Sisteme complete de zidărie termoizolantă Ytong

Casa la Galben

®
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soluții rezidențiale

CASA LA GALBEN aduce
confortul în locuinţa ta
CASA LA GALBEN înseamnă
construcții de calitate,
implementare rapidă, termoizolare
superioară, soluții complete,
pachete speciale de preț și calitate
germană de la YTONG.
Până la 75% din energia casei
este utilizată pentru încălzirea și
răcirea locuinței, atât vara, cât și
iarna.
Soluțiile de zidărie YTONG sunt

Siste

o garanție a confortului termic,
a termoizolării optime încă din

faza de zidire, a durabilității și a
rezistenței în timp a clădirii. În

plus, sunt realizate din materiale
naturale, 100% minerale.

Sistemele complete de zidărie
termoizolantă YTONG au fost

testate timp de peste 80 de ani în
Germania, țară recunoscută pentru
standardele în construcții și pentru
atenția acordată termoizolării.

B
C
soluții rezidențiale
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Trimite proiectul tău
pe proiecte@xella.com,
iar specialiștii YTONG îți vor răspunde
în cel mai scurt timp cu detalii despre
pachetul Casa la Galben.

3940 euro*

costul sistemului de zidărie
pentru această casă de 120 m²

Linia verde YTONG
0800 008 BCA (0800 008 222)
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*TVA inclus

www.casalagalben.ro

Casa la galben

înseamnă confort încă din etapa
de șantier!
TE AJUTĂM SĂ CONSTRUIEȘTI!
YTONG este o garanție a calității și a eficienței
energetice. Sistemul este testat și certificat conform
standardelor de calitate din Germania și Uniunea
Europeană.
Pachetul Casa la Galben pune la dispoziție toate
elementele sistemului de zidărie necesare pentru
a realiza o construcție de calitate și ușor de pus
în operă. Acesta include elementele de zidărie,
transport, servicii și consultanță pe șantier din partea
specialiștilor YTONG.
blocuri de zidărie YTONG pentru pereți exteriori sau
de compartimentare interioară;
mortar în pat subțire, parte din sistemul YTONG,
pentru reducerea punților termice, realizarea unei
construcții eficiente energetic și manoperă rapidă
(mortarul în pat subțire ajută și la importante
economii de buget pentru că implică folosirea unei
cantități mai mici de mortar);
unelte profesionale;
meșter care oferă sprijin și indicații de punere în
operă, alături de demonstrații pe șantier pentru
echipa de lucru;
transport pe şantier al materialelor.

Te ajutăm să construiești cu Casa la Galben
Pachetul include produse de zidărie și servicii adiționale

Elemente
de zidărie

Ofertă
personalizată

Consultanță
tehnică

Meșter
specialist

Adeziv
YTONG

Unelte
YTONG

Transport
pe șantier
soluții rezidențiale
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Maxim de confort
Casa mea este
eficientă energetic

Termoizolare
superioară
Pereții monostrat
YTONG A+ asigură o
termoizolare perfor
mantă a construcției,
fără a mai fi nece
sară aplicarea unei
termoizolații supli
mentare.
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Reglarea umidității și a
temperaturii
Pereții monostrat
YTONG A+ favor izează
echilibrarea micro
climatului interior și îi
restabilesc parametrii
de confort, ajutând la
eliminarea excesului de
umiditate.

Protecție împotriva incendiilor. Stabilitatea materia
lului 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.

YTONG Design 7,5 cm

42,06 lei*/m²
prețul include TVA

soluție premium
Sistem complet de zidărie
termoizolantă
Cu blocurile de zidărie YTONG A+ se poate obține încadrarea locuinței
în cea mai înaltă clasă energetică, clasa A. YTONG A+ reduce
costurile de întreținere a casei prin capacitățile de termoizolare
și de reglare a nivelului de umiditate interioară. Oferă o izolare
termică optimă, fără a mai fi necesară aplicarea de termoizolație
suplimentară. Este suficient să alegeți YTONG A+ și să tencuiți!

Elementele sistemului
complet

YTONG a+
grosime 400 mm

Compartimentări
YTONG Interio XL
Placări şi decoraţiuni
YTONG Design

98,01 lei*/m²

Cofrare elemente liniare
Profil YTONG BU

λ

10 sec

=

0.09

W/mK

Preț cu TVA: 121,54 lei /m²
* preț recomandat de vânzare

Buiandrugi pentru
golurile din zidărie
YTONG LT

Te ajutăm să construiești cu Casa la Galben
Pachetul include produse de zidărie și servicii adiționale

Elemente
de zidărie

Ofertă
personalizată

Consultanță
tehnică

Meșter
specialist

Adeziv
YTONG

Unelte
YTONG

Transport
pe șantier
soluții rezidențiale
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Izolare fonică

Caracteristici
antiseismice

Capacitate portantă
și durabilitate.
Sistemul constructiv
YTONG Forte poate
prelua încărcări
(sarcini) de la alte
elemente structurale
ale construcției și
este foarte rezistent.
8
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Inerție termică.
Pereții realizați cu blo
curi de zidărie YTONG
Forte dețin inerție
termică mare, care
echilibrează variațiile
de temperatură de la
interior în lipsa unei
încălziri constante.

Economic. Sistemul de
zidărie YTONG permite
executarea proiectelor
cu un consum minim de
mortar și tencuială. Pe
termen lung, contribuie
la reducerea costurilor
pentru răcirea/încălzirea
locuinței.

YTONG Interio 15 cm

44,63 lei*/m²

prețul include TVA

clasic
Tradițional, accesibil, portant
Sistemul de zidărie portantă YTONG Forte are caracteristici
excelente antiseismice și de izolare fonică, raportate la propria
densitate. YTONG Forte oferă de asemenea cel mai înalt nivel de
izolare termică din categoria pereților structurali.

Elementele sistemului
complet

YTONG Forte
grosime 250 mm

Compartimentări
YTONG Forte

Placări şi decoraţiuni
YTONG Design

65,75 lei */m²

Cofrare elemente liniare
Profil YTONG BU

λ

10 sec

=

0.13

W/mK

Preț cu TVA: 81,53 lei /m²
* preț recomandat de vânzare

Buiandrugi pentru
golurile din zidărie
YTONG LT

Te ajutăm să construiești cu Casa la Galben
Pachetul include produse de zidărie și servicii adiționale

Elemente
de zidărie

Ofertă
personalizată

Consultanță
tehnică

Meșter
specialist

Adeziv
YTONG

Unelte
YTONG

Transport
pe șantier
soluții rezidențiale
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Performanță
termică a zidăriei

Economii la costurile
de încălzire

SIMplu
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Simplitate în
execuție
Elementele YTONG
sunt ușor de folosit,
asigurând o punere
în operă simplă și
rapidă.

Permeabilitate la
vapori. Pereții realizați
cu blocuri de zidărie
YTONG echilibrează
microclimatul și îi
restabilesc parametrii
de confort, eliminând
excesul de umiditate.

Greutate proprie
redusă a pereților.
Blocurile de zidărie
YTONG nu încarcă
suplimentar struc
tura de rezistență a
clădirii.

YTONG Interio XL 12,5 cm

37,33 lei* /m²
prețul include TVA

Confort
Performanța devine accesibilă
Performanțe termice deosebite la prețuri accesibile. Veți recupera
investiția prin economiile importante la costurile de încălzire/răcire
a casei. Pe lângă izolare, soluția Confort oferă protecție împotriva
mucegaiului și permite casei să „respire”, deoarece este permeabilă
la vapori. Vă încadrați în buget și obțineți o construcție durabilă și de
calitate.

Elementele sistemului
complet

YTONG Basic
grosime 300 mm

Compartimentări
YTONG Interio XL

Placări şi decoraţiuni
YTONG Design

66,43 lei */m²

λ

10 sec

=

0.11

W/mK

Preț cu TVA: 82,37 lei /m²
* preț recomandat de vânzare

Cofrare elemente liniare
Profil YTONG BU
Buiandrugi pentru
golurile din zidărie
YTONG LT

Te ajutăm să construiești cu Casa la Galben
Pachetul include produse de zidărie și servicii adiționale

Elemente
de zidărie

Ofertă
personalizată

Consultanță
tehnică

Meșter
specialist

Adeziv
YTONG

Unelte
YTONG

Transport
pe șantier
soluții rezidențiale
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Echilibru ambiental

Protecție la foc

Pereţi compartimentare
Rapiditate și eficiență
Datorită dimensiunilor specifice, patru elemente de zidărie YTONG Interio XL sunt
suficiente pentru a construi aproape un metru pătrat de perete de compartimentare!
Timp de execuție cu 50% mai rapid și costuri mai mici! Veți avea nevoie de mai puține
elemente de zidărie, de mortar mai puțin și o echipă de zidari mai restrânsă.

YTONG Interio XL
grosime 125 mm

30,11 lei*/m²

Preț cu TVA: 37,33 lei /m²
* preț recomandat de vânzare

consum
12
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4,2
buc / m²

Caracteristici
timp execuţie
10 min. / m²
consum elemente
4,2 buc. / m²
consum mortar
0,9 kg / m²

Protecție împotriva incendiilor.
Stabilitatea materialului la tempe
raturi 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.
Viteză mare la montaj. Dimen
siunile speciale 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.

YTONG BU

YTONG LT

Realizarea golurilor pentru uși și
ferestre
YTONG BU
înălțime 200 mm

YTONG BU elemente de cofraj profilate
Au rol de cofraj pierdut în realizarea buiandrugilor,
centurilor și stâlpișorilor la pereți de închidere și
compartimentare. Sunt modulate cu restul elementelor
de zidărie, iar folosirea lor reduce timpul de execuție și
costurile pe șantier.

YTONG LT
grosime 100 mm

consum 1,67
buc / ml

YTONG LT buiandrugi
prefabricați
YTONG LT sunt buian
drugi prefabricați pentru
realizarea golurilor din
zidărie pentru uși și fe
restre în sistem de zidă
rie neportantă, la pereți
exteriori sau interiori.

Simplitate în execuție prin
eliminarea etapei de cofrare,
armare și turnare beton.

soluții rezidențiale
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Confortul creativităţii

Simplu şi modern

Rezistență la
foc. YTONG este
un material
de construcții
neinflamabil, clasa
A1, care oferă
protecție optimă la
foc, prin prevenirea
propagării flăcărilor
către incintele
alăturate.
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Acuratețea execuției
și fixarea simplă.
Elementele YTONG
se caracterizează
prin precizie
dimensională,
materialul permițând
decupări exacte
și ajustări facile.
Execuția este simplă
și rapidă, pentru
realizarea celor mai
originale proiecte.

Previne apariția
mucegaiului.
Blocurile de zidărie
YTONG asigură un
ambient sănătos,
prevenind excesul de
umiditate și apariția
mucegaiului.

Ușor de modelat

Amenajări interioare
Placări, măști și izolații
YTONG Design este ușor de prelucrat și de debitat, iar punerea
în operă este mult simplificată. Ideal pentru placări în baie, de
oarece este permeabil la vapori și împiedică apariția mucega
iului. Recomandat pentru izolarea balconului sau pentru izolări
termice. Preferat de specialiști în realizarea de șeminee, pen
tru că este incombustibil, estetic și ușor de prelucrat în orice
formă. Alegerea potrivită pentru ornamentații.

YTONG Design

YTONG Design

grosime 50 mm

grosime 75 mm

2,41 lei*/buc

2,48 lei*/buc.

Preț cu TVA: 2,99 lei /buc
* preț recomandat de vânzare

euroclasa

A1

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;
pervazuri profilate pentru tâmplării;
coloane și semicoloane profilate decorative;
profile decorative pentru plafon;
placări de șeminee.

Preț cu TVA: 3,08 lei /buc.
* preț recomandat de vânzare

timp de
execuție

14,4
min / m²

Caracteristici
timp execuţie placări
14,4 min. / m²
consum elemente
8,3 buc. / m²
consum adeziv placări
4,5 kg / m²
soluții rezidențiale
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Dimensiuni / Cantităţi / Consumuri - aplicaţii nestructurale, neportante
Dimensiuni [mm]
Tip produs

Profilaţie *

lăţime

Consumuri / Cantităţi

înălţime lungime buc./m2 buc./m3

m2 /m3 m2/palet

buc./
palet

m3 /palet

Blocuri de zidărie perete termoizolant monostrat - nu necesită termoizolare suplimentară
300
YTONG A+
D 0,4

Nut-Feder

350
400

200

600

8,3

27,8

3,33

4,80

40

1,44

23,9

2,86

3,84

32

1,344

20,9

2,50

2,88

32

1,536

16,7

2,00

2,88

24

1,44

23,9

2,86

3,84

32

1,344

20,9

2,50

2,88

24

1,152

41,7

5,00

6,72

56

1,344

33,4

4,00

5,76

48

1,44

27,8

3,33

4,80

40

1,44

83,4

10,00

14,40

120

1,44

66,7

8,00

11,52

96

1,44

55,6

6,67

9,60

80

1,44

41,7

10,00

14,40

60

1,44

33,4

8,00

11,52

48

1,44

41,7

5,00

6,72

56

1,344

33,4

4,00

5,76

48

1,44

166,7

20,00

24,00

200**

1,296

111,2

13,33

15,36

128***

1,296

vv

500
YTONG
BASIC
D 0,5/3,0

Nut-Feder

350
400

200

600

8,3

Blocuri de zidărie perete exterior multistrat - necesită termoizolare suplimentară
YTONG
BASIC
D 0,5/3,0

200
Nut-Feder

250

200

600

8,3

300

Blocuri de zidărie perete interior despărţitor sau compartimentare
YTONG
INTERIO
D 0,5

100
Nut-Feder
Plan

200

600

8,3

150

YTONG
Nut-Feder
INTERIO XL
Plan
D 0,5
YTONG
FORTE
D 0,6

125

Plan

100
125
200
250

400

600

4,2

200

600

8,3

200

600

8,3

Elemente pentru placări, măşti, decoraţiuni
YTONG
DESIGN
D 0,5

50
Plan

75

* toate elementele începând cu lăţimea de 250 mm sunt prevăzute cu locaş de prindere pentru a uşura manipularea acestora
** se livrează în pachete a 5 buc. - adițional se livrează 8 buc. de 100x600x200 mm reprezentând 0,096 mc din volumul total
*** se livreaza in pachete a 4 buc. - adițional se livrează 8 buc. de 150x600x200 mm reprezentând 0,144 mc din volumul total

Dimensiuni / Cantităţi / Consumuri - aplicaţii structurale, portante
Dimensiuni [mm]
Tip produs

Profilaţie *

lăţime

Consumuri / Cantităţi

înălţime lungime buc./m2 buc./m3

m2 /m3 m2/palet

buc./
palet

m3 /palet

Blocuri de zidărie perete termoizolant monostrat - nu necesită termoizolare suplimentară
300
YTONG A+
D 0,4

Plan

350
400

200

600

8,3

500
YTONG
BASIC
D 0,5/3,5

ii

Plan

350
400

200

600

8,3

27,8

3,33

4,80

40

1,44

23,9

2,86

3,84

32

1,344

20,9

2,50

2,88

32

1,536

16,7

2,00

2,88

24

1,44

23,9

2,86

3,84

32

1,344

20,9

2,50

2,88

24

1,152

33,4

4,00

5,76

48

1,44

27,8

3,33

4,80

40

1,44

33,4

4,00

5,76

48

1,44

27,8

3,33

4,80

40

1,44

Blocuri de zidărie perete exterior multistrat - necesită termoizolare suplimentară
YTONG
BASIC
D 0,5/3,5

Plan

YTONG
FORTE D 0,6

Plan

250
300
250
300

200

600

8,3

200

600

8,3

* toate elementele sunt prevăzute cu locaş de prindere pentru a uşura manipularea acestora
Blocurile de zidărie cu grosimi de 250 şi 300 mm pot fi folosite şi pentru realizarea pereţilor interiori structurali
16
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Dimensiuni / Zone seismice / Regim înălţime - aplicaţii structurale, portante
Tip produs

Profilaţie

Dimensiuni [mm]
lăţime

înălţime

Valoari ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag

lungime

0,10g - 0,15 g

0,20g - 0,25 g

0,30g - 0,40 g

Blocuri de zidărie perete termoizolant monostrat - nu necesită termoizolare suplimentară
300
YTONG A+
D 0,4

Plan

350

200

400

600

500
YTONG
BASIC
D 0,5/3,5

Plan

350

200

400

600

Parter

-

-

Parter

-

-

Parter

-

-

Parter

-

-

P+2

P+1

-

P+2

P+1

-

P+2

P+1

-

P+2

P+1

-

P+4

P+3

P+1

P+4

P+3

P+1

Blocuri de zidărie perete exterior multistrat - necesită termoizolare suplimentară
YTONG
BASIC
D 0,5/3,5

Plan

YTONG
FORTE D 0,6

Plan

250
300
250
300

200

600

200

600

Valorile din tabel sunt în conformitate cu recomandările din normativele P100-1/2013 şi CR6 /2013

Noile normative CR6, P100 și noul cod de practică pentru lucrările
de zidărie contribuie la alinierea legislației din România la
standardele europene și aduc o serie de noutăți în construcții.
Elementele de zidărie YTONG se încadrează prin stuctura lor
omogenă, lipsită de goluri verticale, în grupa 1 a elementelor
compacte din punctul de vedere al cerințelor de robustețe,
cu utilizare în realizarea pereților structurali în toate
zonele, indiferent de seismicitate.
Astfel, blocurile de zidărie termoizolantă YTONG
sunt recomandate atât pentru realizarea de imobile cu
pereți structurali, cât și pentru construirea imobilelor
cu pereți nestructurali în toate zonele țării.
În categoria pereților structurali, în funcție de tipul
sistemului de zidărie YTONG, se pot realiza clădiri în
conformitate cu specificațiile despre regimul de înălțime a
construcției și încadrarea acestora în diversele zone de risc seismic.

Zonarea valurilor de vârf
ale acceleraţiei terenului
pentru proiectare ag cu
IMR = 225 ani şi 20%
probabilitate de depăşire
în 50 de ani

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

Mortar în pat subțire Ytong
Proprietăţi / Consumuri / Cantităţi

UM

Mortar Ytong - gri

Mortar Ytong - alb

Mortar Ytong - alb

Clasa

M5

M10

M10

h

3-4

3-4

3-4

Amestec proaspăt

l / sac

20

20

9.2

Necesar apa

l / sac

7

6.5

6.5

Consum mortar elemente cu Nut-Feder

buc

1sac / 1,44mc zidărie

1sac / 1,44mc zidărie

1sac / 0,66mc zidărie

Consum mortar elemente plane

buc

1sac / 1,00mc zidărie

1sac / 1,00mc zidărie

1sac / 0,46mc zidărie

Kg / sac

25

25

11,5

Rezistenţă la compresiune
Lucrabilitate(1)

Ambalare

vvv

(1) în funcţie de condiţiile meteorologice se recomandă utilizarea mortarului conform “ Ghidul Mesterului Ytong”
soluții rezidențiale
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Servicii suport oferite prin

pachetul Casa la Galben

1
Suport tehnic pentru
construcție
Linie verde gratuită
Consultanții YTONG vă stau la
dispoziție permanent pentru re
comandări în alegerea produselor
potrivite.
Consultanţă tehnică specializată
Fie că proiectul este în faza de pla
nificare sau construcție, consultanții
tehnici YTONG oferă suport specia
lizat și consultanță tehnică. Consul
tanţii noştri deţin certificatul euro
pean Energy Advisor, în conformitate
cu European EPBD, acordat de către
DEKRA Certification.
Proiectul de casă
Dacă nu aveți încă proiectul de
realizare a casei dumneavoastră,
specialiștii YTONG vă pot recomanda
un proiectant din zona în care doriți
să construiți.
18
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2
Suport pe șantier
Meșter specialist YTONG
Meşterul specialist YTONG
oferă suportul şi instruirea
echipei de zidari la ridicarea
primului rând de zidărie şi pentru
toate aspectele care ţin de
implementare pe şantier.
Unelte profesionale
Uneltele profesionale YTONG
sunt special create pentru
a îmbunătăţi şi perfecţiona
condiţiile de lucru, precizie şi
rapiditate.
Transport pe șantier
Prin pachetul Casa la Galben
livrarea materialelor pe șantier
este inclusă.
Trimite proiectul tău la proiecte@xella.com,
iar specialiştii Ytong iţi vor face
o ofertă personalizată!

Sisteme complete de zidărie termoizolantă

Sisteme complete de zidărie termoizolantă
BLOCURI DE ZIDĂRIE
CALITATE GERMANĂ

Zona Consultant vânzări

PERFORMANȚĂ
ENERGETICĂ

Date de contact

SIMPLU ȘI UȘOR
DE FOLOSIT

Zona Consultant vânzări Date de contact

1

Marius Văsii

marius.vasii@xella.com
0755 113 508

5

Ciprian Stan

ciprian.stan@xella.com
0751 178 081

1

Alexandru Căliman

alexandru.caliman@xella.com
0745 658 564

6

Dan Simion

dan.simion@xella.com
0755 113 510

2

Mugurel Pastramagiu

mugurel.pastramagiu@xella.com
0748 122 745

7

Adrian Bâtiu

adrian.batiu@xella.com
0755 113 507

3

Emanuel Agache

emanuel.agache@xella.com
0748 122 110

8

Călin Rus

calin.rus@xella.com
0755 113 520

4

Maxim Eftei

maxim.eftei@xella.com
0755 113 511

9

Marius Mazurencu

marius.mazurencu@xella.com
0755 113 509

Fabrica
Comuna Păuleşti,
107400, județul Prahova

Tel. +4 0344 130 005;
Fax. +4 0344 130 030

Sediu central
Xella Ro
Str. Dragoslavele 2 – 4,
011024, sector 1, București

Tel. +4 021 300 30 08/09;
Fax: +4 021 319 77 85
E-mail: marketing.ro@xella.com

www.ytong.ro
www.casalagalben.ro

Linie verde gratuită (09:00 – 17:00)
0800 008 BCA (0800 008 222)

soluții rezidențiale

19

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 1/2014

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.

Xella RO S.R.L.
www.ytong.ro
www.casalagalben.ro
proiecte@xella.com
Linia verde YTONG (apel gratuit)
0800 008 BCA (0800 008 222)
20

soluții rezidențiale

YTONG® este marcă înregistrată a Xella Group.

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

