


Керамічний блок - керамічний камінь складної форми, призначений для 
кладки стін, будівель та споруд різного функціонального призначення.  Це 
будівельний матеріал, що отримується способом формування і випалу глини і 
є енергоефективним комплексним рішенням для будівництва стін.

щільність
700-800 кг/м3

міцність
100-125 кгс/см2

теплопровідність
0,13-0,14 Вт/(м·K)

морозостійкість
35-50 циклів

водопоглинання
14-18 %

звукоізоляція
52-56 дБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КЕРАМОБЛОКІВ КЕРАТЕРМ®

Керамоблок отримав широке 
застосування у житловому та 
промисловому будівництві 
малоповерхових та 
багатоповерхових будівель. 
Під час заповнення керамічними 
блоками каркасних конструкцій 
поверховість будівлі практично 
не обмежена. Тепла кераміка - 
чудовий сучасний варіант для 
зведення як несучих стін, так і 
міжкімнатних перегородок.

Керамоблок має дуже вагому 
перевагу - він витримує велике 
вертикальне навантаження, що 
дозволяє будувати із нього 
високі будівлі. Але це тендітний 
матеріал - якщо падає, то може 
розбитися як керамічна чашка.



3Переваги керамоблоку КЕРАТЕРМ®

Екологічність.
До складу керамічних блоків 
КЕРАТЕРМ® входять лише 
натуральні інгредієнти: 
глина, суглинок, тирса. 
Відсутні хімічні домішки і 
добавки. Продукція 
сертифікована за 
екологічними стандартами та 
має радіологічний 
сертифікат.

Низька 
теплопровідність.
Її забезпечує наявність пустот 
і пор, що мають оплавлену 
поверхню та замкнутий об'єм. 
Завдяки дотриманню 
європейської технології 
виробництва, поризовані 
керамічні блоки КЕРАТЕРМ®  
мають низьку 
теплопровідність та високий 
показник теплового опору. 
Це дозволяє значно скоротити 
витрати на подальше утеплення. 
Тепловим еквівалентом стіни 
з керамічного блоку 
КЕРАТЕРМ® 38 є стіна зі 
звичайної цегли товщиною 1,5 м.

Теплова 
інертність.
Одношарова стіна 
з керамічних блоків 
КЕРАТЕРМ® не 
потребує 
утеплювача, 
структура матеріалу 
така, що підтримує 
тепловий баланс у 
приміщенні.

Простота у 
зведенні.
Керамічні блоки 
КЕРАТЕРМ® мають 
великий розмір та 
правильну геометрію, 
укладання їх у стіну 
проходить швидко.  
Укладання одного 
керамічного блоку 
КЕРАТЕРМ® 38 та 
КЕРАТЕРМ® 25 
замінює укладання 
11,6 звичайних 
цеглин, відповідно 
мурувати з такого 
матеріалу швидше і 
легше.

Довговічність.
Термін експлуатації 
будинків з 
керамоблоків 
КЕРАТЕРМ® досягає 
100 років.

Невелика вага.
Керамічні блоки не 
обтяжують конструкцію: 
порівняно невелика 
питома вага поризованих 
керамічних блоків 
КЕРАТЕРМ® забезпечує 
менше навантаження на 
фундамент - 780 кг на 
1 м3. Маса стіни з блоків 
в 1,8 - 2 рази менше за 
масу 1 м3 стіни зі 
звичайної цегли. Це 
дозволяє зменшити 
товщину перекриттів, як 
наслідок - бетону та 
арматури в середньому 
на 15%.

Економічність.
При кладці керамоблоків 
КЕРАТЕРМ® потрібно менше 
розчину, ніж під час роботи з 
цеглою, завдяки пазо-гребневій
системі і відсутності потреби 
заповнення вертикальних 
швів. Витрати на розчин 
зменшуються до 3-х разів в 
порівнянні з кладкою зі 
звичайної цегли.

Висока 
звукоізоляція.
Щільна поверхня блоків 
КЕРАТЕРМ® покращує 
звукоізоляційні 
властивості 
будівельного матеріалу. 
Показник шумоізоляції 
керамічниї блоків 
КЕРАТЕРМ® становить 
52-56 дБ.

Вогнестійкість.
При дії вогню 
керамоблок КЕРАТЕРМ®  
не виділяє шкідливих 
речовин. Межа 
вогнестійкості 
керамічних блоків 
КЕРАТЕРМ® досягає 
REI 180. Продукція 
витримує дію 
температури понад 10000 С.



кератерм 44
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

440х250х238 мм

13,4 шт.

0,13 Вт/мК
56 дБ
20,2 кг/шт.

16 шт.

36,4 шт.

1400х1200 мм
60 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Коефіцієнт 
теплопровідності, λ __
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ
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кератерм 38

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

380х250х238 мм

11,6 шт.

0,14 Вт/мК
56 дБ
17,1 кг/шт.

16 шт.

42,1 шт.

1200х1000 мм
60 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Коефіцієнт 
теплопровідності, λ __
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ
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кератерм 25 CUBE
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

250х380х238 мм

11,6 шт.

0,18 Вт/мК
55 дБ
17,1 кг/шт.

10,5 шт.

42,1 шт.

1200х1000 мм
60 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Коефіцієнт 
теплопровідності, λ __
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

250х250х238 мм

7,63 шт.

0,18 Вт/мК
55 дБ
11,8 кг/шт.

16 шт.

64 шт.

1000х1000 мм
80 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Коефіцієнт 
теплопровідності, λ __
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ



кератерм 20
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

200х440х238 мм

10,74 шт.

0,18 Вт/мК
52 дБ
15,8 кг/шт.

9,1 шт.

45,5 шт.

1400х1000 мм
72 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Коефіцієнт 
теплопровідності, λ __
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

кератерм 19

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

190х250х238 мм

5,8 шт

0,18 Вт/мК
52 дБ
8,8 кг

16 шт.

84,2 шт.

1200х1000 мм
100 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Коефіцієнт 
теплопровідності, λ __
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ
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кератерм 10

Яка головна особливість 
керамічних блоків 
КЕРАТЕРМ®?
Керамічні блоки КЕРАТЕРМ®

мають низьку теплопровідність 
завдяки своїй структурі. Даний 
ефект досягається шляхом 
додавання в глину тирси, яка в 
печі вигорає, залишаючи 
замкнуті мікропори, це робить 
КЕРАТЕРМ®

високоефективними блоками.

Чи можна залишити стіни з блоків КЕРАТЕРМ® без 
облицювання?
Рекомендовано облицьовувати стіни з керамічних блоків 
КЕРАТЕРМ®. Підходять різні фасадні матеріали: лицьова 
цегла, штукатурки, навісні системи.

Які розчини використовуються для кладки стін з 
блоків?
Для кладки можна використовувати теплоізоляційні або 
звичайні цементні розчини марки за міцністю, яка 
забезпечує досягнення необхідної несучої здатності стіни.

Чи потрібно заповнювати вертикальні шви розчином?
Ні, не потрібно. Вертикально блоки з’єднуються за 
рахунок системи «паз-гребінь», що забезпечує стійкість 
та міцність стінової конструкції.

Якщо виконувати кладку з 
блоків КЕРАТЕРМ® на 
цементно-піщаний розчин, 
чи не погіршаться 
характеристики теплового 
опору стіни?
Для отримання максимальних 
теплотехнічних характеристик, 
ми рекомендуємо 
використовувати «теплий 
розчин». Проте використання 
звичайного розчину 
призводить до несуттєвого 
зниження теплотехнічних 
характеристик стінової 
конструкції. Так що вибір за 
Вами, який розчин 
застосовувати. 

Які штукатурки підходять для стін з блоків КЕРАТЕРМ?
Стіни з керамічних блоків КЕРАТЕРМ® можуть бути 
поштукатурені будь-яким штукатурним розчином. Для цього 
торці блоків мають спеціальні технологічні пази.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100х380х238 мм

4,6 шт.
42 дБ
8,5 кг/шт.

10,5 шт.

105 шт.

1200х1000 мм
144 шт.

Розміри (Ш х Д х В) __
Еквівалент умовної 
цегли 1 НФ ___________
Звукоізоляція ________
Маса виробу _________

Кількість блоків 
на 1 м2 кладки ________
Кількість блоків 
на 1 м3 кладки ________

Розміри піддону 
(Ш х Д) _________________
Кількість на піддоні ___

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ



Відділ продажу:
м. Хмельницький
вул. Соборна, 34
+380 67 611 46 22
valah.vadim@keraterm.ua

keraterm.ua

КЕРАТЕРМ® здійснює повний цикл виробництва: від видобування сировини до 
виготовлення і пакування готової продукції.

Власна сировинна база, велике родовище глини, що розташоване поблизу 
підприємства, взмозі забезпечити виробництво на десятки років. Завдяки щільній 
та однорідній структурі трьох шарів глини в кар’єрі, керамічні блоки КЕРАТЕРМ®

мають найкращі технічні показники.

Компанія має власну лабораторію, яка оснащена сучасним випробувальним 
обладнанням. Регламентні дослідження допомагають контролювати якість на 
всіх рівнях виробництва, розробляти нові рецептури та вдосконалювати існуючі.

Виробництво укомплектоване передовим технологічним обладнанням провідних 
світових компаній: VERDES, SIMENS, FANUC, CONTAR Plus, PKI Teplotechna, OMS 
BPI ELECTRIC.


