Ny teglblok med høj isoleringsevne
Wienerberger introducerer
en ny T8 Porotherm teglblok
med højisolerende egenskaber.
Teglblokke har været et kendt og
gennemtestet byggemateriale i
mange europæiske lande i årtier. Det
er eksempelvis det mest anvendte
materiale til opførelse af nybyggeri i
Tyskland – og der bygges ofte i teglblokke i Østrig, Holland, Polen og
Tjekkiet. Herhjemme får flere og flere
øjnene op for de mange fordele, hvilket betyder, at Wienerberger A/S nu
udvider sit teglbloksortiment.
”Vores Porotherm teglblokke er
nemme, enkle og billige at bygge
med. Den nye T8 teglblok har endnu
bedre isolerende egenskaber, hvilket
betyder, man kan bygge en monovæg helt uden yderligere isolering. I
T8 blokkens hulrum er der indbygget

Building Value

Perlite, der er mineralsk ubrandbar
isolering, hvilket gør, at de højisolerende blokke har en U-værdi, der er
helt nede på 0,18,” siger produktchef
Gert Christensen fra Wienerberger
A/S.
”Teglblokkene er isolerende, miljøvenlige og gør det nemt at leve op
til de nye stramme energikrav for
boliger. De giver et godt og sundt
indeklima året rundt med de samme
gode egenskaber som almindelige
mursten. Det reducerer risikoen for
fugtige vægge og angreb af skimmelsvamp. Da byggetiden samtidig
reduceres med op til 40 procent i
forhold til opmuring af traditionelt
murværk, og teglblokkene kan leveres indenfor ti dage, så der mange
fordele.”

Flotte, pudsede facader
Den nye T8 teglblok er 42,5 cm bred,
og med det efterfølgende puds udog indvendigt, får man en færdig
ydervæg på ca. 46 cm. Porotherm
byggeri giver flotte, pudsede facader,
der er yderst slagfaste, så man kan
parkere sin cykel op ad muren uden,
at pudsen drysser af.
Nogle af de første arkitekttegnede
rækkehuse, hvor Porotherm teglblokke er benyttet, er klar til indflytning i
Kellers Park ved Vejle.
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