
Ytong + Multipor ETICS

Sienu būvniecības 
un siltināšanas sistēma



Multipor ETICS ir pieejams šādos izmēros:

Multipor ETICS ir lieliska alternatīva tradicionālajai izolācijai

Multipor ETICS ir inovatīvs materiāls ārsienu siltumizolācijai ar 
paaugstinātu izturību. Izgatavots no dabīgām izejvielām – smiltīm,
kaļķa un ūdens. Minerālplākšņu sārmainā reakcija samazina sēnīšu un 
aļģu veidošanās risku uz fasādēm, un materiāla augstā tvaika caurlaidība 
garantē veselīgu mikroklimatu izolētajā ēkā.

Multipor ETICS – jaunas paaudzes siltumizolācija

Multipor ETICS Minerālvate Polistirols

Izturība pret 
saspiešanu 300 kPa 20 kPa 70 kPa

Tvaikcaurlaidība μ = 3 μ = 1,5 μ = 60-100
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Ytong Forte Multipor ETICS

Biezums 30 cm 10 cm

Siltuma pārejas koeficients (λ) 0,11 W/(mK) 0,043 W/(mK)

Tvaika caurlaidība [μ] 5/10 3

Siltuma caurlaidības koeficients [U] 0,19 W/(m2K)

 Sienas veids Multipor ETICS 10 cm Multipor ETICS 15 cm Multipor ETICS 20 cm

Forte 24 0,22 0,18 0,15

Forte 30 0,19 0,16 0,14

Silka E18 - - 0,20

Silka E24 - - 0,19

Sienu, siltinātu ar Multipor ETICS plāksnēm, siltuma pārneses koeficienti U

Ytong + Multipor ETICS
Divi slāņi, viens materiāls, daudz priekšrocību

Ytong + Multipor ETICS ir saderīga sistēma sienu celtniecībai un izolācijai. 
Tā ir poļu tirgū vienīgā divslāņu siena, kurā abi slāņi – mūra un izolācija – ir 
izgatavoti no viena materiāla: autoklāvēta gāzbetona. Tā rezultātā veidojas 
silts, viendabīgs un elpojošs nodalījums.
  

Multipor vieglā java 

Multipor vieglā java

Multipor vieglā java 

Multipor apmetumu siets 

ieskrūvējams fasādes spraudnis

Multipor plāksne 

Ytong bloki



Aktīvā mitruma kontrole Multipor ETICS plāksnēs

Izolācijas priekšrocības Multipor ETICS sistēmā

Augstākā siltumizolācija
Multipor ETICS plāksnes ir silts materiāls, kas 
nodrošina augstu siltumizolāciju siltinātās 
ēkas [siltuma vadītspējas koeficients
λ = 0,043 W/(mK)]. Pateicoties izolācijai, kas 
izgatavota no Multipor ETICS plāksnēm, 
ir iespējams ievērojami samazināt 
enerģijas pieprasījumu un ietaupīt uz ēkas 
ekspluatācijas izmaksām.

Siltāka starpsiena 

Augsta izturība
Multipor ETICS ir izturīgākais tirgū pieejamais 
izolācijas materiāls. Ļauj izveidot izolācijas 
slāni, kas ir izturīgs pret mehāniskiem 
bojājumiem, bet arī pret putnu un grauzēju 
nodarīto kaitējumu. Minerālplāksnes ir izturīgas 
arī pret UV staru kaitīgo ietekmi. Tas palīdz 
saglabāt labu siltinātās fasādes izskatu daudzus 
gadus.

Trwała elewacja

Uguns aizsardzība
Multipor ir pilnībā nedegošs izolācijas materiāls 
(ugunsreakcijas klase A1), kas saglabājas 
drošs arī ugunsgrēka gadījumā. Materiāls ir 
labi piemērots daudzstāvu dzīvojamo māju 
celtniecībai bez īpašu risinājumu izmantošanas 
(piemēram, starpstāvu joslas).

Nedegoša fasāde

Akustiskā aizsardzība
Multipor ETICS plāksnes nepasliktina izolētās 
starpsienas akustisko izolāciju, pateicoties 
savam masīvam.

Atkarībā no esošiem apstākļiem minerālmateriāls absorbē mitrumu,
vai izdala to apkārtējā vidē, kā rezultātā tiek balansēts mitruma līdzsvars 
starpsienā.

Kluss interjers 

Vienkārša izpilde
Pateicoties vienkāršajai minerālplākšņu 
apstrādei, Multipor ETICS sistēmas uzstādīšana 
ir ļoti vienkārša. Plāksnes tiek grieztas un 
slīpētas, izmantojot vienkāršus instrumentus.

Ātra uzbūve

Optimālās difūzijas īpašības
Multipor ETICS ļauj fasādei ātri nožūt. Multipor 
ETICS samazina aļģu un sēnīšu attīstības 
risku uz fasādes, pateicoties tā dabiskajām 
īpašībām, tostarp sārmainai reakcijai (pH = 10).
Nesatur toksiskas piedevas (biocīdus).

Aizsardzība pret sēnītēm
un aļģēm



Atklājiet Multipor minerālizolācijas plāksni

λ23/50 = 0,043 W/(mK)
augstā termiskās izolācijas spēja

μ=3
augstā tvaika caurlaidība 

A1
Nedegošs materiāls

Dabīgs materiāls
Tam ir vides sertifikāts NaturePlus 
Nr. 0404-0812-086-1

Lieliskās termiskās īpašības
tūkstošiem mazu gaisa poru 

 aiztur siltumu ēkas iekšienē

Aizsardzība pret aļģēm un 
pelējuma sēnītēm

 sārmains materiāls (pH = 10)

Paaugstināta izturība pret 
bojājumiem

 izturība pret saspiešanos
≥ 300 kPa

Vienmērīga fasādes plakne
  Multipor plākšņu nemainība 

un augsta izmēru precizitāte 
(± 1 mm)



Xella Polska sp. z o.o.
 www.xella.lv

SILTA MĀJA
– IZTURĪGA FASĀDE


