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Wienerberger.
Solidny partner 
w interesach

Wienerberger to obecnie najwi´kszy producent ceramiki budowlanej – zarówno w Polsce, 
jak i na Êwiecie. W 26 krajach zatrudniamy ponad 12 000 osób przyczyniajàcych si´ do 
dynamicznego rozwoju naszej firmy.

Firma Wienerberger powstała w 1819 r. w Austrii, a od ponad 130 lat jest notowana na 
wiedeƒskiej giełdzie. Naszà silnà stronà jest inwestowanie w nowoczesne technologie oraz  
ponad 180-letnia tradycja produkcji cegieł. Połàczenie jej z wieloletnim doÊwiadczeniem 
oraz stabilnym i ciàgłym rozwojem procentuje. Efektem jest zadowolenie naszych klientów, 
którzy otrzymujà najwy˝szej jakoÊci materiał oraz ekonomiczne i przyjazne budownictwo.
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Naturalne i zdrowe pustaki ceramiczne Porotherm to wi´cej ni˝ cegły. To pełny system 
umo˝liwiajàcy budow´ funkcjonalnego, trwałego i taniego domu. Jego efektywnoÊç wynika 
z tego, ̋ e wszystkie niezb´dne materiały pochodzà od jednego producenta. Dlatego system 
Porotherm pozwala wykonawcom oszcz´dziç czas, a inwestorom – pieniàdze. Stosujàc 
produkty Porotherm w systemie, mo˝esz zaoszcz´dziç do 50% zaprawy (brak spoiny 
pionowej dzi´ki systemowi „pióro+wpust”), 50% czasu murowania oraz 30% kosztów 
budowy! 
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Ceg∏y Porotherm. Twój dom w systemie

OgnioodpornoÊç: dom z ceg∏y ceramicznej jest niepalny, 
odpornoÊç ogniowa Êcian si´ga 4 godzin.

Wysoka izolacyjnoÊç akustyczna Êcian wewn´trznych 
(Rw=60 dB) zapewnia ochron´ przed ha∏asem.

Bardzo du˝a wytrzyma∏oÊç pustaków Porotherm
umo˝liwia wznoszenie budynków nawet do 7 kondygnacji.

Doskona∏a izolacyjnoÊç termiczna: jednowarstwowe 
Êciany zewn´trzne nie wymagajà docieplania (U=0,29 W/m2K).

Ekonomiczne rozwiàzania: system Porotherm 
oszcz´dza czas i pieniàdze – 1 m2 muru powstaje 
w godzin´, czyli dwa razy szybciej.

Dlaczego warto 
wybraç ceramik´ 
Porotherm?



Âciany jednowarstwowe to Êciany 
zewn´trzne, które pozwalajà  
najbardziej ekonomicznie  
wykorzystaç w∏aÊciwoÊci  
ceramiki poryzowanej. Sk∏adajà si´ 
tylko z jednej warstwy pustaków  
pe∏niàcych funkcj´ noÊnà  
i termoizolacyjnà. GruboÊç pustaków 
odpowiada gruboÊci Êciany  
bez warstw wykoƒczeniowych. 
Âciany takie wykaƒcza si´ zwyk∏ym 
tynkiem cementowo-wapiennym  
lub tynkiem termoizolacyjnym, 
nie potrzebujà one dodatkowego 
docieplenia (jak styropian czy we∏na 
mineralna). Wspó∏czynnik U takiej 
Êciany osiàga nawet 0,28 W/m2K.

Âciana jednowarstwowa
Porotherm  

5 argumentów
za Êcianà
jednowarstwowà

Glina to tradycyjny, zdrowy  
i naturalny materia∏. Dzi´ki niej  
w domu panuje przyjazny 
mikroklimat.

4. zdrowie3. „oddychanie Êcian”
Poryzacja cegie∏ umo˝liwia 
oddawanie nadmiaru pary 
wodnej na zewnàtrz budynku, 
jednoczeÊnie utrzymuje 
wilgotnoÊç powietrza wewnàtrz 
pomieszczeƒ na optymalnym 
poziomie.

Dzi´ki specjalnej konstrukcji 
cegie∏ parametry cieplne Êcian 
jednowarstwowych 
sà znacznie lepsze ni̋  wysokie 
wymagania stawiane im przez  
przepisy. 

1. ciep∏o 2. ekonomia
Ceny materia∏ów i robocizny  
przemawiajà za wyborem 
Êciany jednowarstwowej.

WielkoÊç cegie∏ i system  
„pióro+wpust” u∏atwiajà  
i znacznie przyspieszajà  
budow´.

5. ∏atwe wykonawstwo
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2. Ekonomia

Budujàc Êciany w technologii 
jednowarstwowej, w porównaniu 
z docieplanymi Êcianami dwu- 
i trójwarstwowymi mo˝esz 
oszcz´dziç nawet do 60% 
kosztów ju˝ na etapie budowy domu. 

Plus w portfelu

Na doskona∏y wynik ekonomiczny 
Êciany jednowarstwowej wp∏ywa:

•  Mniejsza iloÊç materia∏ów
Nie trzeba stosowaç zaprawy w pionie 
i dodatkowych materia∏ów izolacyjnych, 
a tym samym p∏aciç za nie, za ich 
transport i monta˝. Obni˝a si´ znacznie 
koszt budowy 1 m2 Êciany. 

•  System „pióro+wpust” 
Mi´dzy ceg∏ami w pionie nie trzeba 
stosowaç zaprawy murarskiej, 
a co za tym idzie o po∏ow´ spada 
jej zu˝ycie, czyli p∏aci si´ o 50% mniej.

•  Ni˝sze koszty robocizny 
1 m2, na który sk∏ada si´ tylko 
16 pustaków, buduje si´ znacznie krócej.

•  D∏ugoletnia trwa∏oÊç
Solidna i trwa∏a konstrukcja Êciany 
jednowarstwowej (tylko ceg∏y, zaprawa 
i tynk) oznacza wi´kszà odpornoÊç na 
uszkodzenia mechaniczne i warunki 
atmosferyczne. Âciany takie, 
w przeciwieƒstwie do Êcian docieplanych 
dwu- i trójwarstwowych, nie wymagajà 
kosztownych remontów.

Optymalna masa Êcian powoduje, 
˝e gromadzà one i oddajà ciep∏o 
w zale˝noÊci od temperatury wewnàtrz 
i na zewnàtrz budynku. Oznacza 
to, ˝e w domu utrzymuje si´ ciep∏o zimà, 
a latem panuje w nim orzeêwiajàcy ch∏ód. 

Akumulacja 
ciep∏a

Poryzacja gliny

Pory to malutkie pustki powietrzne 
powstajàce w trakcie wypalania gliny 
z dodatkiem trocin. Pory wraz z drà˝eniami 
znaczàco zwi´kszajà w∏aÊciwoÊci 
termoizolacyjne pustaków ceramicznych 
bez utraty takich parametrów 
jak wytrzyma∏oÊç, mrozoodpornoÊç 
czy te˝ wysoka odpornoÊç ogniowa.

1. Ciep∏o
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Dzi´ki mikroskopijnym porom w pustakach 
Porotherm nadmiar wilgoci jest usuwany
z wn´trza budynku. Z kolei kiedy 
w pomieszczeniu powietrze staje si´ zbyt 
suche, Êciana umo˝liwia wyrównanie 
wilgotnoÊci do optymalnego dla cz∏owieka 
poziomu. Takie w∏aÊciwoÊci Êciany 
jednowarstwowej nie dopuszczajà 
do kondensacji wilgoci oraz rozwoju 
pleÊni i grzybów.

Stabilizacja wilgotnoÊci

3. „Oddychanie
Êcian„

4. Zdrowie

Naturalne surowce

Ceg∏y Porotherm wykonane 
sà z gliny najwy˝szej jakoÊci. 
Ten tradycyjny, zdrowy 
i naturalny materia∏ zapewnia 
w domu w∏aÊciwy mikroklimat.

Pustaki ceramiczne, z których wykonywane 
sà Êciany jednowarstwowe, sà znacznie 
wi´ksze od tradycyjnych cegie∏. Wi´ksze 
wymiary to ∏atwiejsze, szybsze i taƒsze 
wznoszenie Êcian budynku. 

Du˝e wymiary

System umo˝liwia ∏àczenie pustaków 
bez koniecznoÊci u˝ywania zaprawy 
w pionie, co znacznie przyspiesza budow´ 
i obni˝a koszty. Dodatkowo Êciana z cegie∏ 
∏àczonych bez zaprawy w pionie,
po obustronnym otynkowaniu,
jest znacznie cieplejsza.

„Pióro+wpust”

5. ¸atwe 
wykonawstwo

Bezpieczeƒstwo

Âciany jednowarstwowe z ceramiki 
poryzowanej sà niepalne. Doskona∏a 
odpornoÊç ogniowa gwarantuje 
bezpieczeƒstwo mieszkaƒcom 
i u˝ytkownikom budynków. 
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Porotherm 50 P+W jest przeznaczony do budowy jednowarstwowych Êcian ceramicznych. 
To pierwsze i zarazem jedyne w Polsce pustaki ceramiczne s∏u˝àce do budowy Êcian bez 
docieplenia, których współczynnik przenikania ciepła U=0,29 W/m2K znacznie przekracza 
wymagania polskich przepisów stawiane Êcianom jednowarstwowym (UK≤0,50 W/m2K).  
Co wi´cej, jest porównywalny z izolacyjnoÊcià Êcian wielowarstwowych (z dodatkowym 
ociepleniem). Budowa Êciany z tych pustaków trwa krótko i jest łatwa, poniewa˝ stanowi  
jà tylko jedna, otynkowana warstwa cegieł.
W zwiàzku z tym jej koszt jest mniejszy ni˝ Êciany z dodatkowym ociepleniem o podobnej 
izolacyjnoÊci termicznej. Porotherm 50 P+W to materiał, który zapewnia doskonały 
mikroklimat w pomieszczeniach. Jest idealnym produktem do budowy domów jedno-
rodzinnych.

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 50 P+W

500x248x238 ok. 21 16 35 10 U=0,29*/0,34**

Porotherm 50 1/2 P+W      pustak po∏ówkowy

500x124x238 ok. 12 - - 10 -

Pustaki Êcienne 
Porotherm.
Zewn´trzna Êciana 
noÊna bez docieplenia 
(Êciana jednowarstwowa)

P+W „pióro+wpust” – bez zaprawy w spoinie pionowej.  
* Zaprawa termoizolacyjna.
** Zaprawa zwyk∏a.

Produkt nagrodzony Z∏otym Medalem 
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich 

Porotherm 50 P+W
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Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 44 Si

440x248x238 ok. 17 16 30 7,5 U=0,28*

Porotherm 44 K Si      pustak po∏ówkowy

440x248x238 ok. 17 - - 7,5 -

Porotherm 44 1/2 Si      pustak naro˝nikowy

440x124x238 ok. 10 - - 7,5 -

Porotherm 44 R Si       

440x190x238 ok. 13 - - 7,5 -

 * Zaprawa termoizolacyjna.

NOWOÂå

NOWOÂå

NOWOÂå

NOWOÂå

Pustaki Êcienne 
Porotherm 44 Si
Zewn´trzna Êciana 
noÊna bez docieplenia
(Êciana jednowarstwowa)

POROTHERM 44 Si

NOWOÂå
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9

Cieplejsza – zwi´kszona o 10 rz´dów 
liczba drà˝eƒ zdecydowanie lepiej 
utrzymuje ciep∏o we wn´trzu domu.

Du˝e wymiary 
i system „pióro+wpust” znacznie 
u∏atwiajà i przyspieszajà budow´ 
Êcian.

„Oddychanie Êcian” – cieƒsze Êcianki 
i wi´ksza poryzacja ceramiki u∏atwiajà 
oddawanie nadmiaru wilgoci 
na zewnàtrz budynku.

1.

2.

3.

+ 30%

IzolacyjnoÊç cieplna Êcian jednowarstwowych
z pustaków Porotherm

Wymagania 
przepisów:
U=0,5 W/m2K

+ 38% + 42% + 44%

Porotherm 38 
P+W

Porotherm 44
P+W

Porotherm 50
P+W

Porotherm 44
Si

Porotherm 44 Si         

Zwi´kszona  
o 10 rz´dów 
liczba drà˝eƒ

Porotherm 44 P+W       

Ceg∏y Porotherm przekraczajà wymagania minimalne 
stawiane przez przepisy od 30% do 44%.

Pustaki Êcienne 
Porotherm 44 Si
Zewn´trzna Êciana 
noÊna bez docieplenia
(Êciana jednowarstwowa)

Dzi´ki innowacyjnemu, zwi´kszonemu do 35 rz´dów, systemowi drà˝eƒ 
jednowarstwowa Êciana z pustaków Porotherm 44 Si osiàga najlepszy wspó∏czynnik 
U wÊród produktów firmy Wienerberger przeznaczonych na Êcian´ jednowarstwowà 
(U=0,28 W/m2K). Systemowe rozwiàzania w linii Porotherm 44 Si pozwalajà do minimum 
ograniczyç straty ciep∏a. Pustaki z „kieszeniami” – 44 K Si i 44 1/2 K Si – umo˝liwiajà 
zastosowanie dodatkowej izolacji termicznej w miejscach osadzenia drzwi i okien. 
Powoduje to, ˝e Êciana jest cieplejsza.

Znacznie cieplejszy dom



Pustaki Êcienne 
Porotherm.
Zewn´trzna Êciana 
noÊna bez docieplenia
(Êciana jednowarstwowa)

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 44 P+W

440x248x238 ok. 19 16 30 10 U=0,31*/0,36**

Porotherm 44 1/2 P+W      pustak po∏ówkowy

440x124x238 ok. 10 - - 10 -

Porotherm 44 R      pustak naro˝nikowy

440x186x238 ok. 14 - - 10 -

Porotherm 44 K P+W       

440x252x238 ok. 21 - - 10 -

Porotherm 44 1/2 K P+W       

440x127x238 ok. 12 - - 10 -

P+W „pióro+wpust” – bez zaprawy w spoinie pionowej.  
* Zaprawa termoizolacyjna.
** Zaprawa zwyk∏a.

W naszej ofercie znajdujà si´ pustaki o gruboÊci 50, 44 i 38 cm słu˝àce do budowania 
jednowarstwowych Êcian noÊnych bez koniecznoÊci docieplenia, a tak˝e tradycyjne pustaki 
o gruboÊci 30, 25 i 18,8 cm, które wymagajà docieplenia i nadajà si´ idealnie do budowy 
Êcian wewn´trznych lub noÊnych zewn´trznych. 
NowoÊcià w ofercie sà pustaki uzupe∏niajàce do Êcian o gruboÊci 44 cm – Porotherm 44 K P+W 
i 44 1/2 K P+W. Stosowane sà w miejscu mocowania stolarki okiennej. Specjalne „kieszenie” 
umo˝liwiajà zastosowanie dodatkowej izolacji termicznej w miejscu po∏àczenia okna ze Êcianà. 
Poprzez oferowanà jakoÊç i zró˝nicowany asortyment staramy si´ sprostaç oczekiwaniom 
klientów. 

NOWOÂå

NOWOÂå

Porotherm 44 K P+W

Porotherm 44 P+W  
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Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie Êcian z pustaków Porotherm

Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie Êcian z pustaków Porotherm na zaprawie zwyk∏ej 
(nie dotyczy Êcian z pustaków Porotherm 25 AKU).

Dbamy o wysokà jakoÊç naszych produktów, dlatego pustaki Porotherm wykonane sà  
z najlepszej gliny. Ich układ drà˝eƒ i kształt zaprojektowany jest tak, by mo˝na było z nich 
budowaç Êciany noÊne do wysokoÊci a˝ siedmiu kondygnacji, co potwierdzajà wyniki badaƒ 
prowadzonych na przestrzeni wielu lat w ró˝nych laboratoriach, np. w Instytucie Techniki 
Budowlanej (ITB). 
Dlatego cechà pustaków Porotherm jest stabilna i wysoka jakoÊç wyrobów, którà gwarantujà 
najnowoczeÊniejsze rozwiàzania techniczne i urzàdzenia produkcyjne, długa tradycja, jak 
równie˝ ostre kryteria kontroli.

Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie Êcian z pustaków Porotherm 25 AKU na zaprawie zwyk∏ej, wype∏nionych 
tradycyjnà zaprawà cementowo-wapiennà.

Klasa
pustaków

Wytrzyma∏oÊç
charakterystyczna

fk (MPa)

Wytrzyma∏oÊç obliczeniowa
fd (MPa)

kategoria A wykonania robót

Wytrzyma∏oÊç obliczeniowa
fd (MPa)

kategoria B wykonania robót

Klasa zaprawy
M5

Klasa zaprawy
M10

Klasa zaprawy
M5

Klasa zaprawy
M10

Klasa zaprawy
M5

Klasa zaprawy
M10

10 3,7 4,4 2,2 2,6 1,7 2,0

15 4,8 5,7 2,8 3,4 2,2 2,6

10 2,3 4,4 1,4 2,6 1,0 2,0

Porotherm 38 P+W  

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 38 P+W

380x248x238  ok. 17  16 25 10 U=0,35*/0,41**

Porotherm 38 1/2 P+W      pustak po∏ówkowy

380x124x238  ok. 9 - - 10 -

P+W „pióro+wpust” – bez zaprawy w spoinie pionowej.  
* Zaprawa termoizolacyjna.
** Zaprawa zwyk∏a.

Najwy˝sza jakoÊç produktów Porotherm

11



IzolacyjnoÊç akustyczna Êciany jest jednà z najistotniejszych cech zapewniajàcych komfort  
i tworzàcych w domu przyjaznà atmosfer´. IzolacyjnoÊç zale˝y od jakoÊci u˝ytego materiału 
budowlanego, rozwiàzania technicznego i prawidłowego wykonania Êciany. Niezale˝nie od 
tego, czy chcemy oddzieliç Êcian´ sypialni od łazienki, pokój dzieci´cy od salonu, czy własne 
mieszkanie od mieszkania sàsiada – zawsze myÊlimy o ciszy pozwalajàcej na spokojny 
wypoczynek i relaks. Ucià˝liwe dêwi´ki mogà wywoływaç stres, nerwice, stany depresyjne, 
obni˝enie zdolnoÊci efektywnej pracy lub nauki. W wielu krajach hałas jest traktowany jako 
rodzaj zanieczyszczenia Êrodowiska. Jego poziom jest okreÊlany odpowiednimi normami. 
Przekroczenie ich podlega sankcjom karnym zgodnie z przepisami prawa. Dlatego warto 
u˝ywaç pustaków Porotherm, ˝eby zadbaç o cisz´ i spokój.

IzolacyjnoÊç akustyczna

Pustaki Êcienne 
Porotherm.
Âciana noÊna

Porotherm 30 P+W  

P+W „pióro+wpust” – bez zaprawy w spoinie pionowej.  
** Zaprawa zwyk∏a.

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 30 P+W

300x248x238 ok. 14 16 20 10/15 U=0,68**

Porotherm 30 1/2 P+W      pustak po∏ówkowy

300x124x238 ok. 8 - - 15 -

Porotherm 30 R P+W      pustak naro˝nikowy

300x174x238 ok. 10 - - 15 -
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Porotherm 25/30 AKU

Pustak Êcienny 
Porotherm
Âciana akustyczna

13

NOWOÂå

NowoÊcià w ofercie jest Porotherm 25/30 AKU – pierwszy na polskim rynku akustyczny pustak 
ceramiczny wymagajàcy wypełnienia zaprawà jedynie „kieszeni”. Dzi´ki temu wykonanie  
Êcian mi´dzymieszkaniowych z pustaków Porotherm 25/30 AKU jest du˝o łatwiejsze, a dobre 
parametry izolacyjnoÊci akustycznej zapewniajà cisz´ i komfort mieszkania.

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wskaênik izola-
cyjnoÊci akustycznej 

Rw /RA1 (dB)

Porotherm 25/30 AKU

250x300x238  ok. 23 13,3 ok. 27 20/25 55/54

Porotherm 25 AKU      

250x373x238  ok. 13  10,7 ok. 170* 10 60/58

IzolacyjnoÊç akustyczna Êcian z pustaków Porotherm

Wskaêniki izolacyjnoÊci akustycznej w∏aÊciwej dotyczà Êcian na zaprawie zwyk∏ej, z obustronnym 
tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm.
* Dotyczy równie˝ Êcian bez tynku.

Produkt GruboÊç Êciany
(bez tynku)

(cm)

Wskaêniki izolacyjnoÊci akustycznej w∏aÊciwej Êcian

Rw (dB) RA1 (dB) RA2 (dB)

Porotherm 50 P+W 50 50 48 46

Porotherm 44 P+W 44 48 46 44

Porotherm 38 P+W 38 47 45 43

Porotherm 30 P+W 30 51 49 47

Porotherm 25 P+W 25 53 52 49

Porotherm 25 AKU* 25 60 58 53

Porotherm 25/30 AKU 25 55 54 51

Porotherm 18.8 P+W 18,8 51 50 47

Porotherm 11.5 P+W 11,5 48 47 44

Porotherm 8 P+W 8 47 46 43

* ¸àcznie z wype∏nieniem zaprawà otworów.

NOWOÂå

Porotherm 25 AKU to produkt z ceramiki poryzowanej słu˝àcy do budowy Êcian 
mi´dzymieszkaniowych. Ze wzgl´du na masywnoÊç (otwory pustaków nale˝y wypełniç tradycyjnà 
zaprawà cementowo-wapiennà) Êciana z cegieł Porotherm 25 AKU cechuje si´ najlepszà  
w systemie Porotherm izolacyjnoÊcià akustycznà (wskaênik Rw=60 dB), i to niezale˝nie od tego, 
czy jest otynkowana, czy nie. Pod wzgl´dem projektowym i wykonawczym Porotherm 25 AKU 
doskonale komponuje si´ z innymi Êcianami i stropami Porotherm. Âciany zbudowane z tak 
nowoczesnych elementów znacznie przewy˝szajà wymagania norm dotyczàce Êcian 
mi´dzymieszkaniowych w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym, zarówno  
w zabudowie szeregowej, jak i bliêniaczej.



Pustaki Êcienne 
Porotherm.
Âciana noÊna

Porotherm 25 P+W  
P+W „pióro+wpust” – bez zaprawy w spoinie pionowej.  
** Zaprawa zwyk∏a.

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 25 P+W

250x373x238 ok. 18 10,7 16 10/15 U=1,03**

Porotherm 18.8 P+W

188x498x238 ok. 18 8 12 10/15 U=1,28**

Klasyfikacja ogniowa Êcian z pustaków Porotherm

Klasyfikacja ogniowa dotyczy Êcian na zaprawie zwyk∏ej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym  
gr. 15 mm lub gipsowym gr. 10 mm.

Produkt Poziom obcià˝enia

0 0,2 0,6 1,0

Porotherm 44 P+W El 240 REI 180 REI 120 REI 90

Porotherm 38 P+W El 240 REI 180 REI 90 REI 60

Porotherm 30 P+W El 240 REI 120 REI 90 REI 60

Porotherm 25 P+W El 240 REI 120 REI 90 REI 60

Porotherm 18.8 P+W El 180 REI 120 REI 90 REI 60

Porotherm 11.5 P+W El 120 - - -

Porotherm 8 P+W El 90 - - -
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Z tych samych pustaków Porotherm mo˝na wykonywaç zarówno Êciany działowe, jak  
i osłonowe stanowiàce zewn´trznà warstw´ muru wielowarstwowego (szczelinowego). 
Wykorzystywane sà tak˝e do obmurowania wieƒców. Mimo ˝e Êciany z nich wykonane nie 
pełnià funkcji noÊnej, sà bardzo odporne na uderzenia. Charakteryzujà si´ stosunkowo 
wysokà izolacyjnoÊcià akustycznà i doskonałà odpornoÊcià ogniowà. Du˝e rozmiary tych 
pustaków pozwalajà na szybkie wznoszenie Êcian – do wymurowania 1 m2 potrzeba zaledwie 
8 sztuk pustaków i około 30 minut.

Porotherm 11.5 P+W

Pustaki Êcienne 
Porotherm.
Âciana dzia∏owa/ 
os∏onowa

P+W „pióro+wpust” – bez zaprawy w spoinie pionowej.  
** Zaprawa zwyk∏a.

Produkt Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Zu˝ycie
zaprawy

(l/m2)

Wytrzyma∏oÊç
(MPa)

Wsp. przenikania
ciep∏a

(W/m2K)

Porotherm 11.5 P+W

115x498x238 ok. 11 8 7 10 U=1,83**

Porotherm 8 P+W

80x498x238  ok. 9 8 5 10 U=2,33**
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Pustaki stropowe 
Porotherm.
Rozstaw belek 62.5 cm

Produkt WysokoÊç
(mm)

SzerokoÊç
(mm)

D∏ugoÊç
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Rozstaw 
belek
(mm)

Porotherm 23/62.5

230 525 250 ok. 19 6,4 625

Porotherm 19/62.5

190 525 250 ok. 15 6,4 625

Porotherm 15/62.5

150 525 250 ok. 14 6,4 625

Porotherm 8/62.5

80 515 250  ok. 9,5 6,4 625

Porotherm 23/62.5 Parametry techniczne stropu Porotherm

Produkt GruboÊç
nadbetonu

(cm)

GruboÊç
stropu
(cm)

IzolacyjnoÊç
akustyczna
Rw/Ln,w,eq 

(dB)

Opór cieplny 
R

(m2K/W)

Klasyfikacja 
ogniowa

Porotherm 15/62.5
Porotherm 15/50 4 19 48/77 0,23 2 godziny*

Porotherm 15/62.5
Porotherm 15/50 6 21 49/76 0,24 2 godziny*

Porotherm 19/62.5
Porotherm 19/50 4 23 49/76 0,28 2 godziny*

Porotherm 19/62.5
Porotherm 19/50 6 25 51/75 0,29 2 godziny*

Porotherm 23/62.5
Porotherm 23/50 4 27 51/74 0,33 2 godziny*

Porotherm 23/62.5
Porotherm 23/50 6 29 53/73 0,34 2 godziny*

* Klasyfikacja ogniowa dotyczy stropu z tynkiem zwyk∏ym gr. min. 10 mm.
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Pustaki stropowe 
Porotherm.
Rozstaw belek 50 cm

 

Produkt D∏ugoÊç
(mm)

SzerokoÊç
(mm)

WysokoÊç
(mm)

Masa
(kg/m.b.)

Zu˝ycie
(m.b./m2)

Rozstaw 
belek
(mm)

Belka stropowa Porotherm

1750÷8250

co 250 mm
160 175/230 21,7÷25,6 1,6 lub 2,0 625 lub 500

Produkt WysokoÊç
(mm)

SzerokoÊç
(mm)

D∏ugoÊç
(mm)

Masa
(kg/szt.)

Zu˝ycie
(szt./m2)

Rozstaw 
belek
(mm)

Porotherm 23/50

230 400 250  ok. 14 8,0 500

Porotherm 19/50

190 400 250  ok. 11 8,0 500

Porotherm 15/50

150 400 250  ok. 10,5 8,0 500

Porotherm 8/50

80 390 250  ok. 7,5 8,0 500

Porotherm 23/50
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Belki 
nadpro˝owe
Porotherm

Produkt WysokoÊç
(mm)

SzerokoÊç
(mm)

D∏ugoÊç
(mm)

Masa
(kg/m.b.)

Porotherm 23.8

238 70
1000÷3250

co 250 mm
ok. 36

Porotherm 14.5

71 145
750÷3000

co 250 mm
ok. 19

Porotherm 11.5

71 115
750÷3000

co 250 mm
ok. 16

Zastosowanie belek nadpro˝owych Porotherm znacznie skraca czas budowy. Belki 
nadpro˝owe Porotherm 11.5 oraz Porotherm 14.5 po oparciu na murze nie stanowià jeszcze 
nadpro˝a – wymagajà nadmurowania cegłami bàdê pustakami. Ich zaletà jest mo˝liwoÊç 
wykonania nadpro˝a o odpowiedniej wytrzymałoÊci. Natomiast belki nadpro˝owe Porotherm 
23.8 nie wymagajà nadmurowania, gdy˝ charakteryzujà si´ du˝à wytrzymałoÊcià i po oparciu 
na murze od razu pełnià funkcj´ noÊnà.

Porotherm 23.8
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Do wykonania bàdê wykoƒczenia muru w systemie Porotherm nale˝y zastosowaç odpowiednie 
firmowe zaprawy murarskie i tynkarskie. Âciana jednowarstwowa jest najcieplejsza, gdy 
izolacyjnoÊç termiczna zaprawy nie odbiega od izolacyjnoÊci pustaka poryzowanego. 
JednorodnoÊç termicznà Êciany zewn´trznej zapewnia termoizolacyjna zaprawa murarska 
Porotherm TM, w której kruszywem jest lekki perlit. Polecana jest tak˝e termoizolacyjna zaprawa 
tynkarska Porotherm TO oraz cienkowarstwowy tynk wykoƒczeniowy Porotherm UNIVERSAL.

Zaprawy 
Porotherm

Produkt Wsp. przew. 
ciep∏a λ
(W/mK)

Wytrzyma∏oÊç  
na Êciskanie

(MPa)

Masa
(kg)

Zalecana 
gruboÊç

(mm)

Zu˝ycie Przeznaczenie

Porotherm TM      Termoizolacyjna zaprawa murarska na bazie perlitu

0,20 5 ok. 22 12

w zale˝noÊci 
od gruboÊci 

Êciany  
i rodzaju 
pustaka

do jednowar-
stwowych Êcian  
zewn´trznych  
z pustaków  
Porotherm

Porotherm TO      Termoizolacyjna zaprawa tynkarska na bazie perlitu

0,13 1,5 ok. 18 40

ok. 1 worka 
na 1 m2  

przy gruboÊci 
tynku 

40 mm

do tynkowania  
na zewnàtrz  

Êcian  
z pustaków  
Porotherm

Porotherm UNIVERSAL      Bia∏a wykoƒczeniowa zaprawa tynkarska

0,80 1,5 ok. 25 3÷8

ok.  
6,5 kg/m2  

przy gruboÊci 
tynku 5 mm

do tynkowania  
na zewnàtrz  

i wewnàtrz, w tym 
jako ostatnia 

warstwa na tynk  
Porotherm TO

Porotherm TM
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dla wyrobów produkowanych w zak∏adach firmy Wienerberger 
na terenie Polski.


