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śCiany zewnętrzne KonstruKCje

H O T B L O K
 PRZełOM W BudOWNictWie

W powszechnej opinii budowanie domu trwa dłu-
go, jest trudne i bardzo kosztowne, a przede 
wszystkim czasochłonne. inwestor i jednocześnie 

przyszły użytkownik budynku musi umiejętnie wybierać 
materiały, biorąc pod uwagę zarówno ich koszt, jak i efek-
tywność przyszłej eksploatacji. Wśród wielu budowlańców 
utarło się przekonanie, że tylko najdroższe materiały 
gwarantują przyszły komfort i oszczędne użytkowanie, 
a ciepły dom to dom ocieplony. Rewolucyjna technologia 
hOtBlOK podważa te mity i pokazuje, że można łatwo 
i szybko wybudować budynek, który będzie tani, ciepły 
i niskoenergetyczny.

PrzeŁoMowe rozwią z aNie
Podstawową zaletą systemu hOtBlOK jest współczynnik 
izolacyjności termicznej u=0,15 W/m²K. Ważne jest przy 
tym, że nakłady na zbudowanie ściany jednowarstwowej 

są niższe niż ściany dwuwarstwowej, która osiąga porów-
nywalne parametry cieplne. Nie wymaga zatrudniania 
specjalistycznej ekipy, ani dostarczania jej wielu dodat-
kowych materiałów. Każdy, kto dysponuje podstawową 
wiedzą z zakresu sztuki murarskiej, może wybudować 
dom z elementów hOtBlOK samodzielnie, oszczędzając 
czas i znacznie obniżając koszty. ale nie są to jedyne atuty 
systemu hOtBlOK. jego główną zaletą jest bowiem połą-
czenie rewelacyjnej izolacyjności, z innymi parametrami, 
które zwykle wzajemnie się wykluczają, np. izolacyjność 
z wytrzymałością, paroprzepuszczalność z mrozoodpor-
nością i wodoodpornością, dźwiękochłonność z ogniood-
pornością. jest to niespotykane zestawienie parametrów 
w dzisiejszym budownictwie, zwłaszcza w przypadku 
ścian jednowarstwowych. to właśnie powyższe właściwo-
ści elementów systemu hOtBlOK, pozwalają na zastoso-
wanie ich do wznoszenia wszelkich obiektów, bez względu 
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na panujący w nich mikroklimat. dodatkowo keramzyt, 
z którego wykonane są wszystkie elementy systemu, to 
materiał nieszkodliwy dla zdrowia, bo nie emituje szko-
dliwego promieniowania i toksyn. składa się z naturalnej 
gliny, która po wypaleniu w przeciwieństwie do tradycyjnej 
cegły, nie zawiera domieszek popiołów wielkopiecowych. 
Brak w nim cząstek organicznych, co wyklucza podat-
ność na procesy gnilne, działanie grzybów i pleśni oraz 
gryzoni. Materiał jest ognioodporny i mrozoodporny. 
tak więc zmiany wilgotności i temperatury w niewielkim 
stopniu wpływają na zmianę jego właściwości, a tę zaletę 
zawdzięcza porowatym komórkom, które minimalizują 
chłonność wody, oraz utrzymują wysoką dyfuzyjność 
pary wodnej. jego niewielka nasiąkliwość sprawia, że 
nawet w warunkach zwiększonej wilgotności otoczenia 
zachowuje podwyższone właściwości termoizolacyjne 
i termoakumulacyjne, a duża bezwładność cieplna płynnie 

reguluje temperaturę pomieszczeń. system hOtBlOK to 
idealny materiał do budowy zarówno nowoczesnych do-
mów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, jak 
i budownictwa inwentarskiego oraz chłodni. 

taJeMNicze U
Współczynnik przenikania ciepła (u) to jeden z najważ-
niejszych parametrów budowlanych. im jest niższy, tym 
większa oszczędność energii i związanych z nią kosztów. 
Bloczki hOtBlOK posiadają izolacyjność na poziomie 
u=0,15 W/m²K, wystarczającą do budowy obiektów 
energooszczędnych, a nawet pasywnych! dzięki zmini-
malizowaniu strat, mieszkańcom jest ciepło i przez wiele 
lat oszczędzają pieniądze.

czaS to PieNiąDz!
Ściany wykonane w technice hOtBlOK nie wymagają 
ocieplenia, co skraca znacznie czas budowy. Optymalnie 
dobrany rozmiar i waga pojedynczego bloku sprawiają, że 
murowanie postępuje bardzo szybko. do wymurowania 
1m2 ściany potrzebne jest tylko 6,9 elementów. Wygodne 
uchwyty ułatwiają przenoszenie i układanie w ścianie, 
a system „pióro-wpust” eliminuje konieczność używania 
zaprawy w spoinie pionowej. 

żeBy ciePŁo Nie UcieKŁo...
system hOtBlOK zapobiega powstawaniu mostków ter-
micznych, co skutecznie zmniejsza straty ciepła. spoinę 
poziomą tworzy zaprawa termoizolacyjna, a pionową 
zastępują szczelne zamki. dzięki zastosowaniu zróżnico-
wanych pod względem kształtu, idealnie dopasowanych 
elementów cała ściana wykonana jest z jednorodnego 
materiału o doskonałej izolacyjności. 

tNieMy KoSzty! 
system hOtBlOK to sposób na podwójne oszczędności! 
Po pierwsze, umożliwia budowę energooszczędnego 
obiektu za cenę niższą niż w przypadku budynku zbudo-
wanego ze ścian dwuwarstwowych o porównywalnych 
parametrach. Po drugie zaś, dzięki wysokiej izolacyjności 
pozwala zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na utrzy-
manie odpowiedniej temperatury. 
a zatem, zanim zaczniesz budowę..., poznaj hOtBlOK – 
najprostszy sposób na ciepły dom. 
Odwiedź stronę internetową www.hotblok.pl i zapoznaj 
się z pełną ofertą. r
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