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tûny z pórobetonu YTONG zaji‰Èují velmi pfiíjemné
a zdravé vnitfiní prostfiedí, jsou propustné, d˘chají, velmi
dobfie absorbují hluk, zvlá‰tní struktura vnitfiních pórÛ
zvy‰uje útlum o 2 dB (tedy témûfi na polovinu) oproti
obdobn˘m materiálÛm. 

Dnes, a zvlá‰tû v budoucnosti, je velmi dÛleÏitá tepelná izolace bytu.
Novû koncipovan˘m tepeln˘m normám pro obytné budovy jiÏ
nevyhovuje stávající zateplení budov, stále je‰tû (i vzhledem k nákladÛm)
provádûné podle souãasn˘ch norem. Potfiebné hodnoty budou zaji‰Èovat
klasické izolace deset, ale spí‰e patnáct centimetrÛ silné.
Tvárnice YTONG mají tepeln˘ odpor zhruba tfiikrát niÏ‰í neÏ
speciální tepelnûizolaãní materiály. Pfii pouÏití tvárnic s tlou‰Èkou
375 mm je moÏné dosáhnout takov˘ch hodnot, které vyhovují
poÏadovan˘m hodnotám pfiedpokládan˘ch nov˘ch norem. Tlou‰Èka
stûny 375 mm z P2-400 zaruãuje vynikající souãinitel prostupu tepla
U 0,29 W/m2K. Vysoká tepelná izolace zajistí, Ïe v létû bude v domû
pfiíjemn˘ chladiv˘ vzduch a v zimû útulné teplo. YTONG je jedin˘m
materiálem na na‰em trhu, kter˘ tuto hodnotu zaji‰Èuje pfii pouÏití
jednoplá‰Èového zdiva bez dodateãné tepelné izolace. Je vhodné si
uvûdomit i to, Ïe stávající zateplovací systémy mají fiadu nectností –
jejich Ïivotnost je odhadována na 20 let, snadno mÛÏe dojít
k navlhnutí zdiva nebo plsti na styku zdi a izolace, a tím ke sníÏení
úãinnosti izolace, odvûtrávané izolace jsou finanãnû nároãné.
Jednoplá‰Èové zdivo tyto nev˘hody nemá. Je samozfiejmé, Ïe

o energetické nároãnosti rozhoduje i kvalita dvefií, oken a topení.
YTONG je ideálním materiálem pro nízkoenergetick˘ dÛm.
Materiál je zcela ekologick˘ a nezatûÏuje okolí. Zbytky se velmi
snadno likvidují a nevzniká nebezpeãí zneãi‰tûní jako pfii pouÏití
minerálních plstí nebo polystyrenu.

Snadno, rychle a ãistû
Dodavatelé pórobetonov˘ch prvkÛ YTONG zaji‰Èují cel˘ potfiebn˘
sortiment, tvárnice pro nosné stûny, pfiíãkovky, pfieklady, zdicí
malty, plá‰tû apod.
Nejvût‰í bûÏné tvárnice mají hmotnost kolem 30 kg. Tvárnice urãené
pro nosné zdi mají vytvofienou dráÏku a pero, vût‰í rozmûry mají
úchopové kapsy. To zaji‰Èuje snadné a rychlé pokládání – lepicí
malta se naná‰í jen na loÏnou spáru, styãná spára zÛstává
nevyplnûna. Men‰í mnoÏství lepidla sniÏuje i mnoÏství vody
v poãáteãním stadiu a tím i lep‰í izolaãní vlastnosti ihned po
dokonãení v˘stavby. Spotfieba lepicí malty je velmi malá, lze mluvit
o témûfi suchém stavûní. Práce s Ytongem je proto velmi ãistá
a je moÏné ji provádût i v obydleném domû. Na rozdíl od tradiãních
postupÛ je stavba pevné a hladké zdi snadná. Je v‰ak nezbytné
dodrÏovat postupy doporuãované v˘robcem tvárnic nebo lepidla.
Pfii v˘stavbû se snaÏíme zabránit navlhnutí pórobetonu, chráníme
ho pfied de‰tûm. Dokonal˘ch vlastností dosáhnou zdi teprve
po urãité dobû, po pfiirozeném vyschnutí.
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PoÏadavky na stavební materiály se neustále zvy‰ují, coÏ souvisí zejména s rostoucími nároky
na komfort bydlení, na ochranu pfiírody a nízkou spotfiebu paliv a elektfiiny. Podstatn˘ je
i nárÛst ceny práce v porovnání s cenou materiálu. Jedním z dnes jiÏ klasick˘ch materiálÛ,
které splÀují pfiísná kritéria moderního stavebnictví, jsou pórobetonové konstrukãní prvky.
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Pórobeton – klasika
se ‰piãkov˘mi parametry

Pfiíãky kotvíme pomocí nerezov˘ch spojek zdiva. Spojky upevníme do
zdiva nerezov˘mi hfiebíky, nebo je mÛÏeme vmáãknout do maltového loÏe

Pórobeton se dobfie zpracovává i opracovává. Rozmûry tvárnic a pfiíãek lze
fiezáním snadno upravit 
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âasto se chybuje pfii budování nenosn˘ch pfiíãek – napfiíklad pfii
budování nov˘ch bytov˘ch jader ve star˘ch domech. Nová pfiíãka
z YTONGU nesmí b˘t spojena se stávající zdí pevnû, na kapsy. Mezi
pfiíãkou a zdí je nutné ponechat dilataãní mezeru. Pfiíãky kotvíme
pomocí nerezov˘ch spojek zdiva. Spojky upevníme do zdiva nerezov˘mi
hfiebíky, nebo je mÛÏeme vmáãknout do maltového loÏe. U dodateãnû
dozdívan˘ch pfiíãek upevníme nerezovou spojku do zdiva hmoÏdinkou.
JestliÏe budujeme pfiíãky ve vícepodlaÏním domu, je vhodné zaãít od
nejvy‰‰ího patra a dbát na to, aby mezi pfiíãkou a stropem byla dilataãní
mezera, protoÏe pfii budování pfiíãek mÛÏe dojít k malému prohnutí
stropu o nûkolik milimetrÛ. Pfiíãku zaãínáme budovat na separaãní
podloÏce, jestliÏe je vysoká, stavíme ji po ãástech asi 1,5 m vysok˘ch.
Pórobeton nikdy nevrtáme s pfiíklepem. Potfiebné dráÏky na
instalace vody, odpadu, elektfiiny apod. se zhotovují speciální frézou
nebo dráÏkovaãem. Nikdy otvory nevysekáváme! DráÏky zeslabují
konstrukci, a proto je nûkdy vhodné pfiizdít schÛdek na instalace.
Pro stavitele je zajímavou v˘hodou pfiímá montáÏ obkladÛ na
tvárnice pfii pouÏití tzv. flexi lepidel. ProtoÏe stûna je témûfi rovná,
je moÏné na ni bez jakékoli mezivrstvy (lepidlo, perlinka, ‰tuk apod.)
lepit obklad.

Hrázdûné domy
V˘stavba domÛ byla vÏdy vázána na dostupnost materiálÛ
a na schopnost jeho technologického zpracování. I proto byly
v severozápadní Evropû a u nás v severozápadních âechách
budována hrázdûná stavení. Jednou z pfiíãin byl nedostatek
dlouhého, rovného jehliãnatého dfieva. Listnaté, pfieváÏnû dubové
lesy poskytovaly jen dfievo krátké a kfiivé. Byla proto tesafiskou
prací vytvofiena sloÏitá kostra – ãasto velmi hezkého vzhledu –
která byla následnû vyplnûna levn˘m hlinûn˘m materiálem nebo
pobita prkny. Hrázdûné zdivo je pro tyto oblasti typické
a památkové úfiady v tûchto oblastech i nadále povaÏují hrázdûné
domy za velmi vhodné pro novou v˘stavbu a nepovolují v˘stavbu
domÛ ru‰ících krajinn˘ ráz nevhodn˘mi stavbami. Pfiíkladem
mohou b˘t Obecné podmínky pro v˘stavbu v CHKO LuÏické hory.

Montované stavby lze v tûchto oblastech povolit jen v˘jimeãnû,
mimo stávající zástavbu. V souãasné stavební praxi se setkáváme
s hrázdûn˘m domem vût‰inou jako jedním z druhÛ dfievûn˘ch
staveb, vedle staveb srubov˘ch a sendviãov˘ch. Hrázdûná
konstrukce je mezi domy ze dfieva a podobn˘ch materiálÛ
nejluxusnûj‰í a nejdraÏ‰í.
Pfiesto je hrázdûná stavba s viditelnou dfievûnou konstrukcí
a v˘plní minerálním materiálem tradiãnû a právem povaÏována
za cenovû v˘hodnou a trvanlivou v˘stavbu. Dfievûné hranoly
tvofiící kostru hrázdûného nebo pfiíhradového domu jsou obvykle
lepené, o‰etfiené proti houbov˘m po‰kozením, s omezenou
hofilavostí, chránûné velmi dokonale proti atmosférick˘m vlivÛm.
Jejich pouÏitím pfiedejdeme mnoha potíÏím.
PoÏadavky na pfiíjemné bydlení a na malou energetickou nároãnost –
na dobrou tepelnou izolaci bytu – jiÏ neumoÏÀují v˘plÀ polí mezi
trámy hlinûn˘mi mazaninami jako v minulosti. Takovou technologii
lze pouÏít jen u skanzenÛ. 
Pórobetonové tvárnice jsou pro tuto v˘plÀ ideální. Jejich snadné
fiezání umoÏÀuje i v˘plnû sloÏit˘ch tvarÛ, ‰ikm˘ch v˘plní apod.
Podstatnou v˘hodou je izotropnost pórobetonu. Jeho pevnost
v tlaku je nezávislá na smûru zatíÏení, které mÛÏe b˘t u hrázdûné
konstrukce ãasto rÛzné. Následnû jsou tvárnice omítnuty tenkovrstvou
vápennou omítkou, v˘robcem vyvinutou speciálnû pro pórobeton,
a neru‰í vzhled domu. Podobn˘ postup lze pouÏít
i pfii opravách nebo rekonstrukcích stávajících hrázdûn˘ch domÛ.
Zachovají si pfiitom v‰echny v˘hody pórobetonu – velmi pfiíjemné
bydlení, velk˘ tepeln˘ odpor, nehofilavost, ekologiãnost atd.
Na rozdíl od zdí postaven˘ch pouze z tvárnic je nutné uvaÏovat
o rozdílné tepelné a vlhkostní roztaÏnosti dfieva a pórobetonu.
Podobnû jako u pfiíãek je nezbytné ponechat mezi vyzdívkou a trámem
dilataãní mezeru, kterou je tfieba vyplnit prouÏkem minerální plsti
nebo montáÏní pûnou. Vyzdívka musí b˘t uloÏena pruÏnû po celém
obvodu v˘plnû. Správnû provedené zdivo má vynikající vlastnosti
z hlediska estetického a zaruãuje velmi dobrou pohodu bydlení,
obdobnou bûÏn˘m stavbám z pórobetonu. �

Práce s pórobetonem je velmi rychlá


