
Ytong EnergoUltra+

Vienasluoksnė siena

MAŽIAU SLUOKSNIŲ 
– GERESNĖ IZOLIACIJA

energijos taupymas kvėpuojanti siena kietas paviršius

     NAUJIENA

NAUJIENA
  Dar šiltesnė ...

   U = 0,15 W/m2K
  ...ir patvaresnė siena

   2,2 N/mm2 
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RW RA1 RA2

Ytong
EnergoUltra+ 

PP2,2/0,3
365 199 599 0,072 0,20 2,2 0,71 5/10 48 45 42

Ytong
EnergoUltra+ 

PP2,2/0,3
480 199 599 0,072 0,15 2,2 0,81 5/10 49 47 45

Inovatyvus ir šilčiausias akytasis betonas

Pasiektas didesnis stiprumas dėl tobulos kristalų struktūros

Ytong EnergoUltra+ blokeliai leidžia statyti 
vienasluoksnes ir garams pralaidžias lauko 
sienas, kurios atitinka aukščiausius šiluminius 
reikalavimus. Unikalias šilumos izoliacijos
savybes lemia akyta blokelių struktūra. 

Sienos iš Ytong EnergoUltra+ blokelių, kurių
storis 36,5 cm ir 48 cm, atitinka naujus, 
griežtesnius išorinių sienų šiluminius 
reikalavimus, galiojančius nuo 2021 m.

Ytong EnergoUltra+ yra inovatyvus produktas, 
kurį sukūrėme panaudoję dar geresnę formulę. 
Autoklavuojant Ytong EnergoUltra+ blokelius, 
vyksta kalcio silikato hidratacija, dėl kurios 

susidaro kristališka tobermorito mikrostruktūra. 
Būtent ji, nepaisant nedidelio medžiagos tankio, 
užtikrina didelį atsparumą.

Šilti ir sveiki namai 
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Puikios kokybės smėlis Kalcio silikato hidratacija
Aukštos kristalizacijos struktūra, 
suteikianti atsparumą ir šiluminę 
izoliaciją

Ytong EnergoUltra+ – tai šilčiausia 
medžiaga energiją taupantiems 
namams statyti. Sienos, pastatytos 
iš Ytong EnergoUltra+ blokelių, 
yra ne tik šiltos ir sveikos, bet ir 
kvėpuojančios. Blokelių gamybai 
naudojame natūralias žaliavas: smėlį, 
kalkes ir vandenį. 

NAUJIENA! 

NAUJIENA! 



Greita ir paprasta statyba 
Mūrijimas naudojant Ytong EnergoUltra+ sistemą yra paprastas ir 
nereikalauja daug darbo. Nelieka papildomų šiltinimo darbų poreikio. 
Tai leidžia daugiau kaip du kartus sutrumpinti mūrijimo laiką, lyginant
su dviejų sluoksnių siena, taip pat sumažinti statybos išlaidas. 

Vienasluoksnės ir dvisluoksnės sienos statybos išlaidų ir laiko palyginimas

Jokių išlaidų, susijusių  
su šiltinimo sluoksnio įrengimu

Trumpesnis statybos laikas,
nes nelieka poreikio papildomai
apšiltinti pastatą

    

Viena statybininkų komanda
Sienoms mūryti užteks tik vienos komandos

Dvi statybininkų komandos
Sienoms apšiltinti reikia samdyti papildomą komandą 

Papildomas dvisluoksnės
sienos šiltinimas 

*Šilumos perdavimo
  koeficientas Ytong
  EnergoUltra + blokeliams,
  kurių storis 48 cm.

Vienasluoksnė siena Dvisluoksnė siena 

Šilumos izoliacija 
Putų polistirolas
Klijai
Tvirtinimas
Rangovinė 
įmonė

Šilumos izoliacija 
Putų polistirolas
Klijai
Tvirtinimas
Rangovinė 
įmonė
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Vienasluoksnė
siena su 
fasadu

Vienasluoksnė
siena su 
fasadu

Siena su šilumos 
izoliacija
ir fasadu

Siena su šilumos 
izoliacija
ir fasadu



Vienasluoksnės Ytong EnergoUltra+
sienos privalumai 

Aukštas šilumos izoliacijos lygis 
Šilumos perdavimo koeficientas 48 cm
storio Ytong EnergoUltra+ blokeliams:
U = 0,15 W/(m²K).

Energijos
ekonomija

Atsparumas 
Didelis atsparumas gniuždymui, atsparumas 
biologinei korozijai ir padidintas atsparumas 
mechaniniams fasado pažeidimams. 

Patvari medžiaga

Mažesni nuostoliai
Lengva įrengti kabeliams ir vamzdžiams
skirtus griovelius. Lygus sienų paviršius

– prieš klijuojant keramines plyteles nereikia 
išlyginti sienų.

Ekonomija
atliekant apdailą 

A1 reakcijos į ugnį klasė 
Gaisro metu neužsidega, neišskiria
nuodingų dujų ar liepsnojančių lašelių. 

Nedegi
medžiaga

Mažesnis
pertvaros storis

Garų pralaidumas
Tūkstančiai mažyčių porų padeda palaikyti 
sveiką klimatą pastato viduje.

Kvėpuojanti
siena

Ploni tinkai
Glotniam ir lygiam sienos paviršiui 
nereikalingas storas tinko sluoksnis.

Didesnis
būsto plotas

Platus gaminių asortimentas
Kompleksinė konstrukcijos įrengimą 
palengvinanti sistema: blokeliai, sąramos, 
U jungiamosios detalės, vainiko šiluminės 
izoliacijos elementai, perdangos ir stogai.

Kompleksinė
statyba

Plona siūlė 
Labai didelio matmenų
tikslumo medžiaga.

Mažesnis skiedinio 
suvartojimas

Ytong EnergoUltra+
36,5 cm
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Akytasis betonas 600 kg/m³ klasės

24 cm + 14 cm šilumos izoliacija

Pertvaros storis, reikalingas  U ≤ 0,20 W/(m²K)1) vertei pasiekti

mūras mūras

šilumos
izoliacija

mūras mūras

Keraminis tuščiaviduris blokelis
25 cm + 17 cm šilumos izoliacija

Silikatinis blokelis
24 cm + 18 cm šilumos izoliacija

1) Gyvenamųjų pastatų lauko sienų šiluminiai reikalavimai, taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

šilumos
izoliacija

šilumos
izoliacija



Susipažinkite su Ytong EnergoUltra+
– dar šiltesniu ir atsparesniu blokeliu  

Tūkstančiai mažyčių porų
 sulaiko šilumą 
pastato viduje

Montažinės rankenos
 paprastesnis blokelių 
kilnojimas ir sienų 
mūrijimas

Įlaidų ir išdrožų sistema
 vertikalios siūlės 
be skiedinio
 sutaupytas laikas 
statybvietėje
 mažesni šilumos nuostoliai

U = 0,15 W/(m²K)
aukšto lygio šilumos izoliacija,
šilta siena be izoliacijos 

NAUJIENA!

2,2 MPa

± 1 mm
didžiausias elementų
matmenų tikslumas 

Lygus sienos paviršius
 nereikalauja storo 
tinko sluoksnio 

A1
nedegi medžiaga

Natūrali medžiaga
Turi EPD aplinkosauginę
deklaraciją 



Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227
 www.ytong-silka.pl


