Kādi ir ieguvumi pielietojot
Ytong Panel sistēmu?
Pateicoties lielajam montāžas ātrumam strādājot ar Ytong Panel
sistēmu, ieguvums ir vairākās būvniecības stadijās vienlaicīgi:
nepieciešams mazāks
darbinieku skaits,

lētāka apdare – pateicoties gludai sienu
virsmai, uzreiz var līmēt flīzes vai tapetes,
tieši pie starpsienas,

samazinājums uz pastāvīgajām
būvniecības izmaksām,
lielāka dzīvojamā platība - pateicoties
mazākam starpsienas biezumam,
un plānajai apdarei,

ievērojama sistēmas efektivitāte – viens
darbinieks darbadienas laikā var samontēt
līdz 40 m² starpsienas!

Ytong Panel ir dabīgs, minerāls materiāls, kas nodrošina:
akustisko komfortu – neskatoties
uz nelielo elementu biezumu,
mazākas apdares izmaksas
– nav nepieciešams apmetums,

izturīga sienu konstrukcija
– pie tām var stiprināt smagus
priekšmetus,
augstu ugunsdrošību EI 60-120.

Papildus telpas ieguvums
Izvēloties Ytong Panel paneļus ar plānu apdari, var ievērojami ietaupīt vietu uz starpsienu
konstrukcijai paredzēto platību. Izvēloties šo sistēmu Jūs iegūstat lielāku dzīvojamo platību
– vidēji 0,5 m² katram dzīvoklim!

Ytong Panel
papildus 11,3 m²
dzīvojamās
platības katrā
stāvā

Ytong Panel

Paātriniet
būvniecības tempu
Xella Polska sp. z o.o.
www.xella.lv
www.cel.lv
www.gazbetons.lv
www.ytong-silka.pl

Ytong Panel

Būvniecības sistēma
kas ietaupa laiku

Akustiskās sienas – Ytong Panel

Ytong Panel ir lielizmēra
porainā betona paneļu sistēma
starpsienām. Paneļus ražo
tieši stāva augstumā, tādēļ
starpsienu izbūve notiek vismaz
4 reizes ātrāk nekā, izmantojot
parastās mūra tehnoloģijas.

Ytong Panel lielie izmēri (60x220-300) un montāžas tehnoloģija
ar speciālajiem ratiem, ievērojami paātrina sienu izbūvi.

Ytong Panel paneļu sienas tiek pielietotas arī kā akustiskās
starpsienas, nodrošinot augstu siltuma un skaņas izolāciju,
starp dzīvokļiem, daudzdzīvokļu māju būvniecībā.
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Ātra montāža – Ytong Panel

2200-3000 mm

Samazina starpsienu būvniecības laiku līdz pat 75 %
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Ytong Fix-P java
vērtība starpsienai bez apmetuma
3)
vērtība divkārši špaktelētai starpsienai no abām pusēm

Akustiskā siena
Ytong Panel
Viens darbinieks
darba dienas laikā
var samontēt līdz
40 m² starpsienas.

5 cm bieza
minerālvate

40 m2

2x Ytong Panel
G4/600 10 cm

/dienā

11,5 cm biezi
porainā betona
bloki
Viens mūrnieks
darba dienas laikā
var uzmūrēt 13,3 m²
starpsienas.

13,3 m2
/dienā

1)
2)

Piemērs - daudzdzīvokļu ēkai

Ytong Panel paneļus pasūta būvobjektā nesošo
sienu būvēšanas laikā. Pēc griestu izbūves tos
montē viena persona, izmantojot speciālus
rokas ratus.

Ietaupījums ir ne tikai montāžas laika
samazinājums līdz pat 75%, bet arī plānā
špaktelēšana, pret apmetuma izveidi citām
tehnoloģijām.

Starpsienu paneļu izmantošana
objektā garantē:

Starpsienu izveides
salīdzinājums dažādās
tehnoloģijās:

Viens meistars izmantojot starpsienu
paneļus, var sasniegt četru brigāžu
efektivitāti, kas mūrēšanai izmanto blokus.

Starpsienas no Ytong Panel
elementiem

Sienas no porainā
betona blokiem 11,5 cm

330 gab.

3952 gab.

Elementu skaits

300

Darba ražīgums (m²/dienā)

ātrāku montāžu,
lielāku darba efektivitāti,
labāku darba organizāciju būvobjektā,
iekļaušanos termiņos.

Četru stāvu daudzdzīvokļu ēka ar 3920 m² izmantojamo platību. Starpsienu platība
ir 1882 m². Ytong Panel elementu izmantošana ļauj saīsināt starpsienu izbūves laiku
par vairāk nekā mēnesi (32 dienām)!

Ytong Panel 10 cm – 33 paletes

250

200

Dubultā starpsiena no 10 cm bieziem Ytong Panel
G4/600 paneļiem ar minerālvates pildījumu atbilst
skaņas izolācijas prasībām. Īpaši būtiski tas ir
gadījumos kad pārsegumam nav pietiekamas
nestspējas, lai izveidotu masīvas akustiskās sienas.

Sienu tehnoloģijas
salīdzinājums

Bloki 11,5 cm - 38 paletes

Mūrjavas daudzums

275 kg
11 maisi pa 25 kg

975 kg
39 maisi pa 25 kg

Mūrēšanas laiks

4 dienas
/ 1 stāvs

12 dienas
/ 1 stāvs

3 montētāji

3 mūrnieki
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Celtnieku skaits
Ytong Panel 10cm

Porainais betons 11.5 cm

Silikāta bloki 12 cm

Starpsienas biezums
ar apdari

10,5 cm

13,5 cm

1)
2)

Pielietojot akustiskās starpsienas no dubultajiem
Ytong Panel paneļiem, Jūs samazināt būvniecības
laiku salīdzinājumā ar mūrētām vai ģipškartona
sienām, un iegūstat papildus ietaupījumu uz
siltumizolācijas izmaksām.

Dubulta starpsiena ar Ytong Panel paneļiem
(2 × 10 cm) ar minerālvates 5 cm pildījumu

Starpsiena no no Silka E24 blokiem

Gatavās starpsienas biezums

26 cm

26 cm + siltumizolācija

Virsmas svars

apm. 140 kg

apm. 340 kg

Skaņas izolācija RA1

55 dB1)

54 dB2)

Iekšējās sienas siltuma pārneses
koeficients U

0,37 W/(m²K)

1,44 W/(m²K)

Apdare

plāna slāņa apdare

abpusējs apmetums vai apmetums
+ izolācija kāpņu telpas atdalošas
sienas gadījumā no dzīvokļiem

starpsiena ar abpusēju apdari, apdare vienā pusē paplašināta pa sienas perimetru
starpsiena ar abpusēju 10 mm ģipša apmetumu.

Akustiskās sienas – Ytong Panel

Ytong Panel ir lielizmēra
porainā betona paneļu sistēma
starpsienām. Paneļus ražo
tieši stāva augstumā, tādēļ
starpsienu izbūve notiek vismaz
4 reizes ātrāk nekā, izmantojot
parastās mūra tehnoloģijas.

Ytong Panel lielie izmēri (60x220-300) un montāžas tehnoloģija
ar speciālajiem ratiem, ievērojami paātrina sienu izbūvi.

Ytong Panel paneļu sienas tiek pielietotas arī kā akustiskās
starpsienas, nodrošinot augstu siltuma un skaņas izolāciju,
starp dzīvokļiem, daudzdzīvokļu māju būvniecībā.
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Akustiskā siena
Ytong Panel
Viens darbinieks
darba dienas laikā
var samontēt līdz
40 m² starpsienas.

5 cm bieza
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40 m2
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Piemērs - daudzdzīvokļu ēkai

Ytong Panel paneļus pasūta būvobjektā nesošo
sienu būvēšanas laikā. Pēc griestu izbūves tos
montē viena persona, izmantojot speciālus
rokas ratus.

Ietaupījums ir ne tikai montāžas laika
samazinājums līdz pat 75%, bet arī plānā
špaktelēšana, pret apmetuma izveidi citām
tehnoloģijām.

Starpsienu paneļu izmantošana
objektā garantē:

Starpsienu izveides
salīdzinājums dažādās
tehnoloģijās:

Viens meistars izmantojot starpsienu
paneļus, var sasniegt četru brigāžu
efektivitāti, kas mūrēšanai izmanto blokus.
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Sienas no porainā
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Elementu skaits
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lielāku darba efektivitāti,
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Četru stāvu daudzdzīvokļu ēka ar 3920 m² izmantojamo platību. Starpsienu platība
ir 1882 m². Ytong Panel elementu izmantošana ļauj saīsināt starpsienu izbūves laiku
par vairāk nekā mēnesi (32 dienām)!
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G4/600 paneļiem ar minerālvates pildījumu atbilst
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gadījumos kad pārsegumam nav pietiekamas
nestspējas, lai izveidotu masīvas akustiskās sienas.
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Celtnieku skaits
Ytong Panel 10cm

Porainais betons 11.5 cm

Silikāta bloki 12 cm

Starpsienas biezums
ar apdari

10,5 cm

13,5 cm
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Pielietojot akustiskās starpsienas no dubultajiem
Ytong Panel paneļiem, Jūs samazināt būvniecības
laiku salīdzinājumā ar mūrētām vai ģipškartona
sienām, un iegūstat papildus ietaupījumu uz
siltumizolācijas izmaksām.

Dubulta starpsiena ar Ytong Panel paneļiem
(2 × 10 cm) ar minerālvates 5 cm pildījumu

Starpsiena no no Silka E24 blokiem

Gatavās starpsienas biezums

26 cm

26 cm + siltumizolācija

Virsmas svars

apm. 140 kg

apm. 340 kg

Skaņas izolācija RA1

55 dB1)

54 dB2)

Iekšējās sienas siltuma pārneses
koeficients U

0,37 W/(m²K)

1,44 W/(m²K)

Apdare

plāna slāņa apdare

abpusējs apmetums vai apmetums
+ izolācija kāpņu telpas atdalošas
sienas gadījumā no dzīvokļiem

starpsiena ar abpusēju apdari, apdare vienā pusē paplašināta pa sienas perimetru
starpsiena ar abpusēju 10 mm ģipša apmetumu.

Akustiskās sienas – Ytong Panel

Ytong Panel ir lielizmēra
porainā betona paneļu sistēma
starpsienām. Paneļus ražo
tieši stāva augstumā, tādēļ
starpsienu izbūve notiek vismaz
4 reizes ātrāk nekā, izmantojot
parastās mūra tehnoloģijas.

Ytong Panel lielie izmēri (60x220-300) un montāžas tehnoloģija
ar speciālajiem ratiem, ievērojami paātrina sienu izbūvi.

Ytong Panel paneļu sienas tiek pielietotas arī kā akustiskās
starpsienas, nodrošinot augstu siltuma un skaņas izolāciju,
starp dzīvokļiem, daudzdzīvokļu māju būvniecībā.
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Piemērs - daudzdzīvokļu ēkai

Ytong Panel paneļus pasūta būvobjektā nesošo
sienu būvēšanas laikā. Pēc griestu izbūves tos
montē viena persona, izmantojot speciālus
rokas ratus.
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samazinājums līdz pat 75%, bet arī plānā
špaktelēšana, pret apmetuma izveidi citām
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Starpsienu izveides
salīdzinājums dažādās
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Viens meistars izmantojot starpsienu
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ir 1882 m². Ytong Panel elementu izmantošana ļauj saīsināt starpsienu izbūves laiku
par vairāk nekā mēnesi (32 dienām)!
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G4/600 paneļiem ar minerālvates pildījumu atbilst
skaņas izolācijas prasībām. Īpaši būtiski tas ir
gadījumos kad pārsegumam nav pietiekamas
nestspējas, lai izveidotu masīvas akustiskās sienas.

Sienu tehnoloģijas
salīdzinājums

Bloki 11,5 cm - 38 paletes

Mūrjavas daudzums

275 kg
11 maisi pa 25 kg

975 kg
39 maisi pa 25 kg

Mūrēšanas laiks

4 dienas
/ 1 stāvs

12 dienas
/ 1 stāvs

3 montētāji

3 mūrnieki

150
100

50
0

Darbinieku skaits
|
1

|
2

|
3

|
4

|
5

|
6

Celtnieku skaits
Ytong Panel 10cm
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ar apdari

10,5 cm

13,5 cm

1)
2)

Pielietojot akustiskās starpsienas no dubultajiem
Ytong Panel paneļiem, Jūs samazināt būvniecības
laiku salīdzinājumā ar mūrētām vai ģipškartona
sienām, un iegūstat papildus ietaupījumu uz
siltumizolācijas izmaksām.

Dubulta starpsiena ar Ytong Panel paneļiem
(2 × 10 cm) ar minerālvates 5 cm pildījumu

Starpsiena no no Silka E24 blokiem

Gatavās starpsienas biezums

26 cm

26 cm + siltumizolācija

Virsmas svars

apm. 140 kg

apm. 340 kg

Skaņas izolācija RA1

55 dB1)

54 dB2)

Iekšējās sienas siltuma pārneses
koeficients U

0,37 W/(m²K)

1,44 W/(m²K)

Apdare

plāna slāņa apdare

abpusējs apmetums vai apmetums
+ izolācija kāpņu telpas atdalošas
sienas gadījumā no dzīvokļiem

starpsiena ar abpusēju apdari, apdare vienā pusē paplašināta pa sienas perimetru
starpsiena ar abpusēju 10 mm ģipša apmetumu.

Kādi ir ieguvumi pielietojot
Ytong Panel sistēmu?
Pateicoties lielajam montāžas ātrumam strādājot ar Ytong Panel
sistēmu, ieguvums ir vairākās būvniecības stadijās vienlaicīgi:
nepieciešams mazāks
darbinieku skaits,

lētāka apdare – pateicoties gludai sienu
virsmai, uzreiz var līmēt flīzes vai tapetes,
tieši pie starpsienas,

samazinājums uz pastāvīgajām
būvniecības izmaksām,
lielāka dzīvojamā platība - pateicoties
mazākam starpsienas biezumam,
un plānajai apdarei,

ievērojama sistēmas efektivitāte – viens
darbinieks darbadienas laikā var samontēt
līdz 40 m² starpsienas!

Ytong Panel ir dabīgs, minerāls materiāls, kas nodrošina:
akustisko komfortu – neskatoties
uz nelielo elementu biezumu,
mazākas apdares izmaksas
– nav nepieciešams apmetums,

izturīga sienu konstrukcija
– pie tām var stiprināt smagus
priekšmetus,
augstu ugunsdrošību EI 60-120.

Papildus telpas ieguvums
Izvēloties Ytong Panel paneļus ar plānu apdari, var ievērojami ietaupīt vietu uz starpsienu
konstrukcijai paredzēto platību. Izvēloties šo sistēmu Jūs iegūstat lielāku dzīvojamo platību
– vidēji 0,5 m² katram dzīvoklim!
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dzīvojamās
platības katrā
stāvā
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Būvniecības sistēma
kas ietaupa laiku
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darbinieku skaits,

lētāka apdare – pateicoties gludai sienu
virsmai, uzreiz var līmēt flīzes vai tapetes,
tieši pie starpsienas,

samazinājums uz pastāvīgajām
būvniecības izmaksām,
lielāka dzīvojamā platība - pateicoties
mazākam starpsienas biezumam,
un plānajai apdarei,

ievērojama sistēmas efektivitāte – viens
darbinieks darbadienas laikā var samontēt
līdz 40 m² starpsienas!

Ytong Panel ir dabīgs, minerāls materiāls, kas nodrošina:
akustisko komfortu – neskatoties
uz nelielo elementu biezumu,
mazākas apdares izmaksas
– nav nepieciešams apmetums,

izturīga sienu konstrukcija
– pie tām var stiprināt smagus
priekšmetus,
augstu ugunsdrošību EI 60-120.

Papildus telpas ieguvums
Izvēloties Ytong Panel paneļus ar plānu apdari, var ievērojami ietaupīt vietu uz starpsienu
konstrukcijai paredzēto platību. Izvēloties šo sistēmu Jūs iegūstat lielāku dzīvojamo platību
– vidēji 0,5 m² katram dzīvoklim!

Ytong Panel
papildus 11,3 m²
dzīvojamās
platības katrā
stāvā
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Paātriniet
būvniecības tempu
Xella Polska sp. z o.o.
www.xella.lv
www.cel.lv
www.gazbetons.lv
www.ytong-silka.pl
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