поризовані
керамічні
блоки

(067) 982 39 43
info@keraterm.ua
keraterm.ua

екологічно чистий
матеріал
високі теплотехнічні
показники
мінімізація витрат
на розчин та утеплювач
висока швидкість
будівництва
економія на влаштуванні
фундаменту
відмінна шумоізоляція
паропроникність
висока міцність М100
зусилля на вирив
дюбеля ≥ 90 кгс

технічні характеристики
блоків кератерм

Розміри (Ш х Д х В) ________________________________ 440х250х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ __________________ 13,4 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ* _________________ 0,13 Вт/мК
Маса виробу* ______________________________________ 20,2 кг/шт.
Кількість блоків на 1 м2 ___________________________ 16,8 шт.
Кількість блоків на 1 м3 ___________________________ 38,5 шт.
Кількість блоків на 1 м2кладки __________________ 16 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки__________________ 36,4 шт.
Розміри піддону (Ш х Д) ___________________________1400х1200 мм
Кількість на піддоні ________________________________ 60 шт.
Маса піддону з блоками __________________________ 1240 кг

Розміри (Ш х Д х В) ________________________________ 380х250х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ __________________ 11,6 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ* _________________ 0,14 Вт/мК
Маса виробу* ______________________________________ 17,1 кг/шт.
Кількість блоків на 1 м2 ___________________________ 16,8 шт.
Кількість блоків на 1 м3 ___________________________ 44,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2кладки __________________ 16 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки__________________ 42,1 шт.
Розміри піддону (Ш х Д) ___________________________1200х1000 мм
Кількість на піддоні ________________________________ 60 шт.
Маса піддону з блоками __________________________ 1050 кг

КЕРАТЕРМ 25

КЕРАТЕРМ 25 WB

Розміри (Ш х Д х В) ________________________________ 250х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ __________________ 11,6 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ* _________________ 0,23 Вт/мК
Маса виробу* ______________________________________ 17,1 кг/шт.
Кількість блоків на 1 м2 ___________________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3 ___________________________ 44,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2кладки __________________ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки__________________ 42,1 шт.
Розміри піддону (Ш х Д) __________________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні ________________________________60 шт.
Маса піддону з блоками __________________________1050 кг

Розміри (Ш х Д х В) ________________________________ 250х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ __________________ 11,6 шт.
Коефіцієнт теплопровідності, λ* _________________ 0,14 Вт/мК
Маса виробу* ______________________________________ 17,1 кг/шт.
Кількість блоків на 1 м2 ___________________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3 ___________________________ 44,2 шт.
Кількість блоків на 1 м2кладки __________________ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки__________________ 42,1 шт.
Розміри піддону (Ш х Д)___________________________ 1200х1000
ммКількість на піддоні _____________________________60 шт.
Маса піддону з блоками __________________________ 1050 кг

КЕРАТЕРМ 12

КЕРАТЕРМ 10

Розміри (Ш х Д х В)_________________________________ 120х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ___________________ 5,6 шт.
Маса виробу*_______________________________________ 9,2 кг/шт.
Кількість блоків на 1 м2____________________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3____________________________ 92 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки___________________ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки___________________ 87 шт.
Розміри піддону (Ш х Д)____________________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні_________________________________ 120 шт.
Маса піддону з блоками___________________________ 1130 кг

Розміри (Ш х Д х В)_________________________________ 100х380х238 мм
Еквівалент умовної цегли 1 НФ___________________ 4,6 шт.
Маса виробу*_______________________________________ 8,5 кг/шт.
Кількість блоків на 1 м2____________________________ 11 шт.
Кількість блоків на 1 м3____________________________ 111 шт.
Кількість блоків на 1 м2 кладки___________________ 10,5 шт.
Кількість блоків на 1 м3 кладки___________________ 105 шт.
Розміри піддону (Ш х Д)____________________________ 1200х1000 мм
Кількість на піддоні_________________________________ 144 шт.
Маса піддону з блоками___________________________ 1250 кг
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КЕРАТЕРМ 38

_

КЕРАТЕРМ 44

Відповідає ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771 – 1:2003, NEQ)
Виробник “Кузьминецька будівельна кераміка”, Київська обл. с. Кузьминці. /
“Бережанський завод “Керамік”, Тернопільська обл., м. Бережани.

*у сухому стані

