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System Budowy H+H
Beton komórkowy

Beton komórkowy zawdzięcza swoje
właściwości cieplne wielu kulistym po-
rom wypełnionym powietrzem, które
powstają w masie pod wpływem środ-
ka porotwórczego. Powietrze zawarte
w strukturze sprawia, że materiał jest
doskonałym izolatorem termicznym,
a uzyskane w ten sposób bloczki są lek-
kie nawet w przypadku dużych wymia-
rów. Co więcej, beton komórkowy łat-
wo poddaje się obróbce; można z niego
uzyskać elementy równe, gładkie
i o bardzo precyzyjnych wymiarach.
Wymienione zalety znacznie ułatwiają
i przyspieszają prace na budowie oraz
minimalizują ryzyko błędów wykonaw-
czych, m.in. dlatego, że w Systemie Bu-
dowy H+H znaleźć można nie tylko
podstawowe bloczki, ale także elemen-
ty uzupełniające z betonu komórkowe-
go, takie jak prefabrykowane nadproża
czy kształtki U. Pamiętać należy, że po-
szczególne wyroby z tego materiału mo-
gą się między sobą różnić pod wzglę-
dem parametrów technicznych. Kon-
kretny produkt należy więc dobrać w za-
leżności od rodzaju przegrody i zopty-

malizować jego właściwości, biorąc
pod uwagę wymagania danej inwesty-
cji i zakładany budżet. W ofercie H+H
znajdują się elementy wytwarzane
w trzech standardach jakości: Silver,
Gold i Gold+.

Mała gęstość = dobra ochrona przed
stratami ciepła. Istotną charakterysty-
ką materiałów murowych jest gęstość,
która wpływa na wiele kluczowych pa-
rametrów technicznych, takich jak m.in.
termoizolacyjność, izolacyjność aku-
styczna oraz wytrzymałość na ściskanie
(rysunek). Elementy z betonu komórko-
wego produkowanego przez H+H Pol-
ska mają gęstość 300 ÷ 800 kg/m3. Pod-
stawowa zależność jest taka, że im
mniejsza gęstość materiału murowego,
tym lepsza ochrona przed stratami cie-
pła. Elementy z betonu komórkowego
o małej gęstości, takie jak np. H+H
Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO czy
H+H Gold+ 2,0-350 TERMO, to jed-
ne z nielicznych dostępnych na rynku
wyrobów murowych mogących posłu-

żyć do wzniesienia ściany jednowar-
stwowej spełniającej zaostrzone wyma-
gania Warunków Technicznych, które
będą obowiązywać od 2021 r. Niestety
korzystny współczynnik przewodzenia
ciepła λ materiału o małej gęstości nie
wpływa pozytywnie na wartość pozo-
stałych dwóch wspomnianych parame-
trów, ponieważ zarówno izolacyjność
akustyczna, jak i wytrzymałość na ści-
skanie zwiększają się proporcjonalnie
do wzrostu gęstości. Z tego względu,
na zewnętrzne ściany warstwowe oraz
ściany wewnętrzne stosuje się zwykle
bloczki gęstości 400 ÷ 600 kg/m3, które
zapewniają uzyskanie zadowalających
parametrów przegród we wszystkich
aspektach. Natomiast w przypadku po-
mieszczeń wymagających lepszego wy-
głuszenia zaleca się produkty o gęstości
700 ÷ 800 kg/m3, np. H+H Silver, Gold
i Gold+ 700 oraz H+H Silver 800.

Jakość i dokładność wymiarowa.
Elementy z betonu komórkowego do-
stępne na rynku, oferowane przez róż-
nych producentów, różnią się jakością,
gdyż zależy ona m.in. od zaawansowa-
nia technologicznego fabryk i przestrze-
gania reżimu produkcyjnego. Warto
więc kierować się nie tylko ceną, ale
sięgać po produkty ze sprawdzonych
źródeł. Pamiętać należy, że bloczki
o najlepszej jakości mają niewielkie to-
lerancje produkcyjne zarówno pod
względem gęstości, jak i dokładności
wymiarowej, co w rezultacie przekłada

SYSTEM BUDOWY H+H
H+H Polska należy do duńskiej Grupy H+H, jednego z największych

w Europie producentów i dostawców elementów z betonu komórkowego
oraz silikatowych. Na polskim rynku firma jest obecna od 2006 r. i nie-
ustannie pracuje nad ugruntowaniem swojej pozycji, dostarczając kom-
pletną gamę produktów z betonu komórkowego i silikatów. Na sukces H+H
Polska pracuje obecnie ok. 800 osób oraz 13 zakładów produkcyjnych,
w tym 6 zajmujących się produkcją betonu komórkowego (w Warszawie,
Redzie, Lidzbarku, Gorzkowicach, Puławach oraz Żelisławicach) i 7 spe-
cjalizujących się w wyrobach silikatowych (w Krukach k. Ostrołęki, Piszu,
Jedlance, Leżajsku, Ludyni, Kluczach i Przysieczynie).

H+H Polska oferuje kompleksowy
System Budowy H+H, składający się
z bloczków i płytek z betonu komór-
kowego, nadproży, paneli ściennych,
bloczków silikatowych produkowa-
nych w wersji drążonej i pełnej, spe-
cjalnych bloczków silikatowych do
ścian o wysokich parametrach izolacji
akustycznej, silikatowych elementów
elewacyjnych oraz specjalistycznych
murarskich zapraw klejących.

Zakres gęstości elementów murowych wchodzących w skład Systemu Budowy H+H. Za-
leżność gęstości od podstawowych parametrów technicznych przegród murowych
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się na niższy koszt budowy i użytkowa-
nia budynku. Norma grupuje produkty
z betonu komórkowego w trzech kate-
goriach wymiarowych: GPLM to ele-
menty najmniej dokładne, których wy-
miary mogą różnić się o 3 – 5 mm. Ta-
kie bloczki można łączyć wyłącznie na za-
prawę tradycyjną o grubości 10 ÷ 15 mm.
Natomiast na cienką spoinę można mu-
rować ściany z betonu komórkowego
kategorii TLMA, dopuszczającej różni-
cę wymiarów nie większą niż 2 ÷ 3 mm.
Najdokładniejsze produkty należą do
kategorii TLMB o maksymalnych odchył-
kach wymiarowych 1 ÷ 1,5 mm. Bloczki
z betonu komórkowego wchodzące
w skład Systemu Budowy H+H klasyfiko-
wane są do kategorii TLMA oraz TLMB.

System Budowy H+H Silikaty
Silikaty zapewniają wnętrzom opty-

malny mikroklimat, utrzymując w po-
mieszczeniach stałą wilgotność i stabil-
ną temperaturę. W przypadku pożaru są
całkowicie niepalne i nie wydzielają
szkodliwych substancji. Ich wytrzyma-
łość na ściskanie jest porównywal-
na z kamieniem naturalnym, a masyw-
ność elementów zapewnia bardzo dobrą
izolacyjność akustyczną. Natomiast sta-
bilność wymiarowa oraz gładka po-
wierzchnia ułatwiają pracę na budowie
i umożliwiają zastosowanie klejowej za-
prawy cienkowarstwowej. Ten materiał
murowy może być wytwarzany w róż-
nej formie i o różnym kształcie – po-
cząwszy od podstawowych bloczków
do wznoszenia ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych, przez elementy uzupełnia-
jące, aż po wyroby elewacyjne. Wybie-
rając konkretne produkty, należy kiero-
wać się rodzajem przegrody i jej ocze-
kiwanymi parametrami. Asortyment
elementów silikatowych tworzy wraz
z elementami z betonu komórkowego
System Budowy H+H.

Duża gęstość = duża wytrzymałość
na ściskanie i izolacyjność akustycz-
na. Tak jak w przypadku betonu komór-
kowego, przy wyborze silikatowych ele-
mentów murowych należy brać pod
uwagę ich podstawowy parametr, jakim
jest gęstość. Wpływa ona wprost pro-
porcjonalnie na wytrzymałość na ści-
skanie elementów murowych. Skład su-
rowcowy oraz proces produkcji silika-
tów czynią z nich materiał o największej

wytrzymałości na ściskanie spośród do-
stępnych na rynku materiałów budowla-
nych wykorzystywanych do budowy
ścian. Umożliwia to wznoszenie budyn-
ków o wysokości nawet kilkunastu kon-
dygnacji bez konieczności dodatkowe-
go wzmocnienia za pomocą wspomaga-
jącej konstrukcji żelbetowej. Duża wy-
trzymałość pozwala również na projek-
towanie przestronnych wnętrz bez po-
trzeby zwiększania grubości ścian. Pa-
miętać należy, że wraz ze wzrostem gę-
stości, zmniejsza się izolacyjność ter-
miczna. Nie wyklucza to jednak stoso-
wania bloczków silikatowych do wzno-
szenia ścian zewnętrznych, ponieważ
w przypadku ścian warstwowych decy-
dujący wpływ na współczynnik przeni-
kania ciepła U całej przegrody mają
właściwości materiału termoizolacyjne-
go (wełny mineralnej lub styropianu).
Najbardziej popularna grubość bloczka
silikatowego na ściany zewnętrzne to
24 cm, ale przy odpowiedniej warstwie
izolacyjnej, wymagania Warunków
Technicznych spełniają także przegrody
zewnętrzne z elementów o grubości
18 cm. Natomiast do wznoszenia ścian
działowych wykorzystywane są najczę-
ściej bloczki o grubości 8 lub 12 cm. Są
one w stanie przenosić znaczne obciąże-
nia i dlatego bezpiecznie można zawie-
sić na nich nawet ciężkie przedmioty.

Bloczki do zadań specjalnych.
Wraz ze wzrostem gęstości materiału,
zwiększa się także jego izolacyjność
akustyczna. Wszystkie bloczki silikato-
we są masywne i trudno je wprawić
w drgania, a co za tym idzie stanowią
dobrą barierę przed niechcianymi
dźwiękami. W ofercie Systemu Budowy
H+H znaleźć można także specjalne

produkty, po które warto sięgnąć w przy-
padku pomieszczeń wymagających
szczególnej ochrony przed hałasem.
Bloczki H+H Silikat A PLUS pozbawio-
ne drążeń i profilowań, produkowane są
w klasie gęstości 2,2 (2200 kg/m3). Roz-
wiązanie to może być stosowane do
wykonywania ścian konstrukcyjnych
i działowych o grubości 18 lub 25 cm.
W zależności od ułożenia, w przypadku
jednowarstwowej przegrody pionowej
można uzyskać izolacyjność akustyczną
na poziomie RA1 = 57 – 60 dB.

Dzięki konsolidacji struktur H+H
Polska oraz Grupy SILIKATY powsta-
ła wspólna oferta elementów muro-
wych, która łączy w sobie zalety dwóch
nowoczesnych, ekologicznych materia-
łów – betonu komórkowego oraz silika-
tów. Nowy System Budowy H+H, to bo-
gata, uniwersalna gama produktów, któ-
re sprawdzą się w różnych typach zabu-
dowy. Mogą one posłużyć do wzniesie-
nia zarówno oszczędnego w eksploata-
cji domu jednorodzinnego, komforto-
wego budynku wielorodzinnego, jak też
praktycznego i trwałego obiektu uży-
teczności publicznej. Są z powodzeniem
wykorzystywane do budowy wszyst-
kich przegród, począwszy od ścian fun-
damentowych i piwnicznych, przez
ściany zewnętrzne i konstrukcyjne, aż
po ściany działowe.
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