do produkcji w obiegu 
zamkniętym. 

Co więcej, powstające nadmiary produkcyjne 
stwardniałego już betonu komórkowego 
mogą zostać ponownie wykorzystane w cyklu 
produkcyjnym, jako pełnowartościowy surowiec.

Zarówno beton komórkowy H+H, jak 
i konieczne w przypadku jego zastosowania 
lekkie spoiwa, nie zawierają, ani nie wydzielają 
substancji toksycznych.

Zapewnienie jakości 
Na podstawie stosownych norm nasze 
wytwórnie podlegają ścisłemu nadzorowi 
zarówno wewnętrznemu jak i zewnętrznemu. 
Członkostwo w polskim Stowarzyszeniu 
Producentów Betonów, własna wykwalifikowana 
kadra oraz stała współpraca z jednostkami 
badawczymi (CEBET, ITB, Politechniki 
i Instytuty Naukowe) to gwarancja 
nieprzerwanego dostępu do wyników 
najnowszych prac rozwojowych i naukowych.

Przemyślane rozwiązania 
ekologiczne: 
• niemal niewyczerpywalne i oszczędnie 

eksploatowane złoża surowcowe,

• nieuciążliwa dla otoczenia 
i energooszczędna produkcja,

• bezpieczna obróbka i murowanie,

• małe ilości odpadów; istnieje 
możliwość recyklingu, 

• duża oszczędność energii cieplnej, 
co przyczynia się do znacznego 
ograniczenia emisji CO2,

• trwała jakość budowli i duży 
komfort mieszkania.
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Izolacyjność cieplna 
Wśród konstrukcyjnych materiałów budowlanych 
beton komórkowy posiada najlepsze właściwości 
termoizolacyjne. H+H produkuje beton komórkowy 
o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych niż 
wymaga tego norma PN-EN 1745. Nasze produkty 
już teraz spełniają wymagania cieplne zawarte w 
europejskiej dyrektywie na temat ochrony zasobów 
energetycznych, które niebawem Polska będzie 
musiała przyjąć. Beton komórkowy charakteryzuje 
się, pod każdym względem, bardzo korzystnymi 
właściwościami izolacyjnymi. Stanowi idealne 
rozwiązanie w  przypadku projektowania konstrukcji 
pozbawionych tzw. mostków cieplnych. Co ważne 
- beton komórkowy H+H nie wymaga stosowania 
kosztownych konstrukcji pomocniczych. 

Ściany wykonane z betonu komórkowego 
są wiatroszczelne o ile co najmniej jedna 
powierzchnia ściany zostanie zaszpachlowana, lub 
otynkowana. Przy jednorodnej strukturze betonu 
komórkowego nawet przebieg instalacji sanitarnych 
czy elektrycznych nie wpływa na zmianę tych 
właściwości.

W ostatnim okresie zarówno inwestorzy, jak 
i  projektanci, stawiają w zakresie izolacji cieplnej 
budynków coraz wyższe wymagania. Jest to 
związane z możliwością uzyskania cennych dotacji 
w przypadku osiągnięcia dobrych parametrów, 
które wpływają na oszczędność energii. Nawet 
ostre wymagania stawiane przy budowie domów 
pasywnych mogą zostać spełnione dzięki 
zastosowaniu produktów firmy H+H.  
Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 
charakteryzują się wysoką izolacyjnością 
cieplną i są pozbawione mostków cieplnych. 
Istotne znaczenie ma również zdolność betonu 
komórkowego do wyrównywania znacznych wahań 
temperatury występujących  
w lecie.

Klimat wnętrz 
Beton komórkowy H+H posiada korzystne 
właściwości dyfuzyjne co sprawia, że w typowych 
warunkach klimatycznych Europy Środkowej 
i Północnej elementy wykonane z betonu 
komórkowego obniżają wilgotność w  chwili 
wbudowania, w stosunku do panującej naturalnej 
wilgotności otoczenia i utrzymują się na stałym 
poziomie. Dobre właściwości dyfuzyjne produktu 
nie zastąpią oczywiście sprawnie działającej 
instalacji wentylacyjnej pomieszczeń.

Stosunkowo wysoka temperatura powierzchni ścian 
w okresie grzewczym oraz wysoka izolacyjność 
cieplna w lecie zapewnia mieszkańcom domów 
wykonanych z elementów H+H przyjemny 
mikroklimat wnętrz.
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Ochrona przeciwogniowa 
Beton komórkowy jest materiałem niepalnym. 
Już grubość, rzędu 75 mm, spełnia wymagania 
określone dla niepalnych materiałów budowlanych 
EI 90 (Raport 17:2001_8 niemieckiego 
Stowarzyszenia Producentów Betonu 
Komórkowego). 

W zabudowie szeregowej ściany z bloczków PP4 
o grubości 365 mm mogą być stosowane jako 
przegrody ogniowe.

Izolacja akustyczna 
Wymagania akustyczne dla przegród w budynkach 
zawarte są w normie PN-B-02151-3:1999. 
Z uwagi na swoje wewnętrzne właściwości 
tłumiące beton komórkowy posiada o 2 dB lepszą 
izolację akustyczną, niż inne konstrukcyjne 
materiały budowlane, które posiadają zbliżony 
ciężar własny.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego 
i szeregowego spełnienie typowych wymagań 
w odniesieniu do izolacji akustycznej nie 
stwarza żadnych problemów. Ściany dylatacyjne 
wykonane z betonu komórkowego odpowiadają 
podwyższonym parametrom izolacji akustycznej 
i są zgodne z normą PN-B-02151-3:1999. 
W wypadku domów wielorodzinnych izolacja 
akustyczna może zostać obliczona dla każdego 
indywidualnego zastosowania. Pojedyncze ściany 
mieszkań i klatek schodowych należy wykonać 
z ciężkich materiałów konstrukcyjnych.

Nowość
Ściany wykonane z betonu komórkowego 
H+H łączą w sobie, w idealny sposób, funkcje 
ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
izolacji cieplnej oraz przenoszenia obciążeń. 
Podstawowe dane o naprężeniach ściskających, 
w zakresach wartości 0,6 MN/m2 (PP2) do 2,0 
MN/m2 (PP8), umożliwiają szerokie stosowanie 

betonu komórkowego bez konieczności łączenia 
go z innymi materiałami budowlanymi. Dotyczy 
to również elementów silnie obciążanych, jak np. 
nadproży, filarów, itp.

Trwałość materiału 
Beton komórkowy nie ulega procesom 
starzenia się, np. w skutek działania promieni 
ultrafioletowych. Należy go jednak chronić przed 
stałym zawilgoceniem. Przy zachowaniu normalnej 
wilgotności nie trzeba się obawiać szkód 
spowodowanych działaniem mrozu.

Do dziś zachowały się budynki wykonane 
z pierwszych tego typu materiałów budowlanych 
w połowie ubiegłego wieku. Jeśli więc dzisiaj 
zdecydują się Państwo na wykonanie osłony 
cieplnej domu z betonu komórkowego – nie będą 
musieli obawiać się Państwo zaostrzeń wymogów 
dotyczących izolacji cieplnej. Państwa cztery 
ściany będą oferować przyszłym pokoleniom 
możliwość długoletniego korzystania z tych 
pomieszczeń. Zapewnią także dostosowanie 
istniejącej przestrzeni budowlanej do 
zmieniających się wymagań mieszkaniowych 
w przyszłości.

Korzyści wynikające z obróbki 
i zastosowania naszych produktów 
Wszelkie produkty H+H są łatwe w obróbce oraz 
w zabudowie. Budowa na cienkowarstwowych 
zaprawach, łatwe i miarowe docinanie potrzebnych 
bloczków, jak również profesjonalne techniki 
osadzania elementów modułowych zapewniają 
znaczne skrócenie czasu realizacji poszczególnych 
etapów budowy. Potwierdzają to wyniki badań 
niemieckiego Instytutu Techniki Czasu Pracy. 
Łatwość obróbki zapewnia jednocześnie wysoką 
jakość wykonania.
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Elementy konstrukcyjne stosowane w Systemie H+H

H+H Bloczki PPB H+H Płytki PPB

H+H CelBloc Plus H+H Elementy ścienne

H+H MultiElementy H+H Nadproża płaskie i kształtki U

H+H Bloczki PPB,  
H+H MultiElementy 
i H+H Płytki PPB
System budowy H+H opiera się na 
wykorzystywaniu profilowanych elementów 
konstrukcyjnych ścian wznoszonych na 
cienkowarstwowych zaprawach. Jest 
on stosowany zarówno przy budowie 
ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych, 
murów jednowarstwowych, osłon ścian 
dwuwarstwowych, a w przypadku rozbudowy 
lub modernizacji - służy do stawiania lekkich 
ścian działowych.

Rozwiązania systemowe 
Poza bloczkami i elementami modułowymi 
H+H, oferuje także gotowe nadproża do 
otworów okiennych i drzwiowych, U-kształtki 
oraz nadproża o różnych wymiarach, jak 
również elementy stropowe i konstrukcji 
dachu. Pozwala to na stworzenie jednorodnej, 
masywnej konstrukcji budynku, która cechuje 
się dużą energooszczędnością głównie dzięki 
eliminowaniu strat ciepła przez mostki 
cieplne. Jednolita struktura podłoża warstwy 
tynku skutecznie zapobiega jego pękaniu.

Korzyści wynikające 
z łatwości obróbki 
Wszystkie elementy konstrukcyjne ścian H+H 
łączone są zaprawami cienkowarstwowymi. 
Wyjątkowo równe powierzchnie ścian 
gwarantują równomierną i skuteczną izolację 
cieplną, bez możliwości powstawania mostków 
cieplnych na łączeniach poszczególnych 
elementów. Wszystkie elementy konstrukcyjne 
H+H charakteryzują się wspólną cechą: 
już w przypadku stosowania podstawowych 
bloczków H+H nakład pracy przy ich 
wbudowywaniu jest niewielki. Jeśli 
wykorzystywane są większe elementy - tempo 
prac może zostać dodatkowo zwiększone.
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Wymagania i życzenia w odniesieniu do naszej 
przestrzeni mieszkalnej ciągle rosną. System 
budowy H+H oferuje mnóstwo możliwości 
zoptymalizowania rozwiązań zastosowanych 
w istniejącym już budynku poprzez jego 
przebudowę lub modernizację, albo zwiększenie 
powierzchni mieszkalnej dzięki rozbudowie 
budynku, czy adaptacji poddasza.

Dodatkowy pokój dziecięcy, pełen światła ogród 
zimowy, nowa łazienka, powiększony przedpokój 
lub garaż – zwiększają powierzchnię użytkową, 
polepszają komfort życia i poprawiają walory 
estetyczne budynku.

Podniesienie dachu pozwoli nam uzyskać 
dodatkową, pełnowartościową powierzchnię. 
To rozwiązanie jest zalecane, jeśli powierzchnia 
domu nie może zostać powiększona ze względu na 
ograniczoną wielkość działki.

Doradztwo 
Nasi doradcy służą pomocą, która skierowana 
jest zarówno do projektantów jak i wykonawców, 
już od etapu planowania inwestycji. Postaramy 
się odpowiedzieć zarówno na Państwa 
pytania techniczne, jak również w kwestiach 
prawidłowego zastosowania naszych produktów 
z uwzględnieniem przepisów budowlanych. 
Wskażemy też potencjalne możliwości 
ekonomicznego planowania i realizacji budowy.

System H+H – racjonalne budowanie 
H+H oferuje pewny system dla różnorodnych 
zastosowań. Szeroka paleta elementów 
konstrukcyjnych pozwala skonstruować budynek 
od piwnic aż po dach.

System budowy H+H to: 
• wewnętrzne ściany nośne i nienośne 

wykonane z bloczków H+H,

• sprawne i estetyczne zmniejszanie 
otworów w murach do 
rozmiarów wymaganych,

• dobudowa wykuszy,

• możliwość tworzenia dowolnych brył 
budowlanych: okrągłych lub wielokątnych,

 • brak ograniczeń technicznych 
może dać upust fantazji! 

System budowy H+H – wyjątkowo łatwa 
przebudowa, rozbudowa, renowacja
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Zawartości palet

H+H Bloczki PPB PP2–0,40 PP4–0,55 PP4–0,60 PP6–0,70 PP8–0,80

Wymiary  
Dł./Grub./Wys.

Dane dla pojedynczej palety

Szt./m2/m3 Ciężar wysyłkowy z zakładu w kg

625/115/250 78/12,19/1,402 972 1063 1245

625/150/250 60/9,38/1,407 1249

500/175/250 48/6,0/1,060 1073

625/175/250 48/7,5/1,313 655 911 996 1167

500/200/250 42/5,25/1,060 936 1073

625/200/250 42/6,56/1,313 655 911 996

500/240/250 36/4,5/1,080 963 1103

625/240/250 36/5,63/1,35 673 936 1024

500/300/250 30/3,75/1,125 783 856 1002 1148

625/300/250 30/4,69/1,406 701

500/365/250 24/3,0/1,095 762 834 976 1118

625/365/250 24/3,75/1,369 682

500/420/250 18/2,25/0,945 660 721

625/420/250 18/2,81/1,181 591

625/115/375* 52/12,19/1,402 972 1063

625/175/375* 32/7,5/1,313 655 911 996

* Bloczki PPB Tempo.
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Produkt i jego zastosowanie 
H+H Bloczki PPB są elementami budowlanymi 
wykonanymi z betonu komórkowego i odpowiadają 
normie PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-
EN 771-4:2004/A1:2006. Bloczki osadzane są 
na cienkowarstwowej zaprawie H+H. Elementy 
te stosowane są do budowy ścian nośnych 
i usztywniających według normy PN-B-03002:2007, 
zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak 
i przemysłowym, od piwnic aż po dach. Statyczne 
możliwości betonu komórkowego mogą być 
wykorzystane również w przypadku smukłych filarów 
i w konstrukcji ścian zewnętrznych w budownictwie 
wielokondygnacyjnym.

Bezkonkurencyjne parametry izolacyjności cieplnej, 
niezależne od wytrzymałości produktu, spełniają 
ustawowe wymogi w dziedzinie izolacji cieplnej 
budynków. Dzięki wyeliminowaniu mostków cieplnych 
nie ma konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań 
technicznych. System spełnia również podwyższone 
wymagania stawiane budownictwu energooszczędnemu 
i warunkujące przyznawanie stosownych dotacji.

Nieskomplikowana obróbka i łatwość zastosowania 
pozwala osiągnąć zamierzone efekty wykonania, nawet 
przy braku odpowiedniej wiedzy. Wysoka dokładność 
wymiarowa pozwala stosować odpowiednio cienkie 
warstwy wykończeniowe.

Beton komórkowy jest niepalny. Ściany o wysokiej 
odporności ogniowej EI 90 mogą, w zależności od 
przewidywanego obciążenia ogniowego i statycznego, 
zostać wykonane już z bloczków o grubości 
75 mm z wypełnionymi spoinami pionowymi. Inne 
obowiązujące wymagania przeciwpożarowe, które 
wynikają z poszczególnych klas odporności ogniowej od 
EI90 do REI240, jak również te stawiane przegrodom 
kompleksowym, mogą zostać spełnione dzięki 
zastosowaniu Bloczków PPB, lub MultiElementów H+H.

Izolacja akustyczna ścian wykonanych z betonu 
komórkowego jest o 2 dB lepsza od tej uzyskiwanej 
w przypadku innych konstrukcyjnych materiałów 
budowlanych o zbliżonym ciężarze własnym.

Obróbka 
Zaleca się budowanie na cienkiej warstwie spoiny 
o grubości 1 mm (cienkowarstwową zaprawę H+H 
można kupić z bloczkami w korzystnej cenie). Polecane 
jest klejenie wyłącznie spoiny poziomej. Bloczki 
osadzane są ściśle obok siebie. Nie ma konieczności 
wykonywania spoin czołowych. Wyjątek stanowi: 
budowa ścian ogniowych, obmurowywanie płaskich 
nadproży oraz przypadki szczególnych wymagań 
stawianych murom piwnicznym, gdzie doradza się 
wykonywanie spoin czołowych.

Dalsze prace wykończeniowe 
Wszelkie dalsze prace wykończeniowe ścian 
wykonanych z Bloczków PPB H+H mogą być 
realizowane w sposób tradycyjny. W przypadku 
zastosowania bloczków dających gładką powierzchnię 
ściany zamiast tynków wielowarstwowych zaleca się 
nałożenie cienkiego tynku jednowarstwowego. Glazura 
przyklejana jest na cienkiej zaprawie bezpośrednio do 
powierzchni ściany z betonu komórkowego.

Bloczek PPB Tempo 
Bloczek PPB Tempo, oferowany w Systemie H+H, 
wypełnia lukę pomiędzy bloczkami podstawowymi 
a elementami modułowymi H+H. Wielkość bloczków 
oraz ich ciężar zostały zoptymalizowane dla potrzeb 
obróbki ręcznej i pozwalają zaoszczędzić koszty 
dzierżawy urządzeń pomocniczych.

Zakresy zastosowań:
• ściany zewnętrzne nośne,

• ściany piwniczne,

• ściany wewnętrzne nośne,

• ściany wewnętrzne nienośne,

• wypełnienia konstrukcji szkieletowych,

• ściany ogniowe i kompleksowe 
przegrody ścienne, 

• wykończenia wnętrz.

Parametry produktu – H+H Bloczki PPB  
Rodzaj bloczków 
i klasa wytrzymałościowa

PP2–0,40 PP4–0,50 PP4–0,55 PP4–0,60 PP6–0,70 PP8–0,80 Jednostka

Średnia wytrzymałość na ściskanie 2,5 5,0 7,5 10,0 N/mm2

Klasa gęstości objętościowej 0,40 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80

Maksymalna gęstość objętościowa 400 500 550 600 700 800 kg/m3

Współczynnik przenikania ciepła  0,105 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 W/(mK)

Przelicznik dla ciężaru własnego ściany (gr. 
spoiny 1mm)

5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 kN/m3

Podstawowa wartość dopuszczalnego 
naprężenia ściskającego 0 muru ze spoiną 
cienkowarstwową

0,6 1,0 1,1 1,1 1,5 2,0 MN/m2
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Racjonalne budowanie w wielkim formacie
Korzyści wynikające z H+H 
MultiElementów oferowanych 
w Systemie H+H
Dzięki zastosowaniu wielkoformatowych elementów 
modułowych możemy w bardzo krótkim czasie 
stworzyć przestrzeń mieszkalną wysokiej jakości 
i w korzystnej cenie. Przestrzeń ta jest pozbawiona 
substancji szkodliwych, posiada wyśmienite 
właściwości wygłuszające oraz charakteryzuje się 
trwałymi cechami fizycznymi i długą żywotnością.

System H+H – H+H MutliElementy – zawartości palet

MultiElementy H+H PP2–0,40 PP4–0,55 PP4–0,60 PP6–0,65 PP8–0,80

Wymiary Dł./Grub./Wys.
Dane dla pojedynczej palety

Szt./m2/m3 Ciężar wysyłkowy z zakładu w kg

625/115/500 36/11,25/1,294 898 982 1066

625/115/625 24/9,38/1,078 891

625/150/500 30/9,38/1,406 1158

625/150/625 20/7,81/1,172 586 815 891 967

625/175/500 24/7,5/1,313 655 911 996 1081

625/175/625 16/6,25/1,094 548 761 833 904

625/200/500 18/5,63/1,125 563 783 856 929

625/200/625 12/4,69/0,938 472 655 716 777

625/240/500 18/5,63/1,35 673 936 1024 1112

625/240/625 12/4,69/1,125 563 783 856 929

625/300/500 12/3,75/1,125 563 783 856 929

625/300/625 8/3,13/0,938 472 655 716 777

625/365/500 12/3,75/1,369 682 949 1038 1127

625/365/625 8/3,13/1,141 571 793 868 942

 * Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy.
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Produkt, zastosowanie i obróbka 
Bezkonkurencyjna termoizolacja w przypadku wszystkich 
klas wytrzymałościowych gwarantuje spełnienie 
ustawowych wymagań dotyczących izolacji cieplnej, bez 
konieczności stosowania dodatkowych i kosztownych 
działań. Zaproponowany system skutecznie rozwiązuje 
również problem mostków cieplnych.

System pozwala także na łatwe spełnienie podwyższonych 
wymagań, stawianych energooszczędnemu budownictwu, 
które warunkują przyznawanie stosownych dotacji.

Nieskomplikowana obróbka i łatwość zastosowania pozwala 
osiągnąć wymagany efekt końcowy nawet bez posiadania 
wiedzy fachowej. Cienkowarstwowa zaprawa nakładana jest 
z reguły na spoinę poziomą. Łączenia czołowe wykonane są 
na „pióro-wpust” i w normalnym przypadku nie wymagają 
spoinowania.

Jedynie w rejonie obmurowania nadproży oraz w przypadku 
ścian ogniowych i murów piwnicznych o szczególnych 
wymaganiach statycznych istnieje konieczność spoinowania 
również łączeń czołowych.

W ścianach ognioodpornych może zostać wykorzystany 
element gładki pozbawiony „pióro-wpustów”.

H+H MultiElementy paletyzowane są w gotowych zestawach 
składających się z dwóch bloczków. Dzięki nawierconym 
w ich górnych częściach otworom mogą one być pojedynczo 
lub parami chwytane cęgami i przenoszone na miejsce 
budowania. Jest to kolejny krok ku zoptymalizowaniu czasu 
realizacji budowy w Systemie H+H.

Duży format modułowych H+H MultiElementów stwarza 
konieczność posłużenia się małym urządzeniem 
dźwigowym. Wysoka dokładność wymiarowa tych 
elementów pozwala stosować warstwy wykończeniowe 
o minimalnej grubości.

Parametry produktu – H+H MultiElementy w zestawach podwójnych H+H 
Rodzaj bloczków 
i klasa wytrzymałościowa

PPE2(1) PPE4 PPE6 Jednostka

Średnia wytrzymałość na ściskanie 2,5 5,0 7,5 N/mm2

Klasa gęstości objętościowej 0,40 0,50 0,60(2) 0,65

Maksymalna gęstość objętościowa 400 500 600 650 kg/m3

Współczynnik przenikania ciepła λ 0,105 0,12 0,16 0,16 W/(mK)

Przelicznik dla ciężaru własnego muru (gr. spoiny 1mm) 5,0 6,0 8,0 7,5 kN/m3

Podstawowa wartość dopuszczalnego naprężenia ściskającego σ0 
muru ze spoiną cienkowarstwową

0,6 1,0 1,5 MN/m2

(1) nieosiągalne w grub. 115 + 150 mm (2) jedynie w grub. 175 + 240 mm.
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Parametry produktu 

Rodzaj bloczków PP pl 0,55 Jednostka

Klasa gęstości objętościowej 0,55

Maksymalna gęstość objętościowa 550 kg/m3

Współczynnik przenikania ciepła λ 0,14 W/(mK)

Przelicznik dla ciężaru własnego 6,5 kN/m3

Podstawowa wartość dopuszczalnego naprężenia 
ściskającego σ0

1,1 
jedynie wartość przybliżona dla szer. 100 mm

N/mm2

H+H Płytki PPB – zawartość palety

H+H Płytki PP4–0,55

Wymiary 
Dł./Grub./Wys.

 Szt./m2/m3 Ciężar wysyłkowy z zakładu w kg

625/050/250 180/28,13/1,046 975

625/050/250 156/24,38/1,219 847

625/075/250 120/18,75/1,046 975

625/100/250 90/14,06/1,046 975

 H
+H

 P
ły

tk
i P

PB

11



Produkt i zastosowanie 
Nadzór nad produkcją płytek jest realizowany wg PN-
EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-EN 771-4:2004/
A1:2006. Dzięki dużemu formatowi tych elementów, 
małemu ciężarowi, łatwej obróbce oraz zalecanemu 
osadzaniu na cienkich zaprawach można osiągnąć 
szybkie tempo prac. Produkt znajduje zastosowanie 
przede wszystkim w ramach prowadzenia późniejszych 
robót adaptacyjnych, np. przy wznoszeniu lekkich 
ścianek działowych. Łączenia płyt wymiarowych nie 
są profilowane, aby po uwzględnieniu grubości spoiny 
móc najściślej wpasować płytę w wymagany wymiar 
zabudowywanej przestrzeni (zgodnie z wytycznymi nt. 
prowadzenia robót budowlanych).

Najwyższa dokładność wymiarowa tych elementów 
pozwala na późniejsze stosowanie minimalnych grubości 
warstw wykończeniowych.

Ciężar ściany o szer. 100 mm, łącznie z warstwą tynku 
o grubości 2 x 10 mm, wynoszący poniżej 100 kg/m2 
pozwala przyjąć wartość obciążenia zastępczego od ścian 
działowych na poziomie 0,75 kN/m2.

Według normy PN-B-02151-3:1999 izolacja akustyczna 
płytki ściennej wykonanej z betonu komórkowego jest  
o 2 dB lepsza od izolacji akustycznej uzyskiwanej 
w przypadku zastosowania innych materiałów ściennych, 
które charakteryzują się zbliżonym ciężarem własnym. 
Format elementów H+H Płytek PPB odpowiada 
standardowym wymiarom stosowanym dla tego typu 
elementów budowlanych.

Tempo robót budowlanych zależy od wielkości 
wykorzystywanych płytek. Ścianka działowa może zostać 

powiązana z konstrukcją muru wykonanego z elementów 
betonu komórkowego o innych wysokościach warstw, za 
pomocą wbijanych łączników rozporowych. W przypadku 
płyt wymiarowych, o wysokości warstwy 250 mm 
pasującej wysokością do bloczków H+H, powiązanie 
z konstrukcją ściany jest wykonywane za pomocą 
sprawdzonej techniki połączeń czołowych.

Obróbka 
Zaleca się budowanie płytek wymiarowych na cienkiej 
warstwie zaprawy o grubości 1 mm.

Powiązania z konstrukcją ściany mogą zostać wykonane 
techniką połączeń doczołowych za pomocą dostępnych 
na rynku i – w przypadku takiej potrzeby - możliwych do 
zaoferowania przez H+H łączników ścianowych.

Dalsze prace wykończeniowe 
Uzyskana jednorodna i równa płaszczyzna ścianki, 
pozbawiona praktycznie widocznych łączeń, stanowi 
idealną podstawę dla prowadzenia dalszych robót 
wykończeniowych. Równa powierzchnia płyt może np. 
zostać pokryta cienką warstwą tynku (wystarczająca 
grubość to 5 mm). Może też zostać zaszpachlowana. 
Glazura przyklejana jest na cienkiej zaprawie klejowej 
bezpośrednio do powierzchni ściany z betonu 
komórkowego.
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Produkt i zastosowanie 
Płaskie belki nadprożowe z betonu komórkowego 
tworzą wraz z nadmurówką elementy nośne, których 
stosowanie regulują ogólne warunki dopuszczeń 
budowlanych i wytyczne w sprawie stosowania 
płaskich belek nadprożowych. Ze względu na 
niewielki ciężar płaskie belki nadprożowe stanowią 
bardzo prosty wariant nadproża. Dzięki znakomitym 
właściwościom izolacji cieplnej są, pod względem 
budowlanym, idealnym uzupełnieniem konstrukcji 
murowej wykonanej z betonu komórkowego. 
Rozwiązanie takie pozwala na praktyczne 
wyeliminowanie efektu mostków cieplnych 
i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę 
tynku. Zarówno osadzenie jak i obmurowanie 
wykonuje się za pomocą cienkowarstwowej zaprawy 
H+H. Dla zapewnienia prawidłowej nośności 
belki nadprożowej należy również wykonać pełne 
spoinowanie połączeń czołowych elementów, które są 
osadzone nad nadprożem.

Wymagana długość powierzchni podparcia zależy 
od długości zastosowanego nadproża i może zostać 
odczytana z poniższej tabeli.

Obróbka
Ułożenie belki następuje bez stosowania szalunku, za 
pomocą cienkowarstwowej zaprawy. Dla zapewnienia 
prawidłowej nośności nadproża łączenia czołowe 
w obrębie nadmurówki należy zespoinować. Płaskie 
belki nadprożowe o świetle otworu ≥ 1,25 m trzeba na 
czas zabudowy podeprzeć w środkowej osi otworu, aż 
do momentu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości 
wiązania – z reguły jest to 7 dni.

Standardowe wielkości płaskich belek nadprożowych H+H P4,4–0,60 
dla ścian nośnych, zgodnie z dopuszczeniem. Wartość obliczeniowa 
ciężaru własnego wg DIN 1055: 7,2 kN/m3,  = 0,16 W/(mK)

Wymiary w mm Maks. grub. 
światła otworu 

(m)

Dopuszczalne obciążenie q= g+p (kN/m) przy wysokości nadmurówki 
h (mm)

Długość Grubość Wysokość 125 250 375 500 652 750

1250 100 125 1,00 Zastosowanie jako nadproża nienośne,  
obciążenie ciężarem własnym2000 100 125 1,50

1250 115 125 0,85 5,6 14,6 32,2 32,2 32,2 32,2

1500 115 125 1,00 4,2 10,1 19,3 29,6 29,6 29,6

2000 115 125 1,50 2,8 5,9 9,8 15,0 23,0 24,1

2500 115 125 2,00 1,6 3,9 6,0 8,4 11,2 14,6

3000 115 125 2,50 1,1 2,8 4,3 5,7 7,2 8,7

1250 150 125 0,85 5,6 14,6 32,2 32,2 32,2 32,2

3000 150 125 2,50 1,1 2,8 4,3 5,7 7,2 8,7

1250 175 125 0,85 8,5 22,2 47,1 47,1 47,1 47,1

1500 175 125 1,00 6,5 15,4 29,3 45,3 45,3 45,3

2000 175 125 1,50 4,0 9,0 14,8 22,9 35,0 36,6

2500 175 125 2,00 2,4 6,0 9,2 12,8 17,1 22,2

3000 175 125 2,50 1,6 4,0 6,5 8,7 11,0 13,2

Dla innych grubości ścian nośnych można zastosować ułożenie kilku płaskich belek nadprożowych obok siebie, jeśli nadmurówka stawiana będzie na całej 
grubości nadproża.H
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H+H Nadproża 

Produkt, zastosowanie i obróbka 
Nadproża stanowią gotowe elementy nośne wykonane z betonu 
komórkowego, spełniające wymogi dopuszczeń budowlanych. 
Wysokość oferowanych nadproży 250 mm, odpowiada 
wysokości bloczków H+H. Samonośne nadproża H+H nie mogą 
być skracane samodzielnie. Ten rodzaj nadproża, podobnie, 
jak konstrukcja murowa wykonana z betonu komórkowego, 
charakteryzuje się bardzo korzystnymi właściwościami 
izolacyjności cieplnej.

Dla kontroli parametrów nośnych nadproża zabudowa tego 
elementu musi nastąpić w taki sposób, aby wytłoczona 
informacja o jego dopuszczalnej nośności znalazła się na 
spodzie.

H+H Nadproża są łatwe do wbudowania, ponieważ:
• nie ma konieczności wykonywania szalunku 

i betonowania; wystarczy osadzenie 
elementu na konstrukcji muru,

• możliwa jest bezpośrednia kontynuacja 
dalszych robót murarskich; nie ma potrzeby 
odczekania okresu wiązania betonu,

• nie występują mostki cieplne.

Standardowe wielkości nadproży H+H P4,4–0,60 ciężar własny 7,2 kN/m3; λ = 0,16 W/(mK)

Wymiary w mm Maks. grub. światła 
otworu (m)

Obciążenie 
dopuszczalne (kN/m)

Przenikalność 
cieplna R  
(m2 K/W)

Orientacyjny 
ciężar 1 sztuki  

(kg)Długość Grubość Wysokość

1250 75 250 ok. 1m nienośne 0,47 17

1250 100 250 ok. 1m nienośne 0,63 23

1300 175 250 0,90 18 1,09 41

1500 175 250 1,10 18 1,09 47

1750 175 250 1,25 13 1,09 55

2000 175 250 1,50 14 1,09 63

1300 200 250 0,90 18 1,25 47

1500 200 250 1,10 18 1,25 54

1750 200 250 1,25 13 1,25 63

2000 200 250 1,50 14 1,25 72

1300 240 250 0,90 18 1,50 56

1500 240 250 1,10 18 1,50 65

1750 240 250 1,25 14 1,50 75

2000 240 250 1,50 15 1,50 86

2250 240 250 1,75 13 1,50 97

1300 300 250 0,90 18 1,88 70

1500 300 250 1,10 18 1,88 81

1750 300 250 1,25 18 1,88 94

2000 300 250 1,50 16 1,88 108

2250 300 250 1,75 15 1,88 121

1300 365 250 0,90 18 2,28 85

1500 365 250 1,10 18 2,28 95

1750 365 250 1,25 18 2,28 115

2000 365 250 1,50 16 2,28 131

2250 365 250 1,75 13 2,28 147

Produkt i zastosowanie 
H+H Kształtki U stanowią elementy 
szalunkowe zgodne z Systemem H+H 
i mogą być stosowane do wykonania 
wieńca, belek żelbetowych i silnie 
obciążonych nadproży nad otworami 
okiennymi lub drzwiowymi. Jako rdzeń 

nośny w przypadku nadproży może 
zostać zastosowany profil stalowy 
dobrany na podstawie obliczeń 
statycznych. Dalszym zastosowaniem 
jest kształtowanie pionowych szczelin 
(np. słupów) oraz koryt szalunkowych 
pod żelbetowe podpory usztywniające.

Obróbka 
H+H Kształtki U mogą zostać 
szybko i bezproblemowo wbudowane. 
W przypadku zastosowania jako 
nadproża, kształtki H+H układane są na 
prawidłowo wypoziomowanym podłożu 
(desce lub belce). Łączenia czołowe 
kształtek muszą zostać zaspoinowane. 
Powstałe koryto wymaga zbrojenia 
i wybetonowania. Należy obliczyć 
konieczną powierzchnię podparcia, 
poprzez wykazanie dopuszczalnego 
nacisku na powierzchnię podparcia 
 1,3 x 0 dopuszczalne naprężenia 
ściskające muru. W obrębie podparcia 
trzeba zawsze stosować pełną długość 
kształtki. Powierzchnię podparcia 
powinno się starannie wypełnić spoiną 
z cienkowarstwowej zaprawy. Kształtkę 
U należy na czas zabudowy podeprzeć 
w środkowej osi otworu.

H+H Kształtki U

Przykładowe przekroje H+H Kształtek U (Wymiary podano w mm)

Standardowy program dostaw U–Kształtek 
H+H PP 4–0,50, bez zbrojenia

Wymiary w mm Ciężar/mb
Przenikalność cieplna R  

bez tynku z rdzeniem betonowym C25/30

Długość Grubość Wysokość kg bez izolacji (m2 K/W)

500 
wzgl.  
625(*)

175 250 19 0,82

200 250 20 0,87

240 250 24 0,95

300 250 32 1,28

365 250 40 1,75

(*) Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy. 
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Tajemnica „zielonego bloczka” 
Tajemnicą bloczka CelBloc Plus są mikroskopijne 
kapsułki z rdzeniem z czystego wosku. Kapsułki 
zwiększają wydajność magazynowania ciepła i 
rozszerzają listę pozytywnych właściwości betonu 
komórkowego H+H, do których  
możemy zaliczyć:

• mieszkanie pozbawione alergenów,

• doskonała regulacja wilgotności 
w pomieszczeniu,

• najwyższa zdolność akumulacji ciepła,

• ponadprzeciętna izolacja termiczna,

• niepalny,

• materiał budowlany dla pokoleń,

• wytwarzany z naturalnych surowców,

• międzynarodowy certyfikat zgodności CE.

Po prostu czuć się dobrze
Ze względu na strukturę beton komórkowy 
wykazuje się wyśmienitymi właściwościami 
budowlano – fizycznymi w obszarach:

• ochrony cieplnej,

• ochrony przeciwogniowej,

• ochrony akustycznej.

„Zielony bloczek”
H
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* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu 
warunków dostawy.
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Dzięki pracom rozwojowo-badawczym udało 
się nam zoptymalizować właściwości betonu 
komórkowego, które zapewnią jeszcze lepszy 
mikroklimat wewnątrz budynku. Produkt CelBloc 
Plus, ze zintegrowaną akumulacją ciepła, reguluje 
wilgotność powietrza we wnętrzach pomieszczeń 
podobnie jak glina, zaś lepiej niż drewno. W okresie 
letnim niweluje dobowe temperatury szczytowe  
i zapewnia ulepszoną ochronę termiczną. Bloczki 
zostają wysezonowane na tyle, aby ich wilgotność 
w chwili zabudowy mieściła się poniżej 15%. 
W połączeniu z korzystnym wskaźnikiem pH betonu 
komórkowego (wynoszącym pH – 10) eliminowana 
jest możliwość tworzenia się pleśni w substancji 
muru, co praktycznie wyklucza alergeny.

Nowatorskie materiały budowlane 
Poprawę letniej ochrony cieplnej zapewnia 
zintegrowany w strukturę bloczka CelBloc Plus 
akumulator ciepła przemiany fazowej Micronal®, 
który w formie kapsułek dodawany jest do betonu 
komórkowego w trakcie procesu produkcyjnego. Są 
to mikroskopijne kapsułki, których rdzeń składa się 
z czystego wosku parafinowego.

W trakcie przemiany fazowej, pomimo dostarczania 
ciepła, nie dochodzi do wymiernego wzrostu 
temperatury. To tzw. ciepło „ukryte” czy „ciepło 
przemiany fazowej”. Bloczek akumulujący ciepło 
przemiany fazowej nazywany jest też angielskim 
określeniem - „Phase Change Material” (PCM)”.
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Tajemnica „zielonego bloczka” 
Tajemnicą bloczka CelBloc Plus są mikroskopijne kapsułki 
z rdzeniem z czystego wosku. Kapsułki zwiększają wydajność 
magazynowania ciepła i rozszerzają listę pozytywnych 
właściwości betonu komórkowego H+H, do których  
możemy zaliczyć:

• mieszkanie pozbawione alergenów,

• doskonała regulacja wilgotności w pomieszczeniu,

• najwyższa zdolność akumulacji ciepła,

• ponadprzeciętna izolacja termiczna,

• niepalny,

• materiał budowlany dla pokoleń,

• wytwarzany z naturalnych surowców,

• międzynarodowy certyfikat zgodności CE.

Po prostu czuć się dobrze
Ze względu na strukturę beton komórkowy wykazuje się 
wyśmienitymi właściwościami budowlano – fizycznymi 
w obszarach:

• ochrony cieplnej,

• ochrony przeciwogniowej,

• ochrony akustycznej.
Dzięki pracom rozwojowo-badawczym udało się nam 
zoptymalizować właściwości betonu komórkowego, które 
zapewnią jeszcze lepszy mikroklimat wewnątrz budynku. 
Produkt CelBloc Plus, ze zintegrowaną akumulacją ciepła, 
reguluje wilgotność powietrza we wnętrzach pomieszczeń 
podobnie jak glina, zaś lepiej niż drewno. W okresie letnim 
niweluje dobowe temperatury szczytowe i zapewnia ulepszoną 
ochronę termiczną. Bloczki zostają wysezonowane na 
tyle, aby ich wilgotność w chwili zabudowy mieściła się 
poniżej 15%. W połączeniu z korzystnym wskaźnikiem pH 
betonu komórkowego (wynoszącym pH – 10) eliminowana 
jest możliwość tworzenia się pleśni w substancji muru, co 
praktycznie wyklucza alergeny.

Nowatorskie materiały budowlane 
Poprawę letniej ochrony cieplnej zapewnia zintegrowany 
w strukturę bloczka CelBloc Plus akumulator ciepła przemiany 
fazowej Micronal®, który w formie kapsułek dodawany jest do 
betonu komórkowego w trakcie procesu produkcyjnego. Są to 
mikroskopijne kapsułki, których rdzeń składa się z czystego 
wosku parafinowego.

W trakcie przemiany fazowej, pomimo dostarczania ciepła, nie 
dochodzi do wymiernego wzrostu temperatury. To tzw. ciepło 
„ukryte” czy „ciepło przemiany fazowej”. Bloczek akumulujący 
ciepło przemiany fazowej nazywany jest też angielskim 
określeniem - „Phase Change Material” (PCM)”.

W praktyce, sprawdza się wykorzystanie wosku parafinowego 
jako materiału akumulującego ciepło przemiany fazowej 
(PCM). Topi się on w temperaturze 24-26°C. W tym czasie 
wosk pobiera z otoczenia konieczne ciepło topnienia 
w wielkościach 100 J/g i utrzymuje stałą temperaturę na 
poziomie 24-26°C.

Jeśli w nocy temperatura ponownie spadnie, materiał 
akumulujący ulega rozładowaniu, oddając energię cieplną 
do otoczenia. Rezultatem jest złagodzenie letnich dobowych 
wahań temperatury w pomieszczeniach.

* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy.
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Lepszy Komfort

zwykły beton komórkowy

beton komórkowy CelBloc Plus

Noc NocDzień

Poprawa komfortu za pomocą produktu 
CelBloc Plus poprzez obniżenie dobowych 
szczytów temperaturowych podczas dni letnich

CelBloc Plus stanowi nowatorski materiał budowlany, 
który posiada odpowiednie właściwości statyczne, dobrą 
izolacyjność cieplną oraz właściwości akumulacji ciepła na 
poziomie, który zwykle oferują znacznie cięższe materiały 
budowlane.

Zdolność absorpcji wilgoci
Beton komórkowy może zaabsorbować znacznie więcej 
wilgoci niż inne mineralne materiały budowlane, jak np. 
cegła ceramiczna czy beton.

Drewno lub glina mogą  pobrać dwa razy więcej wilgoci, 
jednak  nie może ona tak głęboko wnikać w materiał, jak 
to jest możliwe w przypadku betonu komórkowego.

W efekcie - beton komórkowy posiada znakomite 
właściwości absorpcji wilgoci, co ma pozytywny wpływ  
na prawidłowe utrzymanie poziomu wilgotności  
w zamkniętych pomieszczeniach.

Beton komórkowy „oddycha”, o ile nie zostanie pokryty 
materiałami posiadającymi znikome właściwości dyfuzyjne. 
Ograniczenie to dotyczy wszystkich materiałów ściennych.

Zdolność akumulacji wilgoci
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W praktyce, sprawdza się wykorzystanie wosku 
parafinowego jako materiału akumulującego ciepło 
przemiany fazowej (PCM). Topi się on w temperaturze 
24-26°C. W tym czasie wosk pobiera z otoczenia konieczne 
ciepło topnienia w wielkościach 100 J/g i utrzymuje stałą 
temperaturę na poziomie 24-26°C.

Jeśli w nocy temperatura ponownie spadnie, materiał 
akumulujący ulega rozładowaniu, oddając energię cieplną 
do otoczenia. Rezultatem jest złagodzenie letnich dobowych 
wahań temperatury w pomieszczeniach.
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Poprawa komfortu za pomocą produktu CelBloc 
Plus poprzez obniżenie dobowych szczytów 
temperaturowych podczas dni letnich

CelBloc Plus stanowi nowatorski materiał budowlany, który posiada 
odpowiednie właściwości statyczne, dobrą izolacyjność cieplną 
oraz właściwości akumulacji ciepła na poziomie, który zwykle 
oferują znacznie cięższe materiały budowlane.

Zdolność absorpcji wilgoci - pleśń bez szans
Beton komórkowy może zaabsorbować dwa razy więcej wilgoci 
z powietrza niż inne mineralne materiały budowlane (patrz wykres). 
Wilgotność w zamkniętych pomieszczeniach utrzymuje się na 
właściwym poziomie.

Beton komórkowy „oddycha”, o ile nie zostanie pokryty 
materiałami posiadającymi znikome właściwości dyfuzyjne. 
Ograniczenie to dotyczy wszystkich materiałów ściennych.

Beton komórkowy produkowany jest z  naturalnych, mineralnych 
surowców i nie stanowi (z wyjątkiem przylegającego do niego kurzu 
domowego) pożywki dla pleśni. Charakteryzuje się alkalicznym 
odczynem na poziomie ok. 10 pH.

Prawidłowo wybudowany - zapobiega powstawaniu mostków 
cieplnych (skraplanie się wody w ścianie). Bloczki CelBlock Plus 
podlegają wstępnemu podsuszeniu od momentu zabudowy. Zwykły 
beton, na końcu cyklu produkcji, posiada wilgotność na poziomie 
30-45%. Wilgotność „zielonego bloczka” H+H w chwili zabudowy 
- to 15%. Stan powietrzno - suchy wilgotności wyrównanej, lub 
sorpcyjnej < 4% zostaje osiągnięty szybciej.

Dane techniczne 
Obowiązujące normy techniczne: bloczki z  betonu komórkowego 
zgodne z  PN–EN 771–4:2004 wraz ze zmianą PN–EN 
771–4:2004/A1:2006 

Zakres zastosowania: bloczki do wznoszenia konstrukcji ścian 
nośnych i nienośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ścian 
usztywniających, wypełnień ścian szkieletowych – dla osób 
szczególnie ceniących sobie komfort mieszkania

Zaprawa: cienkowarstwowa zaprawa H+H wg PN–EN 998–2:2004

Ochrona przeciwpożarowa / przeciwogniowa: klasa odporności 
ogniowej A1

Wykończenie powierzchni ścian: 
tynk wewnętrzny: materiały otwarte dyfuzyjnie; tynk zewnętrzny: 
tynki lekkie przeznaczone do podłoży chłonnych
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beton komórkowy CelBloc Plus
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Zdolność akumulacji wilgoci
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CelBloc Plus wewnętrzny z Micronal®–em

Produkt Grubość (mm)  [W/(mK)]

CelBloc Plus wew. PP 4–0,55 240 0,14

CelBloc Plus wew. PP 4–0,55 175 0,14

CelBloc Plus wew. PP 4–0,55 115 0,14

CelBloc Plus zewnętrzny z Micronal®–em

Produkt

Grubość ściany – pojedynczej 
otynkowanej

 CelBloc Wartość U ściany

PPB Plus mm łącznie mm  [W/(mK)] [W/(m2K)]

CelBloc Plus zew. PP2–0,40 365 380 0,105 0,275

CelBloc Plus zew. PP2–0,40 300 315 0,105 0,33

CelBloc Plus zew. PP2–0,40 240 255 0,105 0,41

CelBloc Plus zew. 
z izolacją(1) PP2–0,40 175 305 0,105 0,20

(1) np. z  materiałem izolacyjnym o wsp. przewodzenia ciepła = 0,035 o grub. 120 mm.
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Pleśń bez szans 
Mieszkaniec Europy środkowej spędza 90%  życia  
w pomieszczeniach zamkniętych. Coraz częściej nasze 
pomieszczenia, z uwagi na panującą w nich wysoką wilgotność 
i słabą wymianę powietrza, stwarzają doskonałe warunki 
dla rozwoju różnego rodzaju pleśni. Jest to zjawisko bardzo 
niekorzystne dla zdrowia człowieka.

Beton komórkowy produkowany jest z naturalnych, mineralnych 
surowców i nie stanowi (za wyjątkiem przylegającego do niego 
kurzu domowego) żadnej pożywki dla ewentualnych pleśni. 
Charakteryzuje się alkalicznym odczynem na poziomie ok.  
10 pH.

Prawidłowo wbudowany beton komórkowy zapobiega 
powstawaniu mostków cieplnych, a tym samym skraplania 
się wody w ścianie. Dodatkowo, beton komórkowy pochłania 
nadmiar wilgoci z powietrza i pozwala na utrzymanie 
prawidłowej wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 
Tym samym eliminowane są wszelkie warunki konieczne do 
powstania i rozwoju pleśni.

Bloczki CelBloc Plus podlegają wstępnemu podsuszeniu od 
momentu zabudowy, aby zapewnić tę funkcję. Zwykły beton 
komórkowy  na końcu cyklu produkcyjnego, ze względu na 
zastosowaną technologię utwardzania parowego w autoklawach, 
posiada wilgotność na poziomie 30 – 45 %. „Zielony” bloczek 
H+H poddawany jest dodatkowej obróbce, która niweluje poziom 
wilgotności w momencie jego zabudowy do 15 %. Zapobiega to 
tworzeniu się pleśni już we wczesnym stadium i pozwala 
na oszczędności energii, ponieważ stan powietrzno-suchy, 
wilgotności wyrównanej lub sorpcyjnej na poziomie < 4%, 
osiągnięty zostaje o wiele szybciej. Beton komórkowy nigdy  
nie będzie bardziej suchy, ponieważ materiał ten „oddycha”  
i chłonie wilgoć z powietrza.

CelBloc Plus wewnętrzny z Micronal®–em

Produkt Grubość (mm)  [W/(mK)]

CelBloc Plus wew. PP 4–0,55 240 0,14

CelBloc Plus wew. PP 4–0,55 175 0,14

CelBloc Plus wew. PP 4–0,55 115 0,14

CelBloc Plus zewnętrzny z Micronal®–em

Produkt
Grubość ściany – pojedynczej otynkowanej  CelBloc Wartość U ściany

PPB Plus mm łącznie mm  [W/(mK)] [W/(m2K)]

CelBloc Plus zew. PP2–0,40 365 380 0,105 0,275

CelBloc Plus zew. PP2–0,40 300 315 0,105 0,33

CelBloc Plus zew. PP2–0,40 240 255 0,105 0,41

CelBloc Plus zew. 
z izolacją(1) PP2–0,40 175 305 0,105 0,20

(1) np. z  materiałem izolacyjnym o wsp. przewodzenia ciepła = 0,035 o grub. 120 mm.

Dane techniczne 
Obowiązujące normy techniczne: bloczki z  betonu komórkowego 
zgodne z  PN–EN 771–4:2004 wraz ze zmianą PN–EN 
771–4:2004/A1:2006 

Zakres zastosowania: bloczki do wznoszenia konstrukcji ścian 
nośnych i nienośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ścian 
usztywniających, wypełnień ścian szkieletowych – dla osób 
szczególnie ceniących sobie komfort mieszkania

Zaprawa: cienkowarstwowa zaprawa H+H wg PN–EN 998–2:2004

Ochrona przeciwpożarowa / przeciwogniowa: klasa odporności 
ogniowej A1

Wykończenie powierzchni ścian: 
tynk wewnętrzny: materiały otwarte dyfuzyjnie; tynk zewnętrzny: 
tynki lekkie przeznaczone do podłoży chłonnych
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Produkt i zastosowanie 
Jest to zaprawa specjalnie przygotowana 
do zastosowania w ciepłochronnej 
konstrukcji murowej H+H, która służy 
do wypełniania otworów uchwytowych 
i profilowań (np. na narożnikach 
budynku) oraz do naprawy ubytków.  
Z uwagi na małą gęstość objętościową 
zaprawy nie ma możliwości powstawania 
mostków cieplnych w miejscach 
wypełnień. Zaprawa uzupełniająca/
naprawcza jest gotową mieszanką  
z dodatkiem środków wiążących 
i lekkich wypełniaczy, zaś w trakcie 
wiązania nie pęka. W przypadku 
grubszych warstw nie ulega 
zapadaniu i już w krótkim czasie 
po związaniu może być tynkowana. 
Zaprawa wypełniająca/naprawcza jest 
szybkotwardniejącą zaprawą o bardzo 
małym skurczu. Jej właściwości  
w stanie utwardzonym są podobne do 
właściwości betonu komórkowego.

Obróbka 
Zawartość worka należy wymieszać 
z odpowiednią ilością wody i nakładać 
narzędziem nierdzewnym, po 
wcześniejszym zwilżeniu wodą 
wypełnianych miejsc. 
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Dane dotyczące produktu – 
H+H zaprawa  
wypełniająca/naprawcza

Forma dostawy
produkt sypki, workowany 
do worków papierowych 
o poj. 15 kg

Rodzaj środka 
wiążącego

hydrauliczny środek 
wiążący

Czas schnięcia ok. 10 minut

Czas wiązania ok. 60 minut
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Produkt i zastosowanie 
Zaprawa ciepłochronna jest fabrycznie 
gotową zaprawą wykonaną według normy 
PN-EN 998-2:2004 i służy do osadzania 
pierwszej warstwy bloczków. Eliminuje 
efekt powstawania mostków cieplnych. 
Wykorzystana może być również do 
wypełniania otworów uchwytowych na 
narożnikach budynku, jak również bruzd 
instalacyjnych. Perlit, który pełni rolę 
lekkiego wypełniacza, zapewnia wysoką 
wydajność i łatwość obróbki. 

Obróbka 
Całą zawartość worka należy rozmieszać  
z 15 l wody w kastrze, lub w czystej 
mieszarce, do momentu uzyskania właściwej 
konsystencji. Warto tu zauważyć krótki czas 
mieszania. Worek zaprawy (22kg) zapewni 
ok. 50 l gotowego produktu. 

Dane dotyczące produktu – 
H+H zaprawa ciepłochronna 

Forma dostawy

produkt sypki, workowany do 
worków papierowych o różnych 
pojemnościach (w zależności od 
zapotrzebowania)

Rodzaj środka 
wiążącego

hydrauliczny środek wiążący

Rodzaj lekkiego 
wypełniacza

perlit

Czas schnięcia ok. 10 minut

Czas wiązania ok. 60 minut

Produkt i zastosowanie 
Cienkowarstwowa zaprawa odpowiada 
normie PN-EN 998-2:2004 i jest: 
plastyfikowaną zaprawą cementową, 
o bardzo małym skurczu, fabrycznie gotową 
mieszanką, odporną na działanie warunków 
atmosferycznych, o wysokich właściwościach 
klejących, w kolorze białym, lub szarym. 
Nadaje się do cienkowarstwowego 
spoinowania wysoce ciepłochronnych 
konstrukcji murowych. 

Z uwagi na zastosowanie bardzo cienkiej 
spoiny w konstrukcji murowej, do ściany 
wprowadzana jest znacznie mniejsza ilość 
wody, niż to ma miejsce w przypadku 
tradycyjnie stosowanych zapraw. Według 
normy PN-EN 998-2:2004 konstrukcja 
wykonana z bloczków H+H, spoinowanych 
cienkowarstwową zaprawą, osiąga bardzo 
korzystne parametry zasadnicze.

Obróbka 
Mieszankę należy połączyć z odpowiednią 
ilością wody przy pomocy mieszadła  
o regulowanej szybkości obrotów.  
Po dokładnym wymieszaniu - zaprawę należy 
nakładać odpowiednią kielnią. 

Dane dotyczące produktu – 
zaprawa cienkowarstwowa 

Forma dostawy

fabrycznie gotowa mieszanka, 
workowana do worków 
papierowych, zawartość worków 
dostarczana w zależności od 
zapotrzebowania na paletach

Rodzaj 
podstawowego 
środka 
wiążącego

hydrauliczny środek wiążący (biały 
i szary cement)

Czas schnięcia ok. 4 godzin

Czas wiązania
osadzenie i korekta możliwa 
w ciągu 10 minut od nałożenia 
zaprawy

H+H zaprawa ciepłochronna

H+H zaprawa cienkowarstwowa 
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Produkt i zastosowanie 
Zewnętrzna zaprawa tynkarska H+H 
jest fabrycznie gotową mieszanką do 
wykonywania lekkich tynków wg PN-
EN 998-1. Zaprawa jest wykonana 
na bazie hydraulicznych środków 
wiążących; zawiera plastyfikatory i została 
uszlachetniona strukturami włóknistymi. 
Dzięki właściwościom hydrofobowym 
stanowi skuteczną ochronę przed 
wpływem warunków atmosferycznych, 
nawet w regionach zaliczanych do III 
grupy narażenia klimatycznego. Zaprawa 
jest dostosowana do podłoża z betonu 
komórkowego H+H. Tynk nakładany jest 
jednowarstwowo, jednak w dwóch etapach 
roboczych. W miejscach zagrożonych 
powstawaniem rys i spękań - należy 
stosować podtynkową siatkę zbrojeniową, 
zatopioną w warstwie podkładowej tynku.

Dzięki krótkim czasom obróbki oraz 
wysokiej wydajności możemy uzyskać w 
niedrogi sposób gotowy tynk fasadowy. 
Poprzez zastosowanie białych środków 
wiążących uzyskujemy powierzchnię tynku 
o charakterystycznej naturalnej bieli.

W celu wyrównania (egalizacji) różnic 
koloru powstałych podczas prac 
tynkarskich oraz w przypadku chęci 
zastosowania innego koloru fasady 
oferujemy farby fasadowe wykonane na 
bazie silikatów lub żywic silikonowych.

Obróbka 
Tynkowaną powierzchnię należy dokładnie 
oczyścić, osadzić listwy cokołowe, 
narożnikowe lub zakończeniowe, nanieść 
pierwszą warstwę tynku o grubości  
ok. 7-8 mm i wyrównać. W miejscach 
zagrożonych powstawaniem rys i spękań 
trzeba zatopić siatkę zbrojeniową.

Następnie należy nanieść drugą warstwę 
tynku o odpowiedniej granulacji. Kiedy 
granulki strukturalne przestaną przy 
nacisku wtapiać się w warstwę tynku - 
można ukształtować strukturę powierzchni 
tynku poprzez jego odpowiednie 
przetarcie pacą drewnianą, lub z tworzywa 
sztucznego. Pierwsza warstwa tynku może 
zostać wykonana maszynowo.

H
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Dane dotyczące produktu 
– zewnętrzna zaprawa 
tynkarska H+H, 3 mm

Forma dostawy
workowana w worki 
papierowe 

Wydajność
ok. 8,0 kg/m2 wzgl. ok. 3,1 
m2 z jednego worka o poj.  
25 kg przy gr. tynku 10 mm

Rodzaj środka 
wiążącego

hydrauliczny środek wiążący 
(biały cement)

Ciężar właściwy
ok. 700 kg/m3 (sucha 
zaprawa) wzgl. 
≤ 800 kg/m3 (suchy tynk)

Wytrzymałość na 
ściskanie

 ≤ 2,4 N/mm2

Przenikalność 
cieplna

 = 0,21 W/(mK)

Oporność 
przenikania 
pary wodnej

µ = 10

Absorpcja wody w ≤ 0,5 kg/(m2  h0,5)

Czas obróbki ok. 2 godzin

Czas schnięcia
ok. 36 godzin 
utwardzenie po 28 dniach

* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym 
uzgodnieniu warunków dostawy.

Zewnętrzna zaprawa tynkarska* 
Granulacja – 3 mm 
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Obróbka 
Tynkowaną powierzchnię należy dokładnie 
oczyścić, a następnie osadzić listwy cokołowe 
i narożnikowe, lub zakończeniowe. Pierwsza 
warstwa tynku powinna mieć grubość  
ok. 6-7 mm. W miejscach zagrożonych 
powstawaniem rys i spękań trzeba zatopić 
siatkę zbrojeniową. Po stwardnieniu pierwszej 
warstwy trzeba nanieść drugą o grubości ok. 
4-5 mm, wyrównać i przetrzeć pacą obłożoną 
filcem, lub porowatą gumą.

Dane dotyczące produktu 
– zewnętrzna zaprawa 
tynkarska H+H, 1mm

Forma dostawy workowana w worki papierowe

Wydajność
ok. 9,5 kg/m2 wzgl. ok. 2,6 m2  
z jednego worka o poj. 25 kg przy 
gr. tynku 10 mm

Rodzaj środka 
wiążącego

hydrauliczny środek wiążący 
(biały cement)

Ciężar właściwy
ok. 550 kg/m3 (sucha zaprawa) 
wzgl. ≤ 700 kg/m3 (suchy tynk)

Wytrzymałość na 
ściskanie

β ≤ 2,0 N/mm2

Przenikalność 
cieplna

β = 0,21 W/(mK)

Oporność 
przenikania pary 
wodnej

µ = 10

Absorpcja wody w ≤ 0,5 kg/(m2 � h0,5)

Czas obróbki ok. 2 godzin

Czas schnięcia
ok. 36 godzin 
utwardzenie po 28 dniach

* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu 
warunków dostawy.

Obróbka 
Tynkowaną powierzchnię trzeba dokładnie 
oczyścić, następnie osadzić listwy cokołowe 
i narożnikowe, lub zakończeniowe. Później - 
nanieść pierwszą warstwę tynku o grubości  
ok. 6-7 mm i wyrównać. Na krytycznych 
podłożach i w miejscach zagrożonych 
powstawaniem rys i spękań trzeba zatopić 
siatkę zbrojeniową. Po 24 godzinach można 
nanieść drugą warstwę tynku o min. grubości 
4 mm, wyrównać i przetrzeć pacą obłożoną 
filcem, lub porowatą gumą. Maksymalna 
grubość każdej warstwy tynku powinna wynosić 
10 mm.

Dane dotyczące produktu – 
zewnętrzna zaprawa tynkarska H+H, 
1mm 
Forma dostawy workowana w worki papierowe 

Wydajność ok. 10,0 kg/m2 wzgl. ok. 2,5 m2  
z jednego worka o poj. 25 kg przy 
gr. tynku 10 mm

Rodzaj środka 
wiążącego

hydrauliczny środek wiążący 
(biały cement)

Ciężar właściwy ok. 900 kg/m3 (sucha zaprawa) 
wzgl. 
≤ 1100 kg/m3 (suchy tynk)

Wytrzymałość na 
ściskanie

 ≤ 2,5 N/mm2

Oporność 
przenikania pary 
wodnej

µ = 10

Absorpcja wody w ≤ 0,5 kg/(m2  h0,5)

Czas obróbki ok. 2 godzin

Czas schnięcia ok. 24 godzin każdy mm grubości 
warstwy, utwardzenie po 28 dniach

Jako tynki wewnętrzne stosować można tradycyjne masy tynkarskie 
przeznaczone do podłoży chłonnych.

* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu 
warunków dostawy.

H+H zewnętrzna zaprawa tynkarska*
Granulacja – 1 mm 

H+H zaprawa cokołowa* 
Granulacja – 1 mm 
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Produkt i zastosowanie 
Jest to farba egalizująca, dyspersyjno-
silikatowa, paroprzepuszczalna i odporna 
na działanie warunków atmosferycznych, 
o naturalnej bieli. Służy do wyrównywania 
ewentualnych odbarwień powstałych podczas 
nakładania tynków zewnętrznych, lub zmiany 
kolorystyki fasad poprzez dodanie barwnika 
dobieranego według tabeli kolorów.

Obróbka 
Należy rozcieńczyć niewielką ilością 
wody (maks. 5%) i nanosić jedno- lub 
dwuwarstwowo za pomocą wałka, albo 
techniką natryskową. W przypadku kolorów 
pastelowych zwykle wystarcza naniesienie 
jednej warstwy.

Wydajność: pojemnik - PP o pojemności  
12,5 l wystarcza do pokrycia powierzchni  
ok. 75 m2.

Dane dotyczące produktu 
– farba fasadowa 

Forma dostawy
w pojemnikach PP o poj. 
12,5 l

Środek wiążący
szkło wodne potasowe 
zawiesina żywic akrylowych

Czas schnięcia
ok. 2–6 godzin, zależny od 
temperatury i wilgotności 
powietrza

* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym 
uzgodnieniu warunków dostawy.

Produkt i zastosowanie 
Podtynkowa siatka zbrojeniowa dostarczana 
jest zazwyczaj w rolkach o szerokości  
1 m i w długościach 50 i 10 m. Tkanina 
mineralna wypleciona jest z ługoodpornego 
włókna szklanego, o określonej wytrzymałości 
na rozciąganie. Służy ona do powlekania 
tynkowanych powierzchni o niejednorodnej 
strukturze. Zabezpiecza również strefy 
narażone na powstawanie rys i spękań.  
Może być stosowana do tynków zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych.

Obróbka 
Odpowiednio docięte kawałki tkaniny zatopić 
w pierwszej warstwie tynku i dokładnie 
docisnąć pacą wyrównującą. Tkanina musi 
zostać całkowicie zatopiona w warstwie 
tynku.

Farba fasadowa* 

Podtynkowa siatka zbrojeniowa* 

* Możliwość realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu 
warunków dostawy.
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Produkt i zastosowanie 
Listwy tynkarskie wykorzystywane są 
do narożników i zakończeń cokołowych. 
Pozwalają uzyskać dokładną grubość 
tynku bez konieczności stosowania 
pomocniczych pasów tynkarskich itp. 
Zapewniają również ochronę narożników 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
W przypadku listew cokołowych 
formowana jest równocześnie trwała 
krawędź skraplająca.

Obróbka 
Listwy cokołowe mocowane są 
odpowiednimi ocynkowanymi łącznikami, 
np. za pomocą gwoździ lub uchwytów, 
stosowanymi do betonu komórkowego.

Listwy narożne zatapiane są w pasie 
zaprawy tynkarskiej narzuconej na 
krawędź ściany.

Rodzaje i długości 
listew tynkarskich

Listwa cokołowa do 
tynku zewnętrznego 
Długość - 3,00 m. Blacha ocynkowana 
z krawędzią skraplającą wykonaną 
z PCW w kolorze białym, przeznaczona 
do tynku o grubości 10 mm, mocowana 
bezpośrednio do tynkowanego podłoża za 
pomocą ocynkowanych gwoździ do betonu 
komórkowego, lub specjalnych uchwytów. 

Listwa narożna do 
tynku zewnętrznego 
Długość - 3,00 m. Blacha ocynkowana 
z krawędzią z PCW w kolorze białym, 
przeznaczona do tynku o grubości 10 
mm. Listwa jest zatapiana w zaprawie 
tynkarskiej, lub dodatkowo mocowana 
za pomocą ocynkowanych gwoździ do 
betonu komórkowego albo specjalnymi 
uchwytami H+H.

Listwa zakończeniowa 
Długość - 2,60 m. Profil z PCW do 
tworzenia elastycznych połączeń, np. 
pomiędzy tynkiem ościeżnicowym,  
a elementem okiennym. Listwa może 
równocześnie służyć do mocowania folii 
ochronnej, używanej w czasie robót 
budowlanych. Listwa nadaje się do 
tynków o grubości ≥ 10 mm.

Listw
y tynkarskie polecane przy 

budow
ie z w

yrobów
 H

+H
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Pierwsza warstwa bloczków 
osadzana jest zawsze na 
zaprawie cementowej, lub 
ciepłochronnej.

Przed osadzeniem pierwszej 
warstwy bloczków należy 
ułożyć odpowiednią warstwę 
izolacyjną.

W razie konieczności - 
ewentualne nierówności 
mogą zostać zniwelowane 
za pomocą struga do betonu 
komórkowego.

Kielnia do bloczków H+H 
gwarantuje równe i pełne 
zespoinowanie konstrukcji 
murowej.

Dobra praca wymaga dobrych narzędzi.
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Produkt i zastosowanie 
Do obróbki betonu komórkowego, jego murowania za 
pomocą cienkowarstwowych zapraw murarskich oraz 
wykonywania robót tynkarskich oferujemy specjalne 
narzędzia, które zapewnią szybkie i fachowe 
wykonanie robót: 

Kielnie 1. w różnych szerokościach do nakładania 
cienkowarstwowej zaprawy.

Przymiar kątowy 2. pomocny przy prawidłowym 
przycinaniu bloczków H+H.

Mieszadło 3. do rozrabiania cienkowarstwowych 
zapraw (stosować z wiertarką i pojemnikiem 
z tworzywa sztucznego).

Bruzdownica 4. do wykonywania bruzd 
instalacyjnych.

Młotek gumowy 5. pomocny przy prawidłowym 
osadzaniu i korygowaniu położenia bloczków

Otwornica 6. do nawiercania otworów pod 
elektryczne puszki instalacyjne.

Strug 7. do ewentualnego wyrównywania 
powierzchni łączeń bloczków.

Packi szlifierskie.8. 

Piła ręczna 9. do docinania bloczków, występów 
itp.

Zestaw kołków rozporowych.10. 

Profesjonalne cięcie bez zbędnych strat 
materiałowych zapewni:

•  piła taśmowa do betonu komórkowego 230 V –  
o wysokości cięcia 400 mm.

Do sprawnego osadzania elementów modułowych 
oferujemy:

• chwytaki do elementów modułowych,

•  zestaw uchwytów do elementów modułowych  
w wersji podręcznej.

Mieszadło 

Kielnia do bloczków w szerokościach 50 do 365 mm

Młotek gumowy 

Piła ręczna z ostrzem z węglików spiekanych

Strug do betonu komórkowego

Przymiar kątowy 

Otwornica do puszek instalacyjnych

Bruzdownica 

Zestaw kołków rozporowych 

Packa szlifierska 
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Produkt i zastosowanie 
Jest to kotwa płaska wykonana ze stali nierdzewnej 
(nr mat. 1.4301) do późniejszej zabudowy na 
zasadzie łączenia doczołowego, np. pomiędzy ścianą 
usztywnianą, a usztywniającą.

Kotwa jest mocowana w ścianie z betonu 
komórkowego za pomocą kotew rozporowych. Produkt 
może być stosowany również w przypadku rozbieżnych 
wysokości fug poziomych.

Obróbka 
Należy zaznaczyć wysokość styku fugi ściany 
usztywniającej. Kotwę łączącą typu WAKAI trzeba 
obrócić do góry, a część wbijaną/rozporową wbić 
do ściany. Element perforowany trzeba zatopić w 
cienkowarstwowej zaprawie i osadzić następną 
warstwę bloczków.

Produkt i zastosowanie 
Są to stożkowe, czterokątne gwoździe kute 
o chropowatej i ocynkowanej ogniowo powierzchni do 
wykonywania prostych mocowań do ścian z betonu 
komórkowego, np. w przypadku mocowania łat 
pod obicia drewniane, lub inne lekkie elementy 
wykończeniowe.

Obróbka 
Kolejne gwoździe należy wbijać przemiennie, pod 
różnymi kątami, w beton komórkowy.

Gwoździe do betonu komórkowego

Kształt A 
o płaskiej główce gwoździa

Ilość sztuk w paczce

4/50 500

4/70 250

4/100 200

4/150 200

Kotwa łącząca typu WAKAI 

Gwoździe do betonu komórkowego
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Produkt i zastosowanie 
Kotwy płaskie są wykonane ze stali nierdzewnej  
(nr mat. 1.4571) do połączeń czołowych, np. przy 
łączeniu ścian usztywnianych z usztywniającymi, 
jak również ścian nośnych między sobą (patrz DIN 
1053-1:1996-11 Rozdział 6.7.1). Łączenie wytrzymałe 
na rozciąganie i ściskanie stanowi alternatywę dla 
połączeń ścianowych łączonych metodą strzępia 
zazębionego.

Obróbka 
Kotwę płaską zatapiamy w pełnej cienkowarstwowej 
zaprawie. Po osadzeniu listwy nie należy jej przesuwać, 
ani przybijać gwoździami.

Zapotrzebowanie materiałowe 
Należy stosować się do wymogów statycznych.  
W praktyce, zastosowanie łączników murowych ułatwia 
realizację zadań budowlanych – eliminuje konieczność 
stosowania tradycyjnych technik wiązań murowych (np. 
strzępia zazębionego).

Produkt i zastosowanie 
Jest to niedrogi i nośny element mocowania wykonany 
ze stali nierdzewnej (nr mat. 1.457). Służy m.in. do 
łączenia wypełnienia szkieletu ściany H+H pomiędzy, 
lub przed nadprożami, a szynami kotwowymi 28/15 lub 
38/17.

Kotwy przejmują obciążenia wynikające z przenoszenia 
sił poprzecznych i zezwalają na ruchy budynku, które 
są konsekwencją różnic temperaturowych i naprężeń 
skurczowych.

Wymiary 150 x 150 x 0,8 mm

Wersje wykonania
dla profilu 28/15 
dla profilu 38/17 

dla otworu wierconego o śr. 18 mm

Obróbka 
Całą powierzchnię należy zatopić w cienkowarstwowej 
zaprawie (nie przybijać gwoździami). Grubość spoiny 
pomiędzy ścianą z betonu komórkowego, a konstrukcją 
nośną powinna wynosić ≥ 15 mm.

Łączniki murowe 

Kotwy połączeniowe 
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a Ochrona przed rozprzestrzenianiem się hałasów bytowych w obrębie 

danego mieszkania lub pomieszczeń użytkowych

W odniesieniu do izolacji akustycznej w ramach 
własnego mieszkania lub pomieszczeń użytkowych 
nie zostały określone żadne wymagania  
techniczno–budowlane. Biorąc pod uwagę 
bezpośrednie wydzielenia pomieszczeń wewnątrz 
pojedynczych mieszkań za pomocą drzwi 
wewnętrznych lub za pomocą otwartych klatek 

schodowych pomiędzy kondygnacjami, spełnienie 
ewentualnych wymagań w zakresie izolacji 
akustycznej byłyby trudne do zrealizowania. 
W przypadku ścian pojedynczych z betonu 
komórkowego, pokrytych dwustronnie tynkiem 
gipsowym, osiągane są wartości izolacji akustycznej, 
które zestawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R ścian z elementów 
z betonu komórkowego przy technologii łączenia elementów zaprawą do cienkich 
spoin (stosuje się przy ocenie izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych) 

Lp. Odmiana Gęstość 
Wartości wskaźników RA1R w zależności od grubości ściany w mm 

60 115, 120 175, 180 240 300 360, 365 

1 400 400 – 34 38 41 44 46 

2 500 500 31 36 41 44 46 48 

3 600 600 33 38 43 46 48 50 

4 700 700 35 40 44 48 50 51 

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R ścian z elementów 
z betonu komórkowego przy technologii łączenia elementów zaprawą do cienkich 
spoin (stosuje się przy ocenie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych) 

Lp.  Odmiana Gęstość 
Wartości wskaźników RA2R w zależności od grubości ściany w mm 

60 115, 120 175, 180 240 300 360, 365 

1 400 400 – 33 35 38 40 42 

2 500 500 30 34 37 40 43 45 

3 600 600 32 35 39 42 45 47 

4 700 700 33 36 41 44 46 48 

Podane w tablicach wartości wskaźników RA1R 
i RA2R są wartościami uśrednionymi wyznaczonymi 
z prawa masy dla betonu komórkowego określonego 
eksperymentalnie na podstawie badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych w laboratorium zakładu Akustyki 
Instytutu Techniki Budowlanej. 

Brak jest ścisłych danych na temat izolacyjności 
akustycznej ścian z betonu komórkowego 
z bloczków łączonych zwykłą zaprawą lub zaprawą 
ciepłochronną. Ze wstępnych badań zakładu 
Akustyki ITB wynika, że z pewnym przybliżeniem 
można odnosić podane wartości wskaźników RA1R 
i RA2R także do ścian łączonych zwykłą zaprawą. 
Przy stosowaniu zaprawy ciepłochronnej, zwłaszcza 
w przypadku ścian o grubości odpowiadającej 
grubości bloczka należy przyjmować wartości 
wskaźników z tablic zredukowane o 2 dB. 

Ustalenie niezbędnego, z punktu widzenia 
akustycznego, rodzaju ściany zewnętrznej z betonu 
komórkowego polega na doborze rozwiązania,  
dla którego wartość wskaźnika RA2R jest co najmniej 
równa wartości wymaganej RA2 dla konkretnego 
przypadku. 

Dobre właściwości izolacji akustycznej

• Wydajniejsza o 2 dB izolacja akustyczna 
produktów H+H gwarantuje lepszą 
ochronę przed hałasem i odpowiednie 
wyciszenie pomieszczeń
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Korzystny wpływ 
porowatej struktury betonu 
komórkowego H+H na 
tłumienie dźwięków
Na skutek swoich wewnętrznych 
właściwości tłumiących beton 
komórkowy wykazuje co najmniej 
o 2 dB lepszą izolację akustyczną, 
niż większość pozostałych 
konstrukcyjnych materiałów 
budowlanych o porównywalnym 
ciężarze własnym (porównaj  
PN-B-02151-3:1999, tab. 1).

Dzięki normie PN-B-02151-3:1999 
określone zostały wymagania 
w odniesieniu do izolacji akustycznej. 
Mają one na celu ochronę człowieka 
w czasie jego przebywania 
w pomieszczeniach zarówno przed 
uciążliwym hałasem zewnętrznym, 
jak i przed przenikaniem się 
wewnętrznych hałasów bytowych. 

Istnieją trzy zakresy ochrony 
akustycznej:

Ochrona przed hałasem 
zewnętrznym
Ochrona przed hałasem zewnętrznym 
wynika z rodzaju wykorzystania 
pomieszczeń oraz ze stopnia narażenia 
ich na hałas z zewnątrz. Należy 
przy tym uwzględnić pozostałe 
czynniki wpływające na izolacyjność 
akustyczną, jak np. stosunek wielkości 
powierzchni ściany zewnętrznej do 
powierzchni pomieszczenia. Trzeba 
również uwzględnić powierzchnię 
okien.

Ochrona przed przenikaniem 
hałasów od strony 
sąsiednich mieszkań, lub 
pomieszczeń pracy
Najważniejsze kroki w kierunku 
skutecznej ochrony przed 
przenikaniem hałasów od 
strony sąsiednich mieszkań, 
lub pomieszczeń pracy możemy 
dokonać już na polu rozwiązań 
architektonicznych:

pomieszczenia o szczególnym 
natężeniu hałasu nie powinny 
sąsiadować z pomieszczeniami 
wymagającymi podwyższonej ochrony 
akustycznej; szeregowe jednostki 
mieszkaniowe, powinny w miarę 
możliwości zostać rozdzielone 
dźwiękoszczelnie (domy w zabudowie 
szeregowej, bliźniaczej); klatki 
schodowe oraz ściany oddzielające 
sąsiadujące ze sobą mieszkania 
powinny, w przypadku ścian 
pojedynczych, zostać wykonane 
z zastosowaniem konstrukcji 
ciężkiej (ciężar konstrukcji murowej 
w stosunku do jej powierzchni 
powinien wynosić ok. 390 kg/m2). 
Równie ważna jest jakość wykonania 
wszelkiego rodzaju instalacji 
(należy unikać tworzenia mostów 

przenoszących hałasy, stosować 
rozwiązania izolacji akustycznej dla 
instalacji c.o. i sanitarnych itp.);  
w celu prawidłowego i praktycznego 
wykonania zewnętrznych ścian 
oddzielających pomiędzy domami 
w zabudowie bliźniaczej, ewentualnie 
szeregowej, istnieje ciąg obliczeń 
dotyczących zastosowanych już 
rozwiązań budowlanych, które 
dokumentują spełnienie zaleceń 
w zakresie podwyższonej ochrony 

akustycznej. W przypadku polecanej 
przez nas podwójnej ściany 
z betonu komórkowego o gęstości 
objętościowej 600 kg/m3 dzięki 
badaniom poziomu hałasu uzyskano 
wartości izolacji akustycznej na 
poziomie 67 dB. Istotnym punktem 
jest oczywiście konsekwentne 
oddzielenie sąsiadujących ze sobą 
brył budynków oraz zastosowanie 
znormalizowanej mineralnej warstwy 
izolacyjnej o gr. 40 mm w szerokiej 
na 50 mm szczelinie dylatacyjnej.

Trzeba pamiętać, że skuteczność 
izolacji akustycznej pojedynczych 
ścian sztywnych zależy od udziału 
powierzchni okien.

Izolacyjność akustyczna dzięki 
zastosowaniu betonu komórkowego H+H

31



Jeśli zdecydują się Państwo na system budowy 
oferowany przez H+H nie będą Państwo musieli 
inwestować w dodatkowe zabezpieczenia ochrony 
przeciwogniowej. Oferowane rozwiązanie pozwala 
również na zredukowanie objętości murów.

Beton komórkowy H+H należy do materiałów 
budowlanych niepalnych klasy A1 i spełnia, 
w zależności od zastosowanego typu betonu, 
wszystkie kryteria odporności ogniowej.

Przeprowadzone przez ITB w Zakładzie Badań 
Ogniowych badania ścian z betonu komórkowego 
wykazały, że spełniają one wymagania stawiane 
materiałom budowlanym pod względem odporności 
ogniowej dla najwyższej klasy odporności 
pożarowej budynków wg normy PN-B-02851-1. 
Odporność tą określa się ze względu na trzy 
podstawowe kryteria: nośności R, izolacyjności 
i szczelności EI o odporności ogniowej ścian 
z betonu komórkowego decyduje nośność. 

Klasyfikacja ogniowa obejmuje ściany nośne 
oraz nienośne (osłonowe i działowe) wykonane 
z elementów murowych z autoklawizowanego 
betonu komórkowego, które spełniają 
wymagania normy PN-EN 771-4:2004.

Elementy murowe mogą być wykonywane 
z autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości 
od 400 do 700 wg technologii piaskowej lub 
popiołowej. Ściany z autoklawizowanego betonu 
komórkowego uzyskują typową grubość: 115 mm, 120 
mm, 175 mm, 180 mm, 240 mm, 300 mm, 360 
mm, 365 mm i 420 mm. Do wykonywania murów 
mogą być stosowane zaprawy zwykłe, lekkie lub do 
cienkich spoin. Czołowe powierzchnie łączonych 
bloczków mogą być gładkie, lub formowane na pióro 
i wpust. Ściany mogą być otynkowane lub nie.

Indeks liczbowy oznacza minimalny czas w minutach 
potrzebny do zachowania własności użytkowej i może 
przyjmować następujące wartości: 15, 20, 30, 45, 
60, 90, 120, 180, 240, 360. Podana klasyfikacja 
dotyczy ścian nieotynkowanych i otynkowanych. 
W kolumnie odpowiadającej poziomowi obciążenia 
„0” podano klasyfikację ogniową dla ścian 
osłonowych i działowych (nieobciążonych). 
W pozostałych trzech kolumnach podano klasyfikację 
dla ścian nośnych w zależności od poziomu 
obciążenia, określonego jako stosunek obciążeń 
projektowych do nośności elementu. 

Norma PN-EN 771-4:2004 określa wymagania 
dotyczące reakcji na ogień i podaje, że bez 
konieczności badania można deklarować klasę A1, 
jeśli elementy z betonu komórkowego zawierają 
poniżej 1% zw. organicznych. Jeśli zawierają powyżej 
1% - powinny być klasyfikowane zgodnie z normą 
PN-EN 13501-1:2004 po przeprowadzeniu badań.

Niezawodna ochrona przeciwpożarowa:
• bez konieczności stosowania 

dodatkowych, kosztownych rozwiązań,

• bez dodatkowych zabezpieczeń 
przeciwogniowych,

• bez szkodliwych gazów  
w przypadku pożaru.

Ściany te zostały sklasyfikowane w następujących klasach odporności ogniowej według 
normy PN–B–02851–1:1997, w zależności od grubości ściany oraz poziomu obciążenia

Grubość[mm]
Poziom obciążenia

0 0,2 0,6 1,0

115, 120 EI 120 – – –

175, 180 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120

240 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

300 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

360, 365 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

O
ch

ro
na
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rz

ec
iw

og
ni

ow
a  Bezpieczeństwo bez dodatkowych 

nakładów inwestycyjnych  

32



W lecie ciepło pozostaje na 
zewnątrz, w okresie zimowym 
wewnątrz pomieszczeń
Zaprezentowane poniżej konstrukcje 
ścian stanowią przykładowe 
możliwości zastosowania, które mogą 
zostać wykonane również w innych 
kombinacjach.

Uzyskiwane wartości przenikania ciepła 
U pozwalają bez problemów spełnić 
wymagania stawiane w stosunku do 
izolacji cieplnej budynków narzucone 
Polsce po jej wstąpieniu do UE. 

Szczegółowe parametry dostosowujące 
budynki do tych wymagań zawarte są 
w projekcie rozporządzenia Ministra 
Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim mają odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Beton 
komórkowy H+H spełnia również 
wymogi innych wytycznych, aż 
po wymagania stawiane domom 
pasywnym. Równocześnie, spełniane 
są wymagania dotyczące rozwiązań 
budowlanych, które eliminują mostki 
cieplne w strefach cokołowych ścian, 
nadproży, konstrukcji dachu oraz 

stropów, bez konieczności uciekania się 
do dodatkowych rozwiązań. Na efekt 
ten składa się wyjątkowo korzystna 
struktura betonu komórkowego. 
Więcej szczegółów opisano w innych 
wydawnictwach własnych H+H oraz 
w poradnikach opracowanych przez 
Stowarzyszenie Producentów Betonów. 

Przykładowe wartości przewodzenia ciepła dla ścian zewnętrznych wykonanych z H+H 
Bloczków PPB i H+H MultiElementów wyznaczonych wg PN–EN ISO 6946:2004

Klasa gęstości 
objętościowej

Podstawa 
obliczeniowa 

współczynnika 
przewodzenia ciepła 

Szerokość bloczka

Ściana 
pojedyncza

Ściana 
z systemem dociepleń

Ściana z izolacją cieplną i cegłą 
elewacyjną (2)(3)

z tynkiem (1)

z tynkiem (1) 
i 120 mm 

docieplenia (6)

z tynkiem (1) 

i 180 mm 
docieplenia (6)

z dociepleniem 
(4) 100 mm

z docieplenim (5) 

140 mm

0,40 0,105 175 – 0,19 0,14 0,20 0,16

0,40 0,105 200 – 0,18 0,14 0,19 0,15

0,40 0,105 240 0,40 0,17 0,13 0,18 0,15

0,40 0,105 300 0,33 – – – –

0,40 0,105 365 0,27 – – – –

0,50 0,12 200 – 0,19 0,14 0,21 0,16

0,50 0,12 240 0,45 0,18 0,14 0,19 0,15

0,50 0,12 300 0,37 – – – –

0,50 0,12 365 0,31 – – – –

0,55 0,14 200 – 0,20 0,15 0,22 0,17

0,55 0,14 240 0,52 0,19 0,14 0,21 0,16

0,55 0,14 300 0,42 – – – –

0,55 0,14 365 0,35 – – – –

0,60/0,65 0,16 175 – 0,21 0,16 0,24 0,18

0,60/0,65 0,16 200 – 0,21 0,15 0,23 0,17

0,60/0,65 0,16 240 0,58 0,20 0,15 0,22 0,17

0,60/0,65 0,16 300 0,48 – – – –

0,60/0,65 0,16 365 0,40 – – – –

(1) Strona zewnętrzna: 10 mm tynk zewnętrzny, strona wewnętrzna: 10 mm tynk gipsowy.  
(2) Przy obliczeniach uwzględniono wymagane 5 kotew mocujących ścianę licową (wg DIN 1053). (3) Strona wewnętrzna: tynk gipsowy o grubości 10 mm. (4) 115 mm cegła 
elewacyjna z przestrzenią min. 40 mm i dociepleniem warstwą 100 materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,035 W/mK, (5) 115 mm cegła elewacyjna 
ze szczeliną powietrzną na szerokość palca i 140 mm izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,035 W/mK, (6) System docieplenia z izolacją z materiału 
o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,035 W/mK .

Izolacyjność cieplna przy zastosowaniu 
betonu komórkowego H+H
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Ogólne informacje dotyczące izolacji cieplnej 
Izolacja cieplna budynków stała się ważnym elementem 
ochrony środowiska. Spalanie paliw kopalnych przy 
produkcji energii wymaganej do ogrzewania budynków 
powoduje poważną emisję spalin, której redukowanie, 
dzięki rozwiązaniom budowlanym, z pewnością będzie 
korzystnie wpływać na ochronę klimatu w skali globu.

Z projektu Rozporządzenia Ministra Budownictwa można 
wnioskować, że już na etapie projektowania trzeba będzie 
uwzględnić obliczeniowo - geometryczne (zewnętrzne 
narożniki ścian), jak i konstrukcyjne (wiązanie stropu, 
płyt balkonowych) mostki cieplne. Wyjątkowo korzystne 
właściwości izolacyjne betonu komórkowego pozwalają na 
tworzenie konstrukcji praktycznie pozbawionych mostków 
cieplnych.

Efektem tego jest fakt, że zapotrzebowanie na energię 
potrzebną do ogrzania budynku wykonanego z betonu 
komórkowego jest o 10-15% niższe, niż w przypadku 
zastosowania innych materiałów budowlanych. Jest 
to wynik, którego uzyskanie nie wymaga dodatkowych 
nakładów i rozwiązań technicznych. Poza tym beton 
komórkowy niesie ze sobą dalsze korzyści, np. tworzy 
ścianę utrzymującą ciepłą powierzchnię, która zapewnia 
przytulny klimat wnętrz, a przy tym uniemożliwia 
powstawanie uciążliwych pleśni.

Przewodność cieplna  [W/(mK)] 
Jest to specyficzna właściwość materiałowa. Określa ilość 
ciepła wyrażonego w watach, która przenika przez 1 m2 
warstwy danego materiału o grubości 1 m, jeśli spadek 
temperatury w kierunku strumienia ciepła wynosi 1 K 
(kelwin).

Przewodność cieplna, a tym samym izolacyjność cieplna 
materiałów budowlanych zależy w dużej mierze od ich 
gęstości. Niższa gęstość oznacza słabszą przewodność 
cieplną, a tym samym większą izolacyjność materiału. 
W efekcie końcowym ochrona cieplna budynku zostaje 
poprawiona.

Zaprawa cienkowarstwowa,  
a konstrukcja murowa 
Zaprawa cienkowarstwowa charakteryzuje się często wyższą 
przewodnością ciepła niż materiał, z którego wykonana 
jest konstrukcja murowa. Jest to element, który ma istotny 
wpływ na stopień izolacyjności cieplnej ściany. Konstrukcję 
murową musimy traktować całościowo. Jej istotnym 
elementem jest również jakość stosowanej zaprawy oraz 
sama technologia budowania. W przypadku układania 
bloczków H+H na cienkowarstwowej zaprawie uzyskujemy 
niemal bezspoinową konstrukcję murową. Jest to metoda, 
która pozwala na osiągnięcie o wiele lepszych parametrów 
izolacyjności cieplnej, niż w przypadku zastosowania 
tradycyjnej konstrukcji murowej, ze standardową grubością 
spoin - ok. 10 mm.
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Najlepsza izolacja cieplna dzięki 
milionom pęcherzyków powietrznych
Inne materiały budowlane osiągają rozsądną izolację termiczną 
często dopiero dzięki zastosowaniu dodatkowych kosztownych 
dociepleń, lub przy zastosowaniu konstrukcji murowych 
o przesadnych grubościach. H+H uzyskuje lepsze wyniki, niż 
tego wymaga projekt Rozporządzenia Ministra Budownictwa już 
w przypadku pojedynczych ścian. 

Ochrona energii dzięki właściwościom 
izolacyjnym powietrza 
Powietrze, z uwagi na swe słabe właściwości przewodzenia 
ciepła, jest jednym z jego lepszych izolatorów. Te właściwości 
wykorzystano w przypadku betonu komórkowego H+H, 
gdzie powietrze zamknięte zostało w milionach pęcherzyków 
powietrznych, tworzących praktycznie jednorodną strukturę 
skutecznie chroniącą przed zimnem i ciepłem.

Przytulność 
Poza oszczędnością energii beton komórkowy pozwala 
na stworzenie przytulnego klimatu wnętrz. Użytkownik 
pomieszczenia zwykle dąży do stworzenia sobie przytulnych 
warunków. Zastosowane rozwiązanie pozwala obniżyć 
temperaturę pokojową, a dzięki właściwościom betonu 
komórkowego – jednocześnie utrzymać stosunkowo wysoką 
temperaturę powierzchni ścian wewnętrznych. Zmiana ta nie 
będzie odczuwalna. Obniżenie temperatury pokojowej  
o 1 K (kelwin) w okresie grzewczym pozwoli oszczędzić  
energię na poziomie 5-6%.
Warunkiem tego jest jednak dobra izolacyjność cieplna i daleko 
idąca eliminacja mostków cieplnych w budynku.
Natomiast akumulacja ciepła, zgodnie z uzyskanymi wynikami 
badań, ma jedynie nieznaczny wpływ na zapotrzebowanie na 
energię konieczną do ogrzania budynku. Jedynie pod kątem 
ochrony termicznej w lecie właściwość akumulacji ciepła, 
w połączeniu z cyklicznym zjawiskiem nagrzewania  
i wychładzania się murów, przyczynia się do tworzenia 
przytulnego klimatu w pomieszczeniach budynku.

Idealne współdziałanie wyśmienitych cech izolacji termicznej, 
zdolności akumulacji ciepła oraz właściwości powolnego 
wychładzania się elementów z betonu komórkowego 
przyczyniają się do opóźniania występujących dobowych wahań 
temperatury o ok. 8-12 godzin. Tym samym energia słoneczna 
zmagazynowana w ciągu dnia oddawana jest w nocy, zaś 
przyjemny chłód nocny utrzymywany jest w ciągu dnia.
Niemieckie rozporządzenie o ochronie zasobów energetycznych 
uwzględnia w bilansie miesięcznym rodzaj budownictwa. 
Ściany zewnętrzne wykonane z betonu komórkowego są w nim 
traktowane bardzo korzystnie, jako „rodzaj zabudowy ciężkiej”.
Ukierunkowanie budynku, jak i udział powierzchni przeszklonych 
ma również istotny wpływ na stopień jego energooszczędności.

Dobra izolacja cieplna 
Nawet bez zastosowania dodatkowych dociepleń, ściany 
z betonu komórkowego H+H spełniają obowiązujące wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa. 

Przytulne ciepło bez dodatkowych nakładów
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Właściwości przewodzenia ciepła materiału budowlanego 
zależą głównie od jego gęstości.

Beton komórkowy H+H dzięki licznym, równomiernie 
rozprowadzonym małym pęcherzykom powietrznym, 
posiada stosunkowo małą gęstość, a tym samym 
w porównaniu z innymi konstrukcyjnymi materiałami 
budowlanymi charakteryzuje się bardzo słabymi 
właściwościami przewodzenia ciepła, przy równoczesnym 
zachowaniu wysokiej wytrzymałości statycznej.

Nowoczesne konstrukcje ścian muszą być 
energooszczędne. Tym samym w przypadku określania 
ich parametrów, obok klasy wytrzymałościowej oraz 
klasy gęstości, należy również podawać współczynnik 
przewodzenia ciepła dla tych ścian.

Bloczki i elementy modułowe z  betonu komórkowego 
H+H charakteryzują się we wszystkich klasach gęstości 
bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej, które 
przewyższają wymagania określone w normie.

Ciepło – ulotnym przyjacielem

Typ bloczka Klasa wytrzymałościowa
Współczynnik przewodzenia ciepła   

[W/mK)]
Oporność przenikania pary wodnej (µ)

PPB 2 – 0,40 0,105

5/10

PPB 4 – 0,50 0,12

PPB 4 – 0,55 0,14

PPB 4 – 0,60 0,16

PPB 6 – 0,70 0,18

PPB 8 – 0,80 0,21

O
chrona cieplna 

36



20

22

26

28

30

32

33

34

02

04

06

08

10

12

14

16

H+H Zaprawy

H+H Tynki 

Akcesoria 
tynkarskie

Narzędzia 
pomocnicze

Elementy
łączeniowe

Izolacja 
akustyczna

Ochrona
przeciwogniowa

Izolacja cieplna 
i przytulność

Surowce 
i produkcja

Uniwersalność 
materiałów 
budowlanych

Kompletny program 
budowy

H+H  Bloczki PPB

H+H MultiElementy 

 H+H Płytki PPB

H+H  
Płaskie belki 
nadprożowe 
i Kształtki U

H+H CelBloc Plus

Produkcja betonu komórkowego

Ochrona naturalnych zasobów 
surowcowych

Produkcja przyjazna środowisku

Zapewnienie jakości

Izolacyjność cieplna 

Klimat wnętrz

Ochrona przeciwogniowa

Izolacja akustyczna 

Nowość

Trwałość materiału

Rozwiązania systemowe

Korzyści wynikające z łatwości 
obróbki 

System budowy H+H – 
wyjątkowo łatwa przebudowa, 
rozbudowa, renowacja

Doradztwo

Dane techniczne

Wymiary i zawartość palety

Zakresy zastosowań

Obróbka

Dane techniczne

Wymiary i zawartość palety

Zakresy zastosowań

Obróbka

Dane techniczne

Wymiary i zawartość palety

Zakresy zastosowań

Obróbka

H+H Płaskie belki nadprożowe 

H+H Kształtki U

Nowatorskie materiały 
budowlane

Tajemnica „zielonego bloczka”

Zdolność absorpcii wilgoci 
-pleśń bez szans

Produkty

Zastosowanie

Obróbka

Parametry

Produkty

Zastosowanie

Obróbka

Parametry

Listwy tynkarskie

Farba fasadowa

Podtynkowa siatka zbrojeniowa

Zastosowanie

Dane techniczne

Wymiary i zawartość palety

Zakresy zastosowań

Obróbka

Ściany zewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Ściany dylatacyjne

Kryteria odporności ogniowej

Ściany ogniowe

Izolacyjność cieplna

Akumulacja ciepła


