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FOLYAMATOS I N NOVÁC ló A P IAC VEZET ŐTŐL 
Porotherm HS után Porotherm Profi - Új téglatechnológia Magyarországon 

20 %-kal jobb h őszigetelő , 30 %-kal gyorsabb, 
100 %-kal szebb falazat 

Az új Dryfix ragasztóhabban akár további 30 %-kal gyorsabb 
és akár -5 °C-ig alkalmazható 

Új termék, Új technológia, új szolgáltatások és minőségi munka. 
Ezek az ismerévei a pontos és kit ű nő minőség ű , jó hőszigetelő, Por 
esztétikus falazat építését lehet ővé tevő Porotherm Profi techológlá-
nak, amelynek építése során mindössze 1 mm-es habarcsfúga szük-
séges és a falazás munkaideje Is csökkenhet.  

A csiszolt krmokcsalad mind nútféderes, mind HS minőségben 
kapható, és az azokhoz kínált kiegészítő elemek sora is rendel-
kezésre áll. 

• Az új, Porotherm Profi technológia legfontosabb szakasza az els ő 
sor pontos lerakása, melyhez lézeres szintez őre van szükség. 
Ezután az egyes téglasorok közé mindössze 1 mm vastagságú 
vékony falazó habarcs kerül, amelynek nagy el őnye, hogy fal-
vastagságtói függ ően kb. 80-90 %-kal kevesebb kell bel ő le, mint 
a normál falazó habarcsból. 

• A habarcsterítés a célszerszor n rovón qyorcnbh os ogyszor ól 
• Az építés során nem keletkezik annyi hullodók, tisztobb, ren-

dezettebb az építési helyszín. 
• A vékony falazó habarcs alkalmazása kevesebb bevitt nedves-

séget eredményez, ezért a falazat gyorsabban szárad, hamarabb 
lehet a következő munkafázist kezdeni. 

• Mindezek együttesen azt eredményezik. hogy falvastagságtó 
függően a falazási id ő akár 30%-kal is rövidebb lehet 

• A kevesebb habarcshól adódóan a Profi falazat 4-22 %-kal jobb 
hőszigetelő . Csökkenti a h őhíd kialakulásának lehet őségét. 

• Akusztikai, páratechnikai, t űzvédelmi paramétereiben a hagyomá-



nyos nút-féderes kerámia blokkokhoz hasonló értékeket biztosít. 
• A 2009. év újdonsága, a Porotherm Dryfix technológia során már 

nem a klasszikus értelemben vett habarcsot használjuk az egyes 
sorok egymáshoz rögzítésére, hanem egy speciális, igen erő s 
ragasztóhabot. A Dryfix ragasztóhab felvitele a vékony ágyazatú 
habarcs terítésénél is akár további 30 %-kal gyorsabb, és a téli 
időszakban, -5 00 alkalmazható, száraz technológia.


