YTONG ENERGO
– Šilumos energiją taupanti siena

Blokeliai YTONG ENERGO, tai medžiaga skirta statyti vienasluoksnės konstrukcijos sienas, galimi blokelių storiai: 36,5 ir 48cm. YTONG ENERGO - naujos kartos
statybinė medžiaga.
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Blokeliai YTONG ENERGO – tai
šilta ir tuo pačiu tvirta medžiaga,
tai akyto betono tipas PP2/0,35,
kokio iki šiol nebuvo rinkoje. Milijonai mažų porų sudaro blokelio
struktūrą , todėl YTONG ENERGO
blokeliai yra ypatingai šilti, šiltesni nei visos iki šiol buvo gaminamos statybinės sienų medžiagos.
48,5cm storio blokeliai YTONG
ENERGO – patys šilčiausi iš visų
konstrukcinių medžiagų, esančių
šiuo metu rinkoje, skirtų gyvenamųjų namų statybai – šilumos
perdavimo koeficientas
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W/m K. Gyvenamajo namo sienai
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pastatytai iš 48 cm storio YTONG
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YTONG ENERGO techniniai duomenys
Plotis [cm]

36,5

48

59,9/19,9/36,5

59,9/19,9/48

695

695

32

24

Vidutinis blokelių kiekis paletėje [m ]

3,84

2,88

Šiluminė varža R [(m2·K)/W]

3,84

5,05

Šilumos perdavimo koeficienta U [W/(m2·K)]

0,25

0,19

Matmenys [cm] (ilgis/aukštis/plotis)
Paletės svoris [kg]
Blokelių kiekis paletėje [vnt.]
2

Vandens garų pralaidumo varžos koeficientas

µ=9

Garso izoliacija RA1R [dB]

45*

46*

Garso izoliacija RA2R [dB]

41*

43*

0

EI 240

EI 240

0,2

REI 240

REI 240

0,6

REI 240

REI 240

1

REI 240

REI 240

Ugniaatsparumas

Šalis gamintoja
* artimiausia vertė esant tankiui tankiui 0,35

Lenkija

