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Збудуйте будинок від підвалу до даху за однією перевіреною системою 
Ytong. Комплексна будівля – це гарантія найвищої якості виконання, 
довговічності, а також здоров’я і безпеки вашої родини.

Ytong = теплий 
і екологічний будинок



Перемички Ytong
Готові перемички з армованого 
газобетону значно тепліші, ніж 
традиційні перемички, які 
виливають на будівництві. 
Додаткова перевага – швидкий 
і легкий монтаж.

U–подібні блоки Ytong
Фасонні вироби виконують 
функцію незнімної опалубки у 
конструкціях з газобетону Ytong 
або блоків Silka. Можуть служити 
для виконання перемичок, 
стовпів і колон.

Плити перекриття і 
дахові плити Ytong
Монтаж перекриття з 
газобетону Ytong триває 
лише один день. Системне 
перекриття Ytong характе-
ризується значно кращими 
термодинамічними 
параметрами, ніж інші 
доступні конструкції. 

Елементи утеплення вінця
Multipor EDW зменшує ймовірність 
утворення містків холоду, що 
виникають внаслідок присутності 
залізобетонного елементу, 
та забезпечують однорідну 
поверхню зовнішньої 
перегородки.

Плити Multipor
Мінеральні теплоізоляційні плити 
виконані з дуже легкого виду 
газобетону. Це один з найтепліших 
і безпечних для здоров’я 
термоізоляційних матеріалів. 
Ідеальна теплоізоляція перекриття, 
наприклад, у гаражі.

Ytong – система будівництва 
теплих і міцних будинків

Блоки Ytong
Це найтепліші блоки з газобетону, 
з яких можна будувати як зовнішні 
стіни (у тому числі енергозберігаючу 
одношарову стіну з блоків Ytong 
Energo і Ytong Energo+ або багато-
шарову стіну з витривалих блоків 
Ytong Forte), так і внутрішні стіни.

Системні клейові суміші, 
системні інструменти та аксесуари
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Матеріали з газобетону 
Ytong – це ціла лінія 
енергозберігаючих продуктів, 
які дозволяють побудувати 
системний теплий будинок 
від стін до даху. Вироби 
Ytong мають найкращу 
теплоізоляційну здатність!

Перевірена технологія
Технологія виробництва газобе-
тону відома ще з 90 років. Вона 
була створена, щоб замінити у 
будівництві деревину. Ytong був 
одним з перших енергозберігаю-
чих будівельних матеріалів у світі. 
Сьогодні це синонім високоякіс-
них будівельних матеріалів з га-
зобетону.

Тепла стіна!
Газобетон Ytong характеризуєть-
ся ідеальною теплоізоляційною 
здатністю. Блоки Ytong Energo+ 
і Ytong Energo товщиною ≥36,5 см 
дозволяють будувати найтепліші 
стіни! При застосуванні блоків 
Ytong для будівництва стін з уте-
пленням можна зменшити товщи-
ну стін на 7 см і при цьому зберегти 
ті самі теплові параметри!

Теплова інерція
Стіни з блоків Ytong також мають 
довгий час тепловіддачі. Завдя-
ки цьому у спекотні дні всередині 
будинку підтримується приємна 
температура. Натомість взимку 
завдяки ідеальній термоізоляцій-
ній здатності в будинку завжди 
тепло.

Швидке будівництво
Елементи Ytong виготовляються з 
точністю до 1 мм. Завдяки цьому 
можна застосовувати розчин для 
тонких швів. Натомість вертикаль-
ні шви заміняє система «паз-гре-
бінь». Найтепліші види блоків 
Ytong дозволяють будувати стіни 
без товстого шару утеплення, що 
прискорює будівництво і дає змогу 
заощадити кошти на матеріалах.

Здоровий мікроклімат
Газобетон Ytong – це один з без-
печних для здоров’я будівельних 
матеріалів, які доступні на ринку. 
Завдяки сировині природного 
походження (пісок, вапно, вода) 
блоки Ytong характеризуються 
дуже низькою природною радіоак-
тивністю. У поєднанні з високою 
паропроникністю стіни Ytong га-
рантують здоровий і приємний 
мікроклімат приміщень.

Пожежна безпека
Блоки Ytong – це негорючий ма-
теріал (клас вогнестійкості A1). 
Під час пожежі не займається, не 
виділяє отруйних газів і не роз-
бризкує гарячі бризки. Завдяки 
цьому стіни з блоків Ytong товщи-
ною ≥24 см залишаються стійкими 
до дії вогню понад чотири години, 
навіть при повному навантаженні.

Ytong – переваги газобетону
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Найтепліші матеріали для стін 
– це блоки Ytong Energo і Ytong 
Energo+, які відповідають 
найвищим вимогам до 
теплоізоляції. Обидві 
системи ідеально підходять 
для будівництва теплих, 
енергозберігаючих будинків 
майбутнього.

Вигоди від застосування систем 
Ytong Energo і Ytong Energo+:

  ощадливість – це оптимальний 
матеріал для будівництва стін 
без товстого шару утеплення, 
що означає зменшення витрат 
на багатьох етапах будівництва,

  зменшення містків холоду 
завдяки застосуванню клейової 
суміші для тонких швів Ytong 
і поєднанню «паз-гребінь», а 
також додатковим системним 
елементам (наприклад, пере-
мички і плити перекриття),

  швидке будівництво – стіна 
без товстого шару утеплення і 
системні рішення скорочують 
час будівництва,

  здорова стіна, що дихає, – 
матеріал виготовляється ви-
ключно з природної сировини: 
вапна, піску і води; повністю 
паропроникна перегородка 
зменшує ризик розвитку пліс-
няви і грибка.

Блоки Ytong Energo і Ytong Energo+ 
задовольняють найвищі вимоги 
до теплоізоляції при міцності на 
стиснення 2 МПа. Зразки товщи-
ною 48 см відповідають найвищим 
критеріям, які сьогодні висувають 
до енергозберігаючого будівниц-
тва.

Застосування системних виробів, 
у тому числі готових перемичок 
Ytong, елементів утеплення вінця 
Multipor EDW і перекриття дозво-
ляє отримати однорідну конструк-
цію та зменшує ймовірність появи 
містків холоду.

Ytong Energo і Ytong Energo+ 
Робимо ставку на найтеплішу стіну!

  клейова суміш 
для тонких 
швів Ytong

  перемички
  U-подібні блоки 

Ytong
  елементи 

утеплення вінця
  перекриття Ytong

+

Гарантія найтеплішої стіни – це застосування повної системи Ytong Energo або Ytong Energo+:

 блоки

+
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Будівництво кожної стіни почина-
ється з укладання на фундамент 
горизонтальної гідроізоляції [1]. 
Блоки не повинні висуватися за 
межі зовнішньої поверхні фунда-
ментної стіни більше, ніж на 1/3 
ширини стіни.

Перший шар блоків укладається 
на цементний розчин. Будівниц-
тво зовнішніх стін починається 
від зовнішніх кутів [2]. Окремі 
горизонтальні блоки вирівнюють 
за допомогою рівня і гумового мо-
лотка [3]. Точне вирівнювання усіх 
кутів першого шару перевіряють 
за допомогою нівеліру.

Наступні шари блоків укладаються 
на клейову суміш для тонких швів 
Ytong, який наносять за допомо-
гою системної кельми [4]. Перед 
цим поверхню блоків необхідно 
вирівняти теркою для шліфування, 
а потім очистити від пилу [5].

Зміщення вертикальних швів від-
носно попереднього шару бло-
ків повинно бути менше 8 см [6]. 
Блоки Ytong мають поєднання 
«паз-гребінь» – сумішшю запов-
нюють тільки горизонтальні шви 
[7]. Вертикальні шви запов нюють 
тільки в тих місцях, де не має по-
єднання «паз-гребінь», напри-
клад, в кутах і над перемичками.

В залежності від потреб блоки 
Ytong обрізають до необхідного 
розміру і форми за допомогою 
стрічкової або відієвої ручної пили 
[8].

Ytong – просте і швидке будівництво
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будівництво стіни 
з блоків Ytong

Див. фільм:
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Утеплення зсередини – іноді це 
єдина можливість ефективно 
покращити комфортність життя 
у будинку. Наприклад, в істо-
ричному будинку, де немож-
ливо виконати теплову модер-
нізацію ззовні через фасад, 
який знаходиться під охороною 
як пам’ятка архітектури, або у 
випадку однієї квартири, якщо 
кооператив не планує ремонт 
будинку. На допомогу прихо-
дять мінеральні теплоізоляційні 
плити Multipor – один з найте-
пліших і безпечних для здо-
ров’я матеріалів для утеплення 
зсередини.

Переваги утеплення зсередини 
плитами Multipor:

  економія енергії – значно по-
кращуються теплові параметри 
як стін, так і перекриття (напри-
клад, над холодним гаражем), 
що дозволяє суттєво зменшити 
рахунки за споживання енергії,

  без втручання у фасад – 
ідеально підходить у випадку 
утеплення історичних об’єктів 
і будинків з цінними фасадами, 
які не можна змінювати,

  індивідуальна теплова модер-
нізація – дозволяє утеплити 
окрему квартиру або примі-
щення, якщо власник зволікає 
з тепловою модернізацією бу-
динку,

  короткотривалий ремонт – 
швидкий монтаж та можливість 
виконувати роботи незалежно 
від погодних умов,

  низька вартість виконання 
– простий і легкий монтаж не 
вимагає застосування спе-
ціальних інструментів і встанов-
лення дорогого риштування,

  приємний мікроклімат всере-
дині – дозволяє стіні «дихати», 
усуває ризик появи на перего-
родці плісняви і грибка.

Multipor – утеплення зсередини

Multipor – це матеріал:
  дуже теплий – висока тепло-

ізоляційна здатність (коефіцієнт 
теплопровідності λ10, dry = 0,042 
Вт/(мK)),

  легкий – найлегший вид га-
зобетону, який не дуже обтяжує 
конструкцію будинку (щільність 
≤ 115 кг/м³),

  легкий в обробці – плити мож-
на обрізати у довільній формі за 
допомогою звичайних інстру-
ментів (відієва пила) і відшлі-
фувати теркою,

  здоровий – виготовляється 
з природної сировини (піску, 
води і вапна),

  безпечний – стійкий до біо-
логічної корозії, усуває ризик 
появи на стіні плісняви і грибка,

  паропроникний – дозволяє во-
лозі вільно виходити назовні 
перегородок (коефіцієнт дифу-
зійного опору µ: 3),

  негорючий – у випадку пожежі 
не виділяє диму, отруйних газів 
і не розбризкує гарячі бризки 
(найвищий клас вогнестійкості 
A1).
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Перед початком монтажу плит 
Multipor на стіни слід очистити 
основу від пилу і залишків антиад-
гезійних засобів. Основа має бути 
рівною, щоб після приклеювання 
плит не виникали повітряні по-
рожнечі. Спочатку слід визначити 
положення нижнього краю плити 
і зробити на основі дилатаційний 
зазор (пісок з поліуретанової піни 
або повсті) [1].

Для різки плит потрібна лише ві-
дієва пила [2], для шліфування 
країв і надання плитам закругленої 
форми – терка для шліфування [3].

Плити Multipor приклеюють до ос-
нови легкою сумішшю Multipor. Її 
наносять на усю поверхню плити 
за допомогою зубчатої терки із зу-
бцями 10 x 10 мм, утворюючи шар 
товщиною 8–10 мм [4].

Плиту з нанесеним розчином при-
тискають до основи на відстані 
2 см від місця монтажу [5] і плав-
ним рухом пересувають у відпо-
відне положення [6].

Після укладання плит теркою для 
шліфування вирівнюють нерівно-
сті, які могли виникнути у місці 
їх поєднання [7]. Поверхню уте-
пленої стіни повністю покри вають 
шаром ~5 мм розчину Multipor, 
в який для захисту від тріщин за-
глиблюють сітку зі скловолокна 
граматурою мін. 145 г/м² [8].

Кінцеву обробку стіни можна вико-
нати за допомогою тонкошарової 
мінеральної або силікатної штука-
турки, вапняної штукатурки, папе-
рових шпалер або скловолокна. 
Для фарбування слід застосувати 
паропроникну фарбу для внутріш-
нього використання [9].

Multipor – простий монтаж. Зробіть це самі!
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утеплення стін зсередини 
плитами Multipor

Див. фільм: 
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Технічні дані

Міцність на стискання стін Ytong на розчині для тонких швів

Вид стінових 
елементів

Стандартна міцність 
стінового елемента

fB [МПа]

Характерна 
міцність
fk [МПа]

Розрахункова міцність
fd [МПа]

кат. A кат. B

Ytong Energo+ PP2/0,3 2 1,08 0,64 0,54

Ytong Energo PP2/0,35 2 1,08 0,64 0,54

Ytong PP2/0,4 2 1,08 0,64 0,54

Ytong Forte PP2,5/0,4 2,5 1,63 0,96 0,82

Ytong PP3/0,5 3 1,91 1,12 0,95

Ytong PP4/0,5 4 2,44 1,43 1,22

Ytong PP4/0,6 4 2,44 1,43 1,22

Ytong PP5/0,6 5 2,95 1,73 1,47

Ytong PP5/0,7 5 2,95 1,73 1,47

Характерна міцність на розтяг при вигині стін Ytong на розчині для тонких швів

Вид стінових 
елементів

Стандартна міцність 
стінового елемента

fB [МПа]

Вигин у площині, 
паралельній до опор-

них швів
fxk1 [МПа]

Вигин у площині, перпендикулярній до опор-
них швів
fxk2 [МПа]

вертикальні 
заповнені шви

вертикальні неза-
повнені шви

Ytong Energo+ PP2/0,3 2 0,070 0,070 0,050

Ytong Energo PP2/0,35 2 0,070 0,070 0,050

Ytong PP2/0,4 2 0,070 0,070 0,050

Ytong Forte PP2,5/0,4 2,5 0,088 0,088 0,063

Ytong PP3/0,5 3 0,105 0,105 0,075

Ytong PP4/0,5 4 0,140 0,140 0,100

Ytong PP4/0,6 4 0,140 0,140 0,100

Ytong PP5/0,6 5 0,175 0,175 0,125

Ytong PP5/0,7 5 0,175 0,175 0,125

Міцність стін з елементів Ytong прийнята на підставі норми PN-EN 1996-1-1.

Значення категорії A приймається, якщо мулярські роботи виконує персонал, який пройшов відповідне навчання, під наглядом майстра-муляра, із застосуванням 
розчинів, приготовлених у заводських умовах, а якщо розчини готують на будівництві, то дозування складників і міцність розчину контролюються, а також якщо якість 
робіт контролює інспектор з нагляду від інвестора. В інших випадках приймається значення для категорії B.
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Вогнестійкість стін з блоків Ytong згідно з PN-EN 1996-1-2

Несучі стіни (критерій REI)

Вогнестійкість стін з блоків YTONG (несучі стіни)

товщина блоків [мм] 50; 75 100 115 150 175 200 240 300; 365; 
400; 480

види PP2/0,35; PP2/0,4; PP2,5/0,4; PP3/0,5; PP4/0,5

критерій REI, рівень використання тримкості α ≤ 0,6

неоштукатурені стіни
- REI 90 

- REI 120

REI 90 
- REI 240

REI 120 
- REI 240

REI 240

оштукатурені стіни REI 120 - REI 240

критерій REI, рівень використання тримкості α ≤ 1,0

неоштукатурені стіни

-

REI 45 
- REI 120

REI 60 - REI 240 REI 90 
- REI 240

REI 120 
- REI 240

REI 240

оштукатурені стіни REI 60 
- REI 120

REI 180 
- REI 240

види PP4/0,6; PP5/0,6; PP5/0,7

критерій REI, рівень використання тримкості α ≤ 0,6

неоштукатурені стіни

-

REI 60 - REI 120 REI 90 
- REI 240

REI 120 
- REI 240

REI 120 
- REI 240

REI 240

оштукатурені стіни REI 90 - REI 120 REI 180 
- REI 240

REI 180 
- REI 240 REI 240

критерій REI, рівень використання тримкості α ≤ 1,0

неоштукатурені стіни

-

REI 60 
- REI 120

REI 45 
- REI 120

REI 60 
- REI 240

REI 90 
- REI 240

REI 120 
- REI 240

REI 180 
- REI 240

REI 240

оштукатурені стіни REI 60 
- REI 240

REI 60 
- REI 240

REI 90 
- REI 240

REI 120 
- REI 240

REI 180 
- REI 240 REI 240

Ненесучі стіни (критерій EI)

Вогнестійкість стін з блоків Ytong (ненесучі стіни)

товщина блоків [мм] 50 75 100 115 150; 175 200; 240; 300; 
365; 400; 480

види PP2/0,35; PP2/0,4; PP2,5/0,4; PP3/0,5; PP4/0,5

неоштукатурені стіни
EI 30 EI 60 - EI 120 EI 120 - EI 240

EI 120 - EI 240
EI 180 - EI 240 EI 240

оштукатурені стіни EI 180 - EI 240

види PP4/0,6; PP5/0,6; PP5/0,7

неоштукатурені стіни EI 30 EI 60 - EI 120 EI 120 - EI 240
EI 180 - EI 240 EI 240

оштукатурені стіни EI 30 - EI 90 EI 90 - EI 120 EI 180 - EI 240
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Термічні, вологісні та акустичні властивості стін Ytong

Опис елемента Товщина 
[мм]

Коефіцієнт 
теплопро-
відності, 

λ [Вт/(мK)]

Термічний 
опір, R 

[м2K/Вт]

Коефіцієнт 
теплопе-
редачі, 

U 
[Вт/(м²K)]

Дифузій-
ний опір, 

µ

Акустична ізоляційна здатність 
[дБ]

RA1 RA2 Rw

Ytong Energo+ PP2/0,3
480

0,0855
5,61 0,17

5/10
471) 451) 491)

365 4,27 0,23 451) 421) 481)

Ytong Energo PP2/0,35

480

0,095

5,05 0,19

5/10

481) 451) 491)

400 4,21 0,23 471) 441) 481)

365 3,84 0,25 47 43 48

300 3,16 0,30 44 41 46

240 2,53 0,37 42 38 43

Ytong PP2/04 400 0,11 3,63 0,27 5/10 49 46 51

Ytong Forte PP2,5/0,4

365

0,11

3,32 0,29

5/10

48 44 50

300 2,73 0,35 46 42 47

240 2,18 0,43 43 40 45

Ytong PP3/0,5 240
0,14

1,71 0,53
5/10

45 42 47

Ytong Interio PP3/0,5 115 0,82 1,01 37 35 39

Ytong PP4/0,5 240 0,14 1,71 0,53 5/10 45 42 47

Ytong PP4/0,6

365

0,16

2,28 0,41

5/10

52 48 53

300 1,88 0,49 50 46 51

240 1,50 0,60 47 44 49

200 1,25 0,70 45 42 47

175 1,09 0,79 44 40 45

150 0,94 0,90 42 38 44

115 0,72 1,13 39 36 40

100 0,63 1,25 38 35 39

75 0,47 1,56 35 34 37

50 0,31 2,08 321) 321) 341)

Ytong PP5/0,6 240 0,16 1,50 0,60 5/10 47 44 49

Ytong PP5/0,7 240 0,20 1,20 0,73 5/10 522) 482) 532)

1) розрахункове значення;
2) значення для стіни, з обох сторін оштукатуреної цементно-вапняною штукатуркою товщиною 2 см.
Наведені значення стосуються стін, з обох сторін оштукатурених гіпсовою штукатуркою товщиною 6 мм.
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Технологічні властивості мінеральних термоізоляційних плит Multipor
Параметр

об’ємна щільність, ρ [кг/м³] ≤ 115

коефіцієнт теплопровідності

     в сухому стані, λ10,dry [Вт/(мK)] 0,042

     розрахункова вартість, λD [Вт/(мK)] 0,043

проникнення водяної пари

     коефіцієнт дифузійного опору, µ 3

     паропроникність, δ [кг/(м·с·Па)] 0,67 ∙ 10-10

міцність на стискання в сухому стані [кПа] ≥ 300

середня міцність на розтяг [кПа] ≥ 80

деформація під навантаженням 1 кН [мм] 1

клас вогнестійкості клас A1

сорбція [% маси] ≤ 6

абсорбція води

     короткотривалий контакт з водою, WP [кг/м²] 2

     тривалий контакт з водою, WPL [кг/м²] 3
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Зверніться до нас:

www.ytong.ua

www.ytong-silka.pl


