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Buiandrug 
Porotherm A12 Termo

• Strat de termoizolație încorporat

• Cu 78% mai bun izolator termic*

• Execuție ultrarapidă
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Sistem complet de zidărie ceramică

Wienerberger România

Tel:+40 (21) 361 04 50 / 51 / 52
Email: office.romania@wienerberger.com

wienerberger.ro 

youtube.com/WienerbergerOfficial
facebook.com/WienerbergerRomania

Caracteristici generale
Secțiune (mm) (b x h) 120 x 65

Lungime de fabricație L (m) pas 25 cm 1,00 / 3,25

Dimensiune deschidere (m) 0,75 / 3,00

Masă (kg/ml) 14

• Proprietăți termoizolante, prefabricat din beton armat precomprimat
cu înveliș ceramic.

• Armătură pretensionată de tip Y 1960C (ø 2,5 mm) 
și beton clasa C30/37.

• Cu 78% mai bun izolator termic
comparativ cu un buiandrug din 
beton monolit de dimensiuni similare.

• Izolație termică încorporată.

• Reduce punțile termice structurale.

• Timp redus de punere în operă.

• Rezistență mecanică ridicată, similară 
cu a buiandrugului Porotherm A12.

• Unic în România!

Calitatea Wienerberger se reflectă și în grija pentru fiecare etapă din construcție. Produsele 
noastre inovatoare te aduc cu un pas mai aproape, mai simplu și mai rapid, de casa la care visezi.

Buiandrugii Porotherm A12 Termo se dispun la partea superioară a golurilor prevăzute în zidărie 
pentru ferestre sau uși și au rol de susținere a porțiunii de zidărie sau a suprabetonării armate 
de deasupra acestora.

Aceste elemente pot fi utilizate atât la pereți exteriori, cât și la pereți interiori (pentru deschideri 
cuprinse între 0,75 - 3,00 metri), la clădiri noi sau la lucrări de renovare, recompartimentare sau 
mansardare.

Gama Porotherm Complet

Noul buiandrug Porotherm A12 Termo

Echipa Wienerberger îți stă gratuit la dispoziție pentru informații suplimentare. 
Vezi datele de contact ale reprezentantului din zona ta pe wienerberger.ro/suport-servicii.
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