KMB SENDWIX
ROZUMNE
STAVAŤ, SPOKOJNE

BÝ VAŤ

Stavebný systém pre
energeticky úsporné,
nízkoenergetické
a pasívne domy

Prírodný materiál
Vápennopiesková tehla sa vyrába iba
z prírodných materiálov: vápna, piesku a vody.
Nepoužívajú sa žiadne iné prísady ani chemické
prostriedky. Vápennopiesková tehla vzniká iba
za použitia nízkeho množstva energie na výrobu.
Pre výrobu 1 tony vápennopieskových tehál
sa spotrebuje iba 1107 MJ primárnej energie.
Preto tieto produkty šetria životné prostredie.

PIESOK 89%

VÁPNO 7%

VODA 4%

Úspora miesta
Vysoká únosnosť vápennopieskových
blokov umožňuje použitie nosnej
konštrukcie už v hrúbke steny 175 mm,
čo prináša úsporu obstavaného priestoru
a investičných nákladov, či naopak
zvýšenie ziskov v rozšírení m2 obytnej
plochy v jednotlivých podlažiach. Systém
umožňuje zavedenie elektroinštalačnej
techniky do priestoru dutých dier
v jednotlivých blokoch.

Úspora materiálov
Menšia spotreba omietkového systému
vďaka hladkej stene, menšia spotreba materiálov na základové pásy, či základ samotný.
Úspora v podobe vnútorných priečok
– stačí len AKU blok (8DF – LP AKU,
5DF – LP, R´w = 54 dB).

Nosnosť materiálu
Vzhľadom k nosnosti vápennopieskových blokov
je možné použiť materiál aj pre stavby bytových
domov, a to pri všetkých typoch ponúkaných
hrúbok muriva 290, 240, 175, ktoré umožňujú
výstavbu až 7 podlažných budov, bez použitia
skeletovej konštrukcie. Čo znamená získanie
väčšieho úžitkového priestoru (m2) na 1 podlažie
a tiež úsporu omietkových zmesí PROFIMIX).

Pevnosť materiálu
VPC murivo je vďaka vysokej pevnosti
využiteľné najmä pre stavby s vysokým
zaťažením – viacpodlažné bytové budovy,
administratívne budovy, alebo obchodné
a iné stavby, kde pri väčšom rozpätí nosných
stien je požiadavka na väčšiu únosnosť
muriva. Vďaka týmto vlastnostiam je vápennopieskové murivo alternatívou betónových
konštrukcií.

Bezplatný výpočet
Na všetky stavby vykonávame bezplatný
výpočet potreby materiálu a to nielen na
murovacie prvky, ale aj na strešnú krytinu,
stropy a potrebu suchých maltových zmesí.

Stavby v SR
Obchodné domy Kaufland, výstavba rodinných domov, priemyselný park Volkswagen
Devínska Nová Ves.

Akumulácia a tepelná úspora
Objemová hmotnosť materiálu je približne
5 × vyššia ako pri pálenom bloku, preto je možné
dosiahnuť neuveriteľné akumulačné schopnosti,
ktoré sa hodia na zachovávanie nastavenej teploty
interiéru počas letného aj zimného obdobia.
Vzhľadom k svojej akumulácii je tehla požadovaná
a doporučovaná na stavbu nízkoenergetických
a pasívnych domov. Energetické náklady na
prevádzku budovy sú potom minimálne.
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Tehlový termoblok

Plynosilikát

Prečo vápennopiesková tehla KMB SENDWIX?
• Zisk úžitkovej plochy vďaka štíhlym
konštrukciám až o 10 %
• Ideálny materiál pre nízkoenergetické
a pasívne domy
• Vysoká únosnosť muriva (40 N/mm2)
• Rýchla a presná výstavba
• Výborný akustický útlm

• Protipožiarna odolnosť
• Výborné tepelno – akumulačné vlastnosti
• Možnosť vedenia elektroinštalácií
vo zvislých otvoroch v murive
• Zdravé vnútorná mikroklíma
• Ekologický materiál
• Výborný pomer „cena/výkon“

Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy
Celková potreba energie v budove v kWh/(m2.a)
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Nevyhovujúca

Nehospodárna

Veľmi
nehospodárna

Mimoriadne
nehospodárna

111 – 165

166 – 220

221 – 275

276 – 330

> 330

41 – 79

80 – 119

120 – 158

159 – 198

199 – 237

> 237

≤ 58

59 – 115

116 – 166

167 – 218

219 – 272

273 – 327

> 327

≤ 42

43 – 84

85 – 124

125 – 163

164 – 204

205 – 245

> 245

≤ 101

102 – 201

202 – 293

294 – 385

386 – 481

482 – 578

> 578

budovy hotelov a reštaurácií

≤ 94

95 – 187

188 – 275

276 – 363

364 – 454

455 – 545

> 545

športové haly a iné budovy
určené na šport

≤ 48

49 – 95

96 – 140

141 – 184

185 – 230

231 – 276

> 276

budovy pre veľkoobchodné
a maloobchodné služby

≤ 81

82 – 161

162 – 237

238 – 313

314 – 391

392 – 469

> 469

Druh budovy

Mimoriadne
úsporná

Úsporná

Vyhovujúca

rodinné domy

≤ 54

55 – 110

bytové domy

≤ 40

administratívne budovy
budovy škôl a školských zariadení
budovy nemocníc
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