
II'

POROTHERM IHS - Hosszú Sikerre építőknek 

Az elmúlt években nagy siker ű 
hollywood-i sikerfilmek is foglal-
koztak annak következményeivel 
ha egy, a környezetszennyezés 
miatt bekövetkezett id ő járási 
katasztrófa elpusztítja a földet. 
Fikció, legalábbis reméljük. 
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Az ipari társadalom olyan mer inyi 
séghen juttat a légkörbe káros 
anyagokat - és ez innentő l már 
nem kitalÉtció, hanem valóság, 
hogy belátható id őn belül vissza-
fordíthatatlanná válhaL a folyamat. 
Ez azonban azt is jelenti, hogy 
most még visszafordítható! Az 
első lépések, politikai kezdemé-
nyezések már megtörténtek, az 
Európai Unió igen komolyan veszi 
környezetünk megvédésének fela-
datát, ezen belül az épületener-
getika kérdését, hiszen a lakás és 
szolgáltatói ágazat amelynek 
legnagyobb részét az épületek 
teszik ki - az EU végs ő energiafel-
használásának több mint 40 %-át 
jelenti. 
Ez az arány folyamatosan n ő , ami 
az energiafogyasztás és a szén-
dioxid-kibocsátás növekedésével 
is jár 
E folyamat aktuális eleme a laká-
sok energiafelhasználását igazoló

dokumentum bevezetése, amely-
ben szerepl ő minősítés nagyban 
befolyásolja majd a lakás értékét, 
azaz későbbi értékesíthetőségét. 
Gondoljunk csak bele, magyaráz-
kodhatunk majd, ha rosszabb 
minősitésel rendelkez ő lakásun-

kort uveebbet Likai rrojcl lizetr ii a 
reménybeli vevő . 
Ezért talán nem utópia, hogy mára 
az új ház építését tervezget ő k 
döntéseit is befolyásolja, hogy a 
felhasznált anyagok a lakás 
későbbi üzemeltetési költségeinek 
optimalizáláshoz is hozzájáruljanak 
és nern utolsó sorban a hama-
rosan bevezetésre kerül ő új 
szabályok szerint a lakás a lehet ő 
legjobb minősítést kapja. 

Válasz: csúcstégla 
a Wienerbergertő l 
E kérdésre a Wienerberger is 
megadja válaszát. 
Cégünk 1990 óta számos újítást 
vitt a piacra, így hát nem lehet kér-
dés, hogy az energiatakarékosság 
kihívásaira a téglaipar vezet ő cége 
is innovációval válaszol. Épüljön a 
ház fala kiváló h őszigetel ő- és

hőtároló képességgel rendelkező 
kerámia alapanyagú téglából. 
A Wienerberger 2006. évi válasza 
a Porothem család új tagja, 
az optimalizált üíeqszorkeiet ű 
csúcstégla, a Porotherm HS, 
amelynek már kioqo;zito tenné-
kek sorát is kínáljuk. 

8 új kiegészítő elem - 
tökéletesebb falazat 
A különböző méret ű saroktéglák, 
feles elemek és kávatéglák, IHS 
üregszerkezettel készülnek, de 
speciális nút-féder kialakításuk 
révén az Nr-F és a HS termék-
család falazóblokkjaival is össze-
építhetőek. 
Az új elemnek használata több 
egymást erősítő pozitív hatással 
van a kész falazat hó- es pára-
technikai tulajdonságaira, Sőt elő-
nyösen befolyásolja a kivitelezést, 
csökkenti a falazás idejét, a hul-
ladékképz ődést és a habarcs 
felhasználást Is. Ez egyszerre jó 
az építtetőnek, beruházónak, ki-
vitelez ő nek, üzemeltet ő nek és 
természetesen a bent lakóknak. 
A kiegészítő elemeknek köszön-
hetően elmondható, hogy meg-
felelő szerkezet ű és vastagságú 
tégla szakszer ű beépítésével, 
kiegészít ő hőszigetelés nélkül Is 
olyan szerkezet építhet ő , amely 
messzemen őkig kielégíti az ópű -
letenergetikai szabályozás el ő irá-
sa it
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