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Ideálne riešenie 
pre moderné stavby bez
zateplenia

Stena z bieleho pórobetónu YTONG
LAMBDA je jedinou murovanou
konštrukciou na trhu, ktorá dokáže
pri rozumných hrúbkach  a bez do-
datočného zateplenia bezpečne
prekročiť všetky normové požia-
davky a doporučenia na obvodové
steny budov. Ďalším zlepšením
unikátnych tepelnoizolačných
vlastností sprístupňuje YTONG
LAMBDA nízkoenergetické stavby
širokej verejnosti. S bežnými vstup-
nými nákladmi, nízkou stavenisko-
vou pracnosťou a jednoduchou
technólogiou zhotovenia, dokáže
každý projektant a stavebná firma
dosiahnuť výsledky, ktoré boli dopo-
siaľ vyhradené iba stavbám s nad-
štandardnými rozpočtami. 

Zdravé vnútorné prostredie 
Vďaka bezkonkurenčnej hygienickej 
a zdravotnej nezávadnosti a schop-
nosti prirodzene regulovať vlhkosť
vzduchu v interiéri je YTONG
LAMBDA ideálnym stavebným 
materiálom pre modernú stavbu 
s vysokými požiadavkami na kvalitu
mikroklímy v interiéri. 

Presná rýchla stavba
Presné rozmery a lepenie na tenko-
vrstvovú maltu zachovávajú výni-
močnú presnosť výstavby a vysokú 
produktivitu práce murovacieho
systému YTONG, čo sa priaznivo
odrazí v celkových nákladoch kaž-
dej stavby. 

Cenný priestor naviac
Vynikajúca tepelná izolácia a dosta-
točná únosnosť umožnujú zníženie
hrúbky obvodových stien na mini-
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mum. S uceleným murovacím
systémom YTONG LAMBDA pre
steny hrúbky 375 mm dochádza
k zásadným úsporám zastavaného
priestoru a k zjednodušeniu do-
pravy a manipulácii s materiálom.

Istota pre investora
Vďaka priaznivej cene a jednodu-
chej realizácii je YTONG LAMBDA
skvelým riešením pre všetkých in-
vestorov, ktorí hľadajú bezpečné,
jednoduché a ekonomické riešenie
pre výstavbu s dostatočnou rezer-
vou nad požiadavky všetkých sta-
vebných noriem. 

Nižšia objemová hmotnosť, rovnaká pevnosť 

a ešte lepšia tepelná izolácia. To je stručná 

charakteristika kľúčovej novinky v sortimente 

pórobetónového murovacieho systému YTONG. 
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Technické vlastnosti
YTONG LAMBDA

Špecifikácia 
Tvárnica z autoklávového pórobe-
tónu kategórie I

Norma/predpis
STN EN 771-4 Špecifikácia murova-
cích prvkov

Použitie
Nosné a nenosné obvodové tepelno
izolačné steny energeticky úspor-
ných budov 

Profilovanie
S dvojitým perom a drážkou 
a úchopnými kapsami (PDK)
šírky: 300 a 375 mm

Rozmerové tolerancie
Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
Výška: ± 1,0 mm

Spracovanie
Presné murovanie na tenké mal-
tové lôžko hr. 1 - 3 mm 
Zásadne dodržiavať plnoplošné 
maltovanie celej ložnej špáry 
Pre nanášanie malty používať
výhradne špeciálne zubaté lyžice
YTONG zodpovedajúcej šírky

Malta
YTONG - tenkovrstvá murovacia
malta

Stupeň horľavosti
Podľa „Rozhodnutia 96/603“
Európskeho  hospodárskeho
spoločenstva je výrobok zaradený
ako materiál so stupňom horľavosti
„A“ bez skúšania a spĺňa kritéria
triedy „A1“ podľa STN EN 16501-1

Povrchové úpravy
Vnútorné omietky:
Sádrové a vápenno-sádrové omietky

Keramické obklady je možné lepiť
priamo na stenu bez nutnosti pred-
chádzajúcej úpravy 

Vonkajšie omietky:
Ľahké omietky určené pre pórobe-
tón, paropriepustné a vodoodpudivé

Doporučené vlastnosti omietok:
- objemová hmotnosť 800 až 1200 kg/m3

- pevnosť v tlaku 2 až 5 N/mm2

- pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm2

- prilnavosť ≥ 0,5 N/mm2

- nasiakavosť w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

- dodržiavať hrúbku omietok 
doporučenú výrobcom

murivo súčiniteľ tepelnej súčiniteľ prechodu tepelný odpor súčiniteľ prechodu tepelný odpor požiarna odolnosť
vodivosti tepla steny tepla steny

λ U R U R
hrúbka pri u=0 pri u=0 pri u=0 pri u=0,045 pri u=0,045
mm W/mK W/m2.K m2.K/W W/m2.K m2.K/W REI
375 0,087 0,22 4,31 0,26 3,61 180
300 0,087 0,28 3,45 0,33 2,88 180

Stavebné technické parametre neomietnutého muriva P2-350

trieda pórobetónu: P2-350
Pevnosť v tlaku priemerná 2,0 N/mm2

Hrubá objemová hmotnosť - stredná hodnoda 350 kg/m3

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY 0,087 W/mK
Faktor difúzneho odporu µ max. 8 -
Merná tepelná kapacita C 0,85 kJ/kg.K
Rozmerová stálosť 0,3 mm/m
Súdržnosť spoja 0,25 N/mm2

Charakteristická hodnota pevnosti muriva v tlaku fk podľa STN EN 1996-1-1 1,44 N/mm2

Výpočtová hmotnosť muriva bez omietok 500 kg/m3

Základné vlastnosti materiálu a muriva

označenie rozmery profilovanie spotreba malty pracnosť počet tvárnic plocha muriva objem muriva 
výrobku    šířka, výška, dĺžka murovania na palete na palete na palete

- mm - kg/m2 h/m3               h/m2 ks m2 m3

P2-350 375x249x599 PDK 3,8 1,50 0,56 24 3,6 1,35
P2-350 300x249x599 PDK 3,0 1,55 0,47 30 4,5 1,35

Sortiment, spotreby, expedičné údaje
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súčiniteľ tepelnej
vodivosti

λ

pri u=0,045
W/mK
0,104
0,104
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Xella Slovensko, spol. s r.o.
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava

Telefón 02/5810 3051-6
telefax: 02/5810 3059

E-mail: info.sk@xella.com
www.xella.sk

Odborné a technické informácie uvedené v tejto brožúre zohľadňujú súčasný stav 
vedeckých a praktických znalostí o materiáloch YTONG. 
Údaje podliehajú technickému vývoju a inovácií. Zmeny technických údajov  vyhradené. 

Vydanie: 02/2008
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