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Lecția Suedeză
În anul 1918, sub efectul unei acute crize postbelice de
resurse fosile, guvernul suedez decide, vizionar, optimizarea consumului
energetic al țării. Creșterea nivelului de izolare termică a clădirilor
devine obiectiv prioritar.
În anul 1929, arhitectul Johan Axel Eriksson stabilește formula unui
material pentru construcții deopotrivă performant și economic, capabil
să asigure calitățile necesare unui comportament optim în operă și un
consum redus de energie în producție.
Bun izolator, rezistent, ușor și sigur ecologic, betonul celular
autoclavizat Ytong va confirma până astăzi soluția unei nevoi confruntate
repetat: sustenabilitatea energetică.

Ytong
Beton Celular Autoclavizat
creat de Johan Axel Eriksson, arhitect suedez.
Perfecționat continuu din 1929
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GAMA DE PRODUSE YTONG

» YTONG A+ \\ zidărie exterioară termoizolantă

Elementele de zidărie din gama Ytong A+ prezintă excelente proprietăți de izolare termică, difuzie la
vapori și căldură specifică, fiind disponibile în variantele nut-feder și plan, cu locaș de prindere. Se
recomandă a fi utilizate la realizarea pereților nestructurali de închidere termoizolanți, eliminând
necesitatea utilizarii termoizolației suplimentare începând cu grosimea de 30cm.

» BASIC \\ zidărie interioară și exterioară

Elementele de zidărie din gama Ytong Basic reprezintă raportul optim între proprietățile
termoizolatoare, masivitate termică și preț avantajos, fiind disponibile în variantele plan și nutfeder, cu locaș de prindere. Se recomandă a fi utilizate la realizarea pereților nestructurali de
închidere în sistem multistrat, a pereților de compartimentare și a elementelor de design interior.

» INTERIO \\ zidărie de compartimentare

Elementele de zidărie din gama Ytong Interio sunt soluția tehnică optimă pentru creșterea
rapidității în execuție cu aproximativ 50%. Datorită dimensiunilor speciale, patru elemente de
zidărie sunt suficiente pentru a construi aproape un metru pătrat de perete de compartimentare.

» FORTE \\ zidărie structurală

Elementele de zidărie portantă din gama Ytong Forte prezintă excelente caracteristici antiseismice
și de izolare fonică, raportate la propria densitate. Disponibile în varianta plan cu locaș de prindere,
se recomandă a fi utilizate la pereți structurali interiori și de închidere în sistem multistrat sau în
situațiile în care se urmărește creșterea nivelului de fonoizolare a zidăriei.

» DESIGN \\ elemente decorative, placări, mobilier

Rectilinii sau curbe, într-o varietate generoasă de grosimi, elementele decorative Ytong Design
furnizează mijloacele necesare pentru trecerea ideilor de la proiect în realitate, indiferent de nivelul
lor de complexitate și creativitate.

» YTONG BU \\ elemente speciale pentru cofrare modulară

Elementele din gama Ytong BU îmbunătățesc radical una dintre operațiile indispensabile în
construcții: cofrarea betonului armat. Ytong BU au rol de cofraj pierdut în realizarea buiandrugilor,
centurilor și stalpisorilor la pereți de închidere sau compartimentare, fiind disponibile în lățimi
începând cu 20cm. Utilizarea elementelor BU permite evitarea cofrajului tradițional costisitor.
Acestea au dimensiuni modulate cu cele de fabricație ale blocurilor de zidărie Ytong, oferă protecție
excelentă la foc și constituie o suprafață de finisare unitară cu restul zidăriei. Rezultatul final va fi
reducerea timpilor și a costurilor de execuție.

» Adeziv YTONG \\ mortar în pat subțire

Soluția verificată și recomandată pentru punerea în operă a elementelor de zidărie Ytong.
Folosirea mortarului special în pat subțire Ytong scade necesarul de liant utilizat la execuția
zidăriilor cu elemente Ytong, face posibilă zidirea fără erori de pozare, abateri și variații
dimensionale și reduce consistent punțile termice prin rost. Perioada de timp necesară la faza de
construire a pereților este în consecință redusă, iar rezistența și durabilitatea zidăriei
sunt consolidate.
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ZIDĂRIE TERMOIZOLANTĂ

U=0,23W/(m2. K) pentru perete este inovația care duce la un
nou nivel performanța energetică asociată noilor elemente
de zidărie Ytong. Această proprietate ajută pereții monostrat
Ytong să egaleze prin propria rezistență la transfer termic
nivelul de izolare al unei soluții de perete multistrat cu
termoizolație suplimentară.

INTERIOR INTERIOR
RĂCOROS CALD
IARNA
vara

CLASA C0 (CA1)
RFmax 240’ (4 ORE)
MATERIAL REZISTENT LA FOC

Stabilitatea materialului la temperaturi înalte și rezistența
la foc a zidăriilor asigură un comportament exemplar al
sistemului Ytong în caz de incendiu și conferă un plus de
siguranță construcțiilor în care este utilizat.

PRECIZIE ± 1mm
EXECUȚIE PRECISĂ ȘI RAPIDĂ

z

Precizia dimensională este esențială în fabricarea fiecărui
element Ytong, materialul permițând decupări exacte și
ajustări facile.
Dimensiunile mari ale blocurilor și atenția excepțională
cu care sunt debitate adaugă acuratețe lucrului în șantier,
sporesc viteza la zidire și consolidează premisele unei
bune conformări a execuției la proiect.
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IZOLARE ACUSTICĂ OPTIMĂ

Rw = 52dB este valoarea maximă de izolare la zgomot
aerian direct asociată cu un element de zidărie Ytong. Prin
omogenitate și porozitate, Ytong amortizează atât zgomotul
aerian cât și cel structural, asigurând un bonus de izolare de
2dB comparativ cu o zidărie cu goluri având aceeași masă, care
amplifică zgomotul prin fenomenul de rezonanță internă.

PereȚi eTanși cu FeȚe Plane

izOlanT

SiMPlu

18� c
21� c

40 %
50%

22� c

65%

Reducerea cu 75% a conductivității termice în rosturile de
zidărie exclusiv, un consum de material adeziv redus la un sfert
din cantitatea consumată cu un alt tip de mortar și etanșeitate
verificată la fluxurile subite puternice de aer sunt câștigurile
concomitente pe care le generează mortarul special Ytong și
sistemul original de îmbinare cu lambă și uluc al blocurilor tip NF.
Toți pereții Ytong zidiți conform dispozițiilor tehnice emise de
producător permit aplicarea stratului final de finisare fără nevoia
corectării lor prealabile cu grund și tinci de tencuială. Acest lucru
permite un proces de execuție îngrijit încă de la faza de zidărie și
garantează o economie importantă de materiale, manoperă și timp
de lucru la etapa de finisare.

uMiDiTaTe inTeriOarĂ OPTiMizaTĂ

70% reprezintă volumul de aer înmagazinat la nivel celular
în elementele Ytong. Atunci când pragul maxim al umidității
relative ambientale este depășit, pereții Ytong echilibrează
microclimatul și îi restabilesc parametri de confort, absorbind
excesul de umiditate. Procesul este realizat prin transfer de
vapori care vor fi eliberați treptat spre interior sau exterior, în
funcție de umiditatea relativă și temperatura mediului.

+ 80� c
FilTrare TerMicĂ De VarĂ

Anvelopa Ytong filtrează temperaturile înalte ale
verii, diminuând și întârziind cu până la 12 ore efectul
pragurilor de maxim termic asupra aerului de la interior.

+22� c
+18� c

+ 10� c

cOFrare cu PunȚi TerMice reDuSe

Rezistența termică a pereților exteriori este diminuată de
pierderile de căldură prin punți termice liniare.
Prin utilizarea elementelor Ytong BU potrivite cu grosimile
blocurilor pentru pereți se îmbunătățește rezolvarea tehnică a
acestora și se reduce semnificativ transferul termic.
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Locuințe unifamiliale
Gama cea mai largă de elemente pentru zidărie Ytong este dedicată segmentului de case
unifamiliale. În urma unui proces de fabricație perfect controlat, proprietățile materialului
sunt adaptate unui spectru complex de nevoi specifice acestui tip de program. Ytong
furnizează sistemul și tehnica de aplicare, materialul și uneltele, experiența acumulată
practic și consultanța calificată corespunzător. Ytong operează cu măsuri complete și
anticipează permanent nevoi și soluții. Cu experiență în a răspunde unor situații dintre
cele mai diverse, Ytong pune la dispoziție soluțiile perfect adaptate fiecărui caz în parte
și materializează tehnic cele mai curajoase idei. Comportamentul higrotermic activ,
performanța termică, siguranța la incendii a tuturor zidăriilor și varietatea grosimilor
în care sunt produse elementele alcătuiesc, precis, răspunsul optim la solicitările unei
locuințe unice, confortabile, durabile și economice.
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Ytong A+
Pereți de închidere termoizolanți
Beneﬁcii
› reglarea nivelului de umiditate interioară;
› izolarea interiorului de oscilațiile temperaturii exterioare;
› izolare termică fără termoizolație suplimentară;
› produs mineral și ecologic.

Ytong BASIC
Pereți despărțitori și de compartimentare
Beneﬁcii
› elemente de zidărie ușoare;
› material omogen și fonoabsorbant;
› material cald la atingere;
› stabilitate dimensională superioară.

Ytong FORTE
Pereți de închidere multistrat și pereți despărțitori
1

Beneﬁcii
› capacitate portantă;
› rezistență uniformă la solicitări mecanice;
› masivitate termică mare;
› climat confortabil;
› izolare fonică optimă.

Produse complementare
Ytong BU
Adeziv Ytong

1

1

Pereți de închidere
Ytong A+
Ytong FORTE

2

Pereți de compartimentare
Ytong INTERIO
Ytong BASIC

3

Pereți despărțitori
Ytong BASIC
Ytong FORTE

Soluții constructive

7

Locuințe colective și clădiri de birouri
Aglomerarea excesivă, adecvarea edilitară polarizată și lipsa terenului pentru construcții
sunt o parte din factorii care determină construirea pe verticală în context urban. Locuirea
colectivă și clădirile de birouri sunt compatibile în măsuri ajustabile cu avantajul unui
coeficient mare de utilizare a terenului, dar generează, în contrapondere, constrângeri
urbanistice complexe și nevoi de dezvoltare urbană de durată. Ca principal generator de
volum, țesut și funcțiuni, obiectul de arhitectură în una dintre cele mai complexe forme ale
sale – cea colectivă – trebuie să corespundă propriilor parametri de funcționare optimă. O
bună izolare fonică la fațade și între apartamente, un înalt grad de rezistență la incendiu
a elementelor separatoare între volume distincte, o bună izolare termică a anvelopei și
durabilitatea sunt parte din criteriile în funcție de care sistemul de zidărie Ytong a fost creat
și perfecționat constant.
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Ytong A+
Pereți de închidere termoizolanți și multistrat
Beneﬁcii
› izolare termică performantă;
› condiționarea aerului interior;
› reglarea nivelului de umiditate;
› asigurarea unui climat interior sănătos și stabil;
› greutate scăzută.

Ytong BASIC
Pereți despărțitori și de compartimentare
Beneﬁcii
› raport optim între preț și performanță;
› reglarea nivelului de umiditate;
› asigurarea unui climat interior sănătos și confortabil;
› material mineral și ecologic.

Ytong INTERIO
Pereți despărțitori și de compartimentare

1

1

Beneﬁcii
› rapiditate de execuție;
› aproximativ 4 elemente de zidărie/m2;
› consum de mortar redus la minim;
› acuratețea execuției mult mai ușor de controlat;
› absorbție fonică.

Produse complementare
Ytong BU
Adeziv Ytong
1

1

Pereți de închidere
Ytong A+
Ytong BASIC

2

Pereți de compartimentare
Ytong INTERIO
Ytong BASIC

3

Pereți despărțitori
Ytong BASIC
Ytong FORTE
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Extinderi și mansardări
Motivată afectiv sau pragmatic, extinderea în mansardă este, după caz, reasumarea
integrală a unui interior deja familiar sau recuperarea sa rațională în urma unui abandon
originar. Demersul mansardării cere însă atenție. Rezistentă și ușoară, izolatoare și
sănătoasă, economică și durabilă sunt câteva caracteristici ale noii structuri ale mansardei.
Extinderile pe orizontală generează solicitări similare, o bună corelare a intervenției cu
fondul existent fiind esențială în ambele situații. Ytong este rezultatul unei permanente
corelări între aceste constrângeri, resursele locale și nevoi.
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Ytong A+
Pereți de închidere termoizolanți și multistrat
Beneﬁcii
› eficiența energetică fără termoizolație suplimentară;
› regulator al umidității interioare;
› izolarea oscilațiilor exterioare de temperatură;
› produs mineral și ecologic.

Ytong BASIC
Pereți despărțitori și de compartimentare
Beneﬁcii
› greutate redusă;
› omogen și fonoabsorbant;
› material cald la atingere;
› stabilitate dimensională superioară.

Ytong FORTE
Pereti de închidere multistrat și pereți despărțitori
Beneﬁcii
› capacitate portantă;
› rezistență uniformă la solicitări;
› masivitate termică mare;
› climat confortabil;
› izolare fonică optimă.

Produse complementare
Ytong BU
Adeziv Ytong

1

Pereți de închidere
Ytong A+
Ytong FORTE

2

zidării izolante
Ytong A+
Ytong FORTE

3

Pereți despărțitori
Ytong BASIC
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Renovări și reamenajări interioare
Orice spațiu construit merită grija unei amenajări și efortul unei investiții. Indiferent
de dimensiuni, locuibil sau circulabil, permanent sau de tranzit, spațiul cu care intrăm
în contact trebuie asumat, controlat, împărtășit. Colectivă sau individuală, publică sau
privată, relația între individ și mediul său capătă, finalmente, un dublu sens, cu o dublă
determinare. Individul influențează spațiul– spațiul reflectă individul. Urme ale indiferenței
pasagere, uzura și degradarea rămân mereu inconfortabile, așa cum intervenția implicată
în redecorarea unui interior va re-energiza fără excepție și autorul. Ytong își asumă
utilitatea printr-o varietate impresionantă de alcătuiri și dimensiuni posibile, își gestionează
calitatea printr-un control strict al producției și își împărtășește experiența prin informațiile
tehnice și consultanță calificată.

2

2
2
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Ytong DESIGN
Pereți de închidere termoizolanți și multistrat
1
1

utilizări posibile
› intersecții curbe ale pereților interiori;
› piese de mobilier decorativ suspendate sau de podea;
› măști de închidere a spațiului de sub căzi și lavoare;
› solbancuri și baghete profilate pentru ancadramente;
› pervazuri profilate pentru tâmplării;
› profile decorative pentru plafon;
› brâuri profilate decorative pentru pereți;
› coloane și semicoloane profilate decorative.

Ytong BASIC
1

Mobilier înzidit și măști
utilizări posibile
› corpuri de mobilier de sol sau suspendate;
› spații de depozitare noi: debara, cămară sau dulap;
› măști de închidere a spațiului de sub cadă sau lavoar;
› pereți de ghene pentru coloanele de instalații și utilități.

3

Ytong BASIC
compartimentări decorative
utilizări posibile
› pereți separatori tip paravan, simpli sau cu nișe;
› dulapuri tip coloană cu polițe deschise;
› corpuri lungi de dulap, înfundate sau transparente;
› paravane lamelare fixe cu vizibilitate variabilă;
› mobilier închis sau transparent, cu înălțime redusă.

Produse complementare
Ytong BU
Adeziv Ytong

1

elemente curbe și proﬁlate
Ytong DESIGN

2

Mobilier înzidit și măști
Ytong BASIC
Ytong DESIGN

3

compartimentări decorative
Ytong BASIC
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Extras de fișă tehnică
Dimensiuni / Proprietăți / cantități

Tip produs

Densitate
aparentă în
stare uscată

Dimensiuni (mm)

Proﬁlație(1)

lățime

înălțime

lungime

ρ

ap

[ kg/m3]

coeﬁcientul de
transfer termic
zidărie cu mortar
Ytong(2)

rezistență
medie la
compresiune

uzid [W/m2*K]

fb

buc./m2

2.5

8.3

cantități

buc./palet

m3/palet

Blocuri de zidărie perete termoizolant monostrat

Ytong A+
(D 0,4)

BASIC
(D 0,5)

Nut-Feder
Plan

Nut-Feder
Plan

300
350

0.30
200

600

400

0.26

40

1.44

32

1.344
1.152

400

0.23

24

300

0.36

40

1.44

32

1.344

24

1.152

56

1.344

48

1.44

350

200

600

500

400

0.30

3.0

8.3

0.26

Blocuri de zidărie perete exterior multistrat

BASIC
(D 0,5)

Nut-Feder
Plan

FORTE
(D 0,6)

Nut-Feder
Plan

200
250

0.50
200

600

500

0.41

3.0

8.3

300

0.36

40

1.44

250

0.49

48

1.44

40

1.44

120

1.44

96

1.44

150

80

1.44

100

60

1.44

48

1.44

56

1.344

48

1.44

244(3)

1.44

144

1.44

300

200

600

600

0.41

5.0

8.3

3.0

8.3

Blocuri de zidărie perete interior despărțitor sau compartimentare

BASIC
(D 0,5)

Nut-Feder
Plan

INTERIO
(D 0,5)

Nut-Feder
Plan

FORTE
(D 0,6)

Plan

100
125

125
200
250

200

600

500

---

400

600

500

---

3.0

4.2

200

600

600

---

5.0

8.3

600

500

---

---

8.3

elemente pentru placări, măști, ornamente

DESIGN
(D 0.5)

Plan

50
75

200

(4)

elemente proﬁlate de cofraj

Ytong
BU 20

Plan

200

40

0.96

250

30

0.90

30

1.08

350

20

0.84

400

20

0.96

300

200

600

---

---

3.0

(1) toate elementele începând cu lățimea de 200mm sunt prevăzute cu locaș de prindere pentru a ușura manipularea acestora.
(2) valoare brută
(3) adițional se livrează 8 buc. de 100x600x200mm reprezentând 0,096 mc din volumul total
(4) adițional se livrează 8 buc. de 150x600x200mm reprezentând 0,144 mc din volumul total

---

Unelte profesionale
Denumire produs

1
1

Ferăstrău tăiere manuală
vidia, 11 dinţi
tăierea simplă şi exactă a blocurilor de zidărie Ytong
vidia, 17 dinţi

2

Racletă de crestare

realizarea manuală a traseelor pentru instalaţii şi a
canalelor pentru armături de ancoraj în zidăria Ytong

3

Vinclu

trasare exactă şi ghidaj pentru tăierea blocurilor de
zidărie Ytong

2

4

Burghiu de trecere
50 mm
30 mm

3

5

6

4

5

6

Descriere

Burghiu pentru doze
90 mm
70 mm
Ciocan de cauciuc
mare
mic

străpungerea zidăriei pentru conducte până la mărimea
DN 40
străpungerea zidăriei pentru conducte până la mărimea
DN 25
80 mm pentru realizarea dozelor electrice de
ramificaţie
65 mm pentru realizarea dozelor electrice de aparat
poziţionarea blocurilor de zidărie cu grosimea minimă
200 mm
poziţionarea blocurilor de zidărie cu grosimea maximă
175 mm

7

Placă de şlefuire

şlefuirea denivelărilor mici, în cazul folosirii mortarului
în pat subţire

8

Rindea cu dinţi de
ferăstrău

şlefuirea denivelărilor mari, în cazul folosirii mortarului
în pat subţire

9

Mistrie dinţată*

pentru aplicare mortar în pat subţire (1-3 mm rost)

10

Sanie pentru mortar*

pentru aplicare mortar în pat subţire (1-3 mm rost)

11

Piesă interschimbabilă

dinţi sanie pentru mortar Ytong

12

Maşina electrică de tăiat
Ytong

măsurarea şi tăierea simplă şi exactă a blocurilor de
zidărie Ytong

*corespunzătoare elementelor având următoarele lațimi: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

7

12
10
8

9
11
Soluții constructive

15

O consultare a normativelor și reglementărilor în vigoare trebuie atent făcută pentru
fiecare caz în parte.

Xella RO S.R.L.
www.xella.ro
Linia verde Ytong
0800 008 BCA (0800 008 222)
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Ytong® este marcă înregistrată a Xella Group.

Ținând cont că reglementările și legile în vigoare sunt într-un proces de continuă
schimbare, informațiile cuprinse în acest pliant nu sunt cu caracter legal și nu pot fi
supuse ca probe pentru reclamații.

Ediția 1/2012

Notă: această broșură este publicată de Xella RO S.R.L. Informațiile sunt prezentate cu
scop de sfaturi practice și sunt revizuite până la momentul publicării.

