
Монолитни стени с 
Porotherm 38 W.i Plan

Тухлата пълна с вата, 
пълна с предимства
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Защо 
Porotherm 38 W.i Plan?

Покриването на нарастващите изисквания за 
енергийна ефективност към съвременните 
сгради поставя пред изпитание строителните 
специалисти. Те са изправени пред проблема 
с увеличаването на дебелината на топлоизо-
лационния слой и това поставя допълнителни 
изисквания както към изолационния матери-
ал, така и към системата за фиксиране към 
основния зид.

Поставянето на минералната вата в самия 
керамичен блок е елегантно решение за 
изграждане на външните стени. Съчетават 
се силните страни на два различни строител-
ни материали в един нов строителен продукт. 
Минералната вата притежава много висока 
топло- и звукоизолираща способност, а освен 

„С керамичния блок Porotherm 38 W.i Plan постигаме 
оптималните основи за едно енергоспестяващо и 
здравословно строителство. Нашите керамични 
блокове, запълнени с минерална вата, са отговора 
на едно все по-често поставяно изискване: масивно 
еднослойно строителство без допълнителна изолация.“

Инж. Цанко Миланов 
управител на Винербергер ЕООД

това, също както керамиката, не гори, не 
старее, водоустойчива е и притежава висока 
паропропусклива способност. 

Стабилната керамична обвивка на керамичния 
блок пък гарантира здравината и прецизната 
геометрия, а специалните кухини се запълват 
с парчета от минерална вата. Така за целия 
керамичен блок се получават съчетани в едно 
както високите стойности на минералната 
вата, така и здравината на керамичния блок 
за зидария.

Научете в тази брошура повече за керами-
ката като строителен материал и за неговата 

„добавена стойност“. 

От векове наред от четирите елемента Земя, Вода, Огън и Въздух се образува един 
несравним по своята целесъобразност и атрактивност строителен материал – глина-
та. Вече 200 години Винербергер разработва своето ноу-хау, за да осигури чрез глина-
та максимален комфорт на обитаване и енергийно ефективни решения. Винаги сме в 
търсене на нови възможности да я оптимизираме, за да отговаряме на всички изиск-
вания на днешния, а и на утрешния ден. Защото сградите трябва да се обръщат към 
хората, а не обратното.



Wienerberger4

За всеки по нещо
Този, който строи добре, живее 
по-добре: Използването на 
висококачествени и екологични 
строителни материали не 
само щади природата, но и се 
грижи са по-високото качество 
на живот. Защото доброто 
физическо и душевно състояние, 
здравословната среда и сигурните 
строителни материали гарантират 
едно напълно спокойно ежедневие 
в собствения ни дом
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Енергийна ефективност
Блоковете от серията W.i 
притежават рекордно ниски 
стойности на коефициен-
та на топлопроводност -  
λ=0.07 W/mK, което осигуря-
ва високата топлоизолираща 
способност на този блок. 

Този резултат се постига от 
порьозната структура на 
използваната керамика и специ-
ално конструираната решет-
ка на Porotherm 38 W.i Plan. 
U-стойността на зида изграден 
от тези блокове е 0,18 W/m2K. 
По този начин потребителите 
спестяват от разходи както по 
отоплението, така и охлажда-
нето на сградата през целия 
ѝ живот.

Акумулираща способност
Стените, изградени от керами-
ка имат висока акумулира-
ща способност. Те регулират 
температурата в стаите и се 
грижат целогодишно за прият-
ния климат в помещенията – 
както лятото, така и зимата. 
Топлината се съхранява по 
естествен начин и разходите 
за отопление се запазват ниски. 

Паропропускливост
Добрата ограждаща конструк-
ция трябва да пропуска водни-
те пари навън. Керамичните 
блокове Porotherm, като един 
от материалите притежа-
ващ висока паропропусклива 
способност µ=2,3 / 3,9, може да 
осигури оптимална влажност 
на въздуха.

За инвеститори
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Здравословна среда на обитаване
Никога вече влажен въздух: за жилищ-
ните пространства идеалната средна 
влажност на въздуха е между 40-60%. Тези 
стойности се постигат лесно с блоковете  
Porotherm 38 W.i Plan. Керамичните им стени 
поглъщат излишната влажност от въздуха, 
запазват я или я транспортират към околната 
среда. В случаите, когато въздухът се изсуши 
рязко, те я отдават обратно и балансират 
оптималната влажност на въздуха.

Естествени материали
Керамичните блокове се състоят от 100% 
естествени материали. Суровините, използва-
ни за производството на керамичните продук-
ти, са без алергени и са изцяло безвредни 
за здравето на човека. Освен това са с 
неутрален мирис. В допълнение употребата 
им щади природата и спомага за опазва-
нето на околната среда. Биологични тесто-
ве от различни институти са доказали това 
многократно. 

Шумоизолация
Благодарение на оптималната си маса стените, 
изградени от керамични блокове, трудно могат 
да бъдат подложени на вибрации от различни 
източници на шум. Оптималното им тегло само 
по себе си означава добра звукоизолация, а 
редуването на керамика – вата – керамика 
подобрява защитата от шум допълнително.

Повече площ
За се постигне еквивалентна топлоизолираща 
способност, е необходимо да добавим към 
традиционно изгражданите зидове с дебели-
на 25 см допълнителна изолация с дебелина 
около 18 см. Това увеличава общата дебели-
на външната стена и тя достига над 44 см 
дебелина. При Porotherm 38 W.i Plan същата 
топлоизолационна способност се постига само 
с 38 см, което при една двуетажна къща напри-
мер може да „спечели“ допълнителна жилищ-
на площ от около 4 м2!
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Негоримост
Kерамичните тухли вече са минали през огъня. 
При възникване на пожар минералния произ-
ход на строителния материал керамика не 
отделя нито дим, нито отровни изпарения – 
тя не гори. Тухлените конструкции запазват 
своята якост и при високи температури и се 
противопоставят на пожарите дълги часове. 
Те са предпочитан материал при изграждане 
на противопожарни стени.

Безвредност
В случай на избухване на пожар не се отделят 
никакви отровни газове. Сградите от керамич-
ни тухли са особено стабилни, сигурни и 
издръжливи. Със своята масивна стабилност 
те осигуряват защита от огън. Те не горят и 
така разпространяването на пожара в други 
помещения и сгради е предотвратено.
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Дълготрайност
Керамичните блокове са доказали своята 
издръжливост във времето. Имат отлични 
статични характеристики, притежават механич-
на здравина и са устойчиви на химични 
въздействия. След изпичането им те не проме-
нят физико-химичните си свойства и запазват 
всичките си характеристики по време на целия 
живот на сградата.

Запазват инвестиционната стойност във 
времето
Устойчиви, здрави, огнеупорни - предимства, 
които в днешния забързан свят на масово 
потребление на стоки за еднократна употре-
ба правят впечатление. Освен това сгради-
те, изградени само с керамични строителни 
материали, са много лесни за поддръжка и не 
изискват допълнителни средства за това. Ето 
защо те са една стабилна инвестиция.

© Photographer: Markus Esser 
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Универсален строителен 
продукт
Сградите от керамични тухли 
са подходяща основа на всички 
концепции и особено тези с 
почти нулево потребление на 
енергия и използването на 
възобновяеми източници. 

Проектирането на енергоефективна къща 
не е по-сложно, но със сигурност има 
своите особености, на които трябва да се 
обърне внимание. Необходимо е да съобра-
зим проекта с цялостната концепция за 
ниско потребление на енергия.

За архитекти

© Photographer: Uwe Strasser
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Ниско обемно тегло
В многоетажните жилищни и 
обществени сгради, където на 
малка площ има съчетание на 
разнообразни по предназначе-
ние пространства, е желател-
но да се използва система на 
строене, която е физически 
сигурна и не зависи от допъл-
нително техническо обслуж-
ване. Стенните конструкции 
с по-малка обща дебелина, 
но висока топлоизолираща 
способност понижават разхо-
дите по строежа.

Свобода при завършващи 
покрития
Твърдата повърхност на 
еднослойната стена от 
Porotherm 38 W.i Plan предоста-
вя почти неограничени вариан-
ти за оформяне фасадите на 
сградите: от искрящо бяло, 
през класическо червено до 
катранено черно; грапави, 
гладки или глазирани повърх-
ности, облицовки с продъл-
говати или широки формати. 
Имате свободата да избира-
те според Вашето желание. 
Клинкерните настилки и 
керамичните покриви прида-
ват хармоничен завършек на 
цялата картина.

© Photographer: Uwe Strasser
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© Photographer: Uwe Strasser
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Повишена точност
Porotherm 38 W.i Plan спада към 
семейството на блоковете с 
повишена точност. Те се произ-
веждат по технология, която 
включва двустранно (отгоре и 
отдолу) шлайфане на готовите 
блокове с точност до милиме-
тър, управлявано с компю-
тър. Височината при този вид 
тухли е 249 мм. Прецизността 
на шлайфаните тухли позво-
лява зидането им с тънко-
слоен разтвор или лепенето 
им с полиуретаново лепило 
Dryfix дебелина на фугата от 
1 до 3 мм!

Бързина при изграждане
Строителството с Porotherm 38 
W.i Plan e изключително бързо. 
За това допринасят допълни-
телно подравнените повърхно-
сти на керамичните блокове 
и здравото и бързо дейст-
вие на полиуретаново лепило 
Porotherm DryFix. Липсата на 
мокри процеси позволява да 
се изграждат стени при темпе-
ратури до -5°C. При работа 
със системата Porotherm Dryfix 
повърхностите на блокове-
те залепват изключително 
здраво.

Пълнените тухли Porotherm съчетават 
керамика и вата в едно изделие, като 
спестяват много операции и средства по 
полагането на допълнителна топлоизола-
ция, а същевременно запазват ценните 
преимущества на еднослойната стена.

За строители
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Добавена стойност вместо добавени разходи
Съкратените процеси на работа с Porotherm 38 W.i Plan позво-
ляват по-кратко време за изпълнение на строителството и 
пестене на разходи за труд и материали. Благодарение на 
вградената минерална вата, допълнителните системи за външна 
топлоизолация не са необходими. Така остава повече жилищно 
пространство за обитателите, а и се спестяват допълнител-
ните операции за многослойния монтаж на топлоизолацията.

Изграждането на стените посредством системата DryFix спестя-
ва както необходимите количества традиционно използвания 
разтвор, но също така и времето от неговото приготвяне и 
транспортиране на строителната площадка. 

Лесна обработка
Блоковете с повишена точност 
улесняват постигането на 
идеално равна повърхност. 
Това позволява постигане 
на проектните дебелини на 
завършващата мазилка без 
обичайните преразходи за 
покриване на неточности.
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Работа при ниски темпе-
ратури
Използване на системата 
DryFix позволява по-голяма 
независимост от външни-
те атмосферни условия при 
изпълнение на зидариите. С 
помощта на полиуретановото 
лепило DryFix тези керамич-
ни блокове могат да се зидат 
дори при температури от -5 °C.

Чиста площадка
Отпадането на традиционния 
вароциментов разтвор при 
системата DryFix елиминира 
опаковките за разтвор, вкл. 
палета или необходимост-
та от разполагане на силози 
на строителната площад-
ка. Чистата работна площад-
ка след приключване на 
работа допълнително допри-
нася както за спестяване на 
времето за почистването ѝ, 
така и средства за депонира-
не на отпадъчни строителни 
материали.

Опростена технология
Днес, благодарение на проду-
кти като Porotherm 38 W.i Plan, 
външна допълнителна изола-
ция не е необходима. С тях 
могат да бъдат изградени 
еднослойни стени за сгради 
с ниско потребление на 
енергия и дори пасивни сгради. 
Изграждането на стените само 
чрез зидане и двустранното им 
измазване намалява броя на 
операциите и възможността 
за грешки. Така строителите 
могат да гарантират по-дълъг 
безпроблемен гаранционен 
срок за своите инвеститори.
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Производство
При производството на тухлите 
се спазват високи стандарти 
за опазване на околната среда. 
Тухлите не съдържат вредни 
или отровни вещества. Не се 
излъчват вредни емисии при 
производството им - още от 
процеса на добиване на глина-
та до крайния продукт.

Опазване на околната среда
Днес стандартите за модер-
ни еднофамилни къщи са 
такива с ниско потребление 
на енергия. За да се постиг-
нат ниски стойности се препо-
ръчва един по-компактен 
начин на строене, но като се 
запазват съответните архите-
ктурни мащаби за свободно 
пространство. С помощта на  
Porotherm 38 W.i Plan външни-
те стени за този тип сгради 
се изграждат безпроблемно и 
според актуалните тенденции 
и без допълнителна изолация.

Използването на материали с естест-
вен произход има редица предимства. Те 
съчетават дълъг живот с добри показате-
ли и добра цена, а след края на експлоа-
тацията си не замърсяват околната среда.

За загрижените 
към природата

© Photographer: Uwe Strasser
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Porotherm 38 W.i Plan

Porotherm 38 W.i Plan е керамичен блок с вградена минерална вата, предназ-
начен за изграждане на външни стени с дебелина 38 cm без допълнителна 
изолация. Монолитната стена с вградена топлоизолация осигурява благопри-
ятна среда на обитаване с оптимални физико-биологични показатели.

Общи технически показатели 

Размери (дължина х ширина х височина) 250 х 380 х 249 mm

Тегло на блока 14,7 kg

Обемно тегло 54 бр. / палет

Опаковка 54 бр. / палет

Разход 16 бр. / m2

Разход на тънкослоен разтвор 3,5 литра / m2

Разход на DryFix extra (полиуретаново лепило) 5 m2 / флакон

Топлоизолационни показатели 

Коефициент на топлопроводност λ = 0,070 W / mK

Коефициент на топлопреминаване

Измазано с вътре 1,5 см варогипсова мазилка (λ=0,60) 
вън 2,0 см лека варова мазилка (λ=0,40)

u = 0,18 W / m2K 

Измазано с вътре 1,5 см варогипсова мазилка (λ=0,60)
вън 2,0 см лека варова мазилка (λ=0,40) u = 0,16 W / m2K

Специфичен топлинен капацитет c = 2,02 kJ / kgK

Коефициент на паропропускливост µ = 2,3 / 3,9

Якостни показатели 

Якост на натиск fb = 10 kN/mm2

Звукоизолационни показатели

Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 50 dB

Пожарозащита

Клас по реакция на огън A1

Огнеустойчивост на стена изградена с Рorotherm 38 W.i Plan

с тънкослоен разтвор и измазана от страната на огъня EI 120

с DryFix разтвор и измазана от страната на огъня EI 90

Технически данни
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Този строителен продукт отговаря на изисква-
нията на българските стандарти  (БДС EN 
771-1) за строителни материали и е подходящ 
за използване в България.

Тухлата е съставена от глина и минерал-
на вата. Възможни и неизбежни са разли-
ки в цветовете, дължащи се на естествената 
суровина – глината, и процеса на преработ-
ката ѝ, както и разлики в размерите, дължа-
щи се на различната степен на свиваемост по 
време на изсушаване и изпичане на отделните 
производствени партиди. Допуските в разме-
рите са регулирани в продуктовия стандарт  
БДС EN 771-1.

За допълнителна информация относно този 
продукт можете да се информирате на нашия 
уебсайт www.wienerberger.bg. Моля, обърнете 
внимание на нашите указания за ползване на 
системите Porotherm.

Запазваме си правото да променяме техничес-
ките показатели на продукта вследствие на 
промени при производството му. Настоящи-
те указания са необвързващи и имат само 
препоръчителен характер. Те се основават 
на досегашните ни разработки. С настоящата 
листовка всички предходни версии са невалид-
ни. 

Винербергер декларира предоставените строи-
телно-физични и статични показатели на своите 
продукти, съгласно актуалните строителни 
норми. Приложението на продуктите, съглас-
но действащата нормативна уредба в строител-
ството и текущото състояние на използваната 
техника е специфична за всеки отделен проект 
и трябва да се проверява, доказва и контро-
лира от проектанта и техническия надзор.

© Photographer: Uwe Strasser
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Нивелиране на първия ред

Тези тухли са шлайфани и размерите им 
са точни до милиметри. Затова и прециз-
ното нивелиране и полагане на цимен-
то-пясъчния разтвор за първия ред на 
тухлите е задължително. По този начин 
ще се спести време на по-късен етап и 
ще се гарантира още от началото право-
линейност на зида. 
Нивелирането на разтвора може да стане 
и по традиционни способи, но работата 
с инструмента за нивелиране на Винер-
бергер спестява много повече време.

Конструиране на еднослойна стена

Строителните норми, действащи за територията на нашата страна, изискват задължителното обрамчване на всички зидани 
конструкции със стоманобетонни пояси и колони с цел гарантиране на сигурно антисеизмично строителство. Това налага 
при конструирането на еднослойни тухлени стени с дебелина от 38 см, керамичните блокове да излизат пред бетоновата 
конструкция. В образуваните кухини върху стоманобетоновите колони и греди се поставя допълнителна топлоизолация с цел 
елиминирането на евентуален топлинен мост и постигането на равна повърхност по фасадата.

Технология на изграждане

Прекъсване на работа

Минералната вата в Porotherm 38 W.i Plan 
е изцяло хидрофобирана и затова не 
задържа вода. Въпреки това керамични-
те блокове, както всеки един строителен 
материал, трябва да бъдат предпазени 
от влагата. Ето защо в края на работата 
и особено при по-дълги прекъсвания на 
работния процес горната част на стената 
и парапетите на прозорците се покриват 
с фолио или с хидроизолационна лента.

Укрепване към носещата 
конструкция

Съгласно нормите за проектиране 
на зидани конструкции при връзката 
със стоманобетоновата конструкция е 
необходимо да се осигурят така нарече-
ните еластични връзки. Техният вид и 
брой се определят от проектанта по 
част конструкции.

Завършващи покрития

Върху керамичните зидове могат да се 
полагат широк спектър от вароцименто-
ви, а от вътрешната стена и вароцимен-
тови, варови или гипсови мазилки. За 
по-подробни указания е необходимо да 
се спазват предписанията на съответния 
производител.
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Първи ред

Прецизното нивелиране на първия ред на тухлите е задължи-
телно. За полагане се използва циментово-пясъчен разтвор, 
защото по този начин ще се спести време на по-късен етап 
и ще се гарантира още от началото праволинейност и равнин-
ност на зида. По време на зидането на първия ред се прове-
рява непрекъснато блоковете да са в правилно положение.
Нивелирането на разтвора за първия ред може да стане и с 
традиционните способи, но работата с инструмент за подрав-
няване е по-прецизна и спестява значително време.
За улеснение на майсторите са предвидени и специални щипки, 
с които блоковете се пренасят много бързо и лесно.

Рязане на блоковете

За рязането на Porotherm W.i Plan може да се използват електри-
чески триони или стандартните машини за мокро рязане на 
тухли. Влакната на минералната вата не се оплитат в режещата 
лента и минералната вата се отрязва заедно с целия керами-
чен блок. Дори малки части с ширина от няколко сантиметра 
могат да бъдат лесно отрязани и са достатъчно стабилни.

Щипки за лесно пренасяне на блоковете

Винербергер предлага приспособление, което улеснява работа-
та с блоковете Porotherm 38 W.i Plan при изграждането на 
монолитни стени. Инструментът Porotherm 30-50 представлява 
щипки за тухли и е предназначен за захващане и преместване 
на блокове за зидария Porotherm с ширина от 30 до 50 cm. Така 
улеснява повдигането и преместването на блоковете в етапа 
на зидане. Същевременно осигурява прецизното позициони-
ране на следващия блок, докато се спуска по сглобката нут 
и федер и поставянето му в реда, което значително ускорява 
работата и гарантира плътното му прилепване към предния блок.

Porotherm DryFix

Porotherm DryFix е патентована, изпитана система за слепване 
на керамични блокове Porotherm с повишена точност (шлайфа-
ни тухли).
Преди полагане на лепилото, повърхностите на блоковете 
се почистват и навлажняват посредством навлажнена четка.
С полиуретановото лепило Porotherm Dryfix се поставят две 
ивици на първите вътрешни стени на тухлата. Това се прави 
за двете страни на стената. По този начин се получават общо 
4 ивици от лепило. 
За улеснение при полагането се използва специален Y-накрай-
ник за пистолета за полиуретановото лепило.
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Изрязване на канали

Разрезите, необходими за различни електро и ВиК инсталации, се правят много лесно с 
машината за фрезоване на стена, която има паралелно движещи се режещи шайби. При фрезо-
ване минералната вата не се заплита в шайбите, а се отрязва заедно с керамичните стени. 
Отворите за електрическите контакти се изрязват посредством боркорона.

ВАжНО!
Важно е при работата с Porotherm 38 W.i Plan да се вземат под внимание 
всички основни насоки при работа с керамични блокове и респективно 
със системата Porotherm Dryfix, които са в ръководството за употреба. 
Всички допълнителни правила за работа за системата Porotherm Dryfix  
важат и за Porotherm 38 W.i Plan. Употребата на продуктите, съгласувана 
с действащите норми, строителните правила и с актуалното състояние 
на техниката, е специфична за всеки проект и се проверява и следи 
от техническия ръководител.

Пробиване
Пробиването на Porotherm 38 W.i Plan 
се осъществява задължително с изклю-
чен ударен режим на пробивната техни-
ка. Използва се бургия, предназначена за 
керамика. Дължината и размера на бурги-
ята се съобразява с дължината на дюбела 
или закрепващата система.
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Начини на закрепване на  
допълнителни елементи

При по-ниски натоварвания, както например 
при монтиране на допълнително оборудване и 
канали за кабели е достатъчно едно закрепва-
не с подходящ дюбел само на една от стени-
те на тухлата.

При средни натоварвания, като например 
монтаж на по-леки стенни шкафове или леки 
фасадни облицовки, по правило се използват 
дюбели със съответната дължина. Те осигуря-
ват закрепване на повече от една от стените 
на керамичния блок.
При по-високи изисквания, като напр. монтаж 
на козирки, сенници, тоалетни или по-тежки 
стенни шкафове се използват химически 

дюбели със съответната дължина. Така се 
осигурява едно по-сигурно закрепване на 
много повърхности. Евентуално може да има 
и необходимост от дюбелни връзки за носещи-
те конструкции. Те се планират и изчисляват 
от строителните инженери.

Монтирането на прозорците при стени, изгра-
дени с Porotherm 38 W.i Plan се осъществя-
ва с помощта на подходящ за рамките на 
прозореца самонарезни винтове. Важно е да 
се има предвид, че за да се постигне сигурно 
закрепване на прозорците, винтовете трябва 
да имат съответната дължина. Тя се получава 
като към ширината на рамката на прозореца 
се прибавят 190 мм.

Топлоизолиране на стоманобетон-
ните елементи

Върху стоманобетонните елементи се поста-
вя допълнителна топлоизолация с дебели-
на, съобразена с разстоянието (обикновено 
12-13 см) между равнината на стоманобетон-
ната конструкция и равнината на тухления зид. 
Целта е да се получи равна повърхност по 
фасадата. На частите с допълнителна топло-
изолация задължително се поставя армираща 
мрежа, която задължително стъпва и върху 
тухления зид на разстояние около 15-20 см.
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Бележки:



И
здание: Ф

евруари 2018

Винербергер ЕООД
София 1172 
ул. “Св. П. Зографски” 4
Бизнес сграда 2, ет. 2, Офис 1
Телефон:  +359 (2) 8066 777
office.bg @ wienerberger.com 
www.wienerberger.bg


