
oporze dyfuzyjnym, który nie ograniczy swo-
bodnego przepływu pary wodnej przez 
ścianę. Dokładność muru wykonanego z SILKI
wpływa na to, że przyklejając izolację ter-
miczną nie musimy wyrównywać podłoża 
zaprawą wyrównującą, natomiast zużycie kle-
ju jest uzależnione tylko od wielkości zębów
w pacy, którą jest rozprowadzany. Do uzy-
skania pożądanego współczynnika przenikal-
ności cieplnej poniżej U = 0,30 W/ (m2 · K)
w przypadku SILKI E24 gr. 24 cm wystarczy
warstwa izolacji o grubości 12 cm. 
Zasadniczą różnicą tego rozwiązania w sto-
sunku do muru jednowarstwowego jest
dłuższy czas wznoszenia. Do wykonania mu-
ru dwuwarstwowego ze wszystkimi war-
stwami izolacji termicznej (warstwy zbrojące,
warstwy wyrównawcze, tynki) w średniej
wielkości domu jednorodzinnym potrzebuje-
my około 2 miesięcy. Jednak dwuetapowość
wznoszenia muru dwuwarstwowego umoż-
liwia nam rozłożenie kosztów inwestycji na
dłuższy okres czasu. Koszty ocieplenia 
możemy na przykład odłożyć na następny
rok, kiedy zgromadzimy środki na kolejny
etap budowy. 

YTONG – ściana jednowarstwowa
Alternatywą dla muru dwuwarstwowego jest
mur wykonany z jednego materiału – mur
jednowarstwowy. Taki rodzaj muru wznosi
się zdecydowanie szybciej. Roboty murowe
związane ze ścianami jednowarstwowymi
z bloczków YTONG (dla domu tej samej
wielkości) można zakończyć w 2 tygodnie.
Jednak w tym przypadku koszty ścian pono-
simy jednorazowo. Ściana jednowarstwowa
jest wręcz preferowana przez banki czy in-
stytucje finansujące, ponieważ inwestycja nie
jest rozciągnięta w czasie i w krótkim czasie
można zamknąć istotny element budowy
jakim są ściany. Jednocześnie jednorazowe
poniesienie kosztów na wybudowanie ścian
zabezpiecza nas przed nieoczekiwanymi
zmianami cen materiałów budowlanych.
Wznosząc ściany w okresie kilkuletnim 
możemy być zaskoczeni zwiększeniem 
wydatków kalkulowanych na początku inwe-
stycji. Może być to spowodowane na przy-
kład nieprzewidzianym wzrostem cen izolacji 
termicznej. 
Bloczki YTONG charakteryzują się najlep-
szymi parametrami przewodzenia ciepła

SYSTEMY BUDOWLANE XELLA 
– KOSZTY BUDOWY

Jedną z najważniejszych zalet bloczków
YTONG jest łatwy montaż. Bloczki są lżejsze
od innych materiałów ściennych oraz posia-
dają uchwyty montażowe, które ułatwiają ich
uchwycenie i przenoszenie. Dzięki dużej 
dokładności produkcji bloczków oraz muro-
waniu na zaprawę do cienkich spoin YTONG
o grubości 1÷2 mm, ściany wykonane 
w systemie YTONG mają bardzo równe po-
wierzchnie. Warstwy tynków nie muszą wy-
równywać niedokładności podłoża, mogą być
cienkie i dzięki temu koszty wykończenia są
ograniczone do minimum. Powierzchnie 
zewnętrzne murów najlepiej pokryć mineral-
nym tynkiem YTONG o grubości 15 mm.
Jest to tynk w pełni paroprzepuszczalny
umożliwiający wymianę pary wodnej przez
ścianę. Od strony wewnętrznej ścianę wyko-
naną z bloczków YTONG wykańcza się 
tynkiem wapiennym o grubości 5 mm lub
tynkiem gipsowym o grubości 10 mm. 

Cena użytych materiałów budowlanych to
tylko jedna z wielu składowych całkowitego
kosztu naszego domu. Ważny wpływ na ten
koszt ma wybrana przez inwestora techno-
logia murowania ścian. Decyzję w tym 
zakresie podejmuje się na samym początku
inwestycji budowlanej, czyli w fazie koncep-
cji. Planując budowę zastanawiamy się czy
wybrać ścianę dwuwarstwową – ściana 
nośna z ociepleniem, czy ścianę jednowar-
stwową. Te dwie technologie różnią się 
zasadniczo od siebie. Mają swoje „plusy”
i „minusy”, które wpływają na koszty inwestycji. 

SILKA – ściana dwuwarstwowa
Mur dwuwarstwowy ocieplony najczęściej
metodą lekką mokrą jest obecnie najpopular-
niejszym rozwiązaniem na rynku. Mur ten
zbudowany jest z warstwy konstrukcyjnej
oraz warstwy izolacji termicznej. 
Warstwa konstrukcyjna przenosi obciążenia
z wyższych kondygnacji i dachu na funda-
menty. Ważne jest zatem aby była wykonana
z materiału trwałego. Najlepszym rozwiąza-
niem w tym przypadku są bloki SILKA E24
o grubości 24 cm lub SILKA E18 o grubości
18 cm. Bloki SILKA charakteryzują się wy-
soką dokładnością wymiarów (tolerancja 
±1 mm). Właściwość ta w połączeniu z sys-
temem pióro i wpust, który eliminuje spoinę
pionową, pozwala znacznie oszczędzić 
zużycie zaprawy (do wznoszenia murów
z SILKI E używa się zaprawy do cienkich 
spoin SILKA FIX o grubości 2 mm) a także
tynków wykończeniowych (na ścianach
z SILKI można zastosować cienkowarstwo-
we tynki o grubości 5 mm). 
Najlepszą izolacją muru wykonanego z SILKI
jest warstwa izolacyjna z materiału o małym

spośród wszystkich materiałów ściennych.
Ściana jednowarstwowa o grubości 36,5 cm
wykonana z bloczków YTONG odmiany
PP2/0.4 ma współczynnik przenikania ciepła
o wartości U = 0,29 W/ (m2 · K). Jest to
wartość zgodna z normami nie tylko dla
ścian jednowarstwowych ale również dla
ścian dwuwarstwowych. 
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Warstwy przegrody

Całkowita grubość
przegrody 
z tynkiem 

Współczynnik 
przenikania ciepła U

Element 
podstawowy

Zaprawa murarska

Sposób docieplenia 

Nadproża

Obudowa wieńca

Wykończenie 
wewnątrz 

Wykończenie 
na zewnątrz 

Nakłady czasu* 

Cena za 1 m2

(wraz z robocizną)** 

– tynk miner. 0,5 cm
– SILKA E24 24 cm
– styropian 12 cm 
– tynk miner. 0,5 cm

37 cm

0,29 W/(m2 · K) 

Blok SILKA E24 pió-
ro-wpustowy z uch-
wytami montażowy-
mi na cienkiej zapra-
wie SILKA FIX

Zamawiana osobno 

Styropian gr. 12 cm 

Nadproża żelbeto-
we w kształtkach
YTONG 

Docieplenie na całej
powierzchni ściany 

Tynk mineralny
5 mm 

Tynk cienko-
warstwowy gr.
5 mm na siatce 

2,02 h/m2

132,79 zł 

– tynk miner. 0,5 cm
– YTONG 36,5 cm 
– tynk miner. 1,5 cm

38,5 cm 

0,29 W/(m2 · K) 

Profilowany na pióro
i wpust z uchwytem
montażowym blo-
czek gr. 36,5 cm na
cienkiej zaprawie
YTONG 

W cenie bloczków

Nie jest wymagana

Zespolone nadproża
systemowe YTONG 

Element docieplenia
wieńca 

Tynk mineralny
5 mm 

Lekki tynk mineralny
15 mm 

0,88 h/m2

136,24 zł 

– tynk miner. 1,5 cm
– pustak por. 44 cm
– tynk miner. 1,5 cm 

47 cm 

0,31 W/(m2 · K) 

Profilowane na pióro
i wpust pustaki pory-
zowane gr. 44 cm na
zaprawie murarskiej
ciepłochronnej 

Zamawiana osobno
zaprawa ciepło-
chronna 

Nie jest wymagana 

Nadproża ceramicz-
ne wymagające do-
datkowego ocieple-
nia 

Wkładka styropiano-
wa jako docieplenie
wieńca 

Tynk cementowo-
-wapienny gr. 15 mm 

Tynk mineralny 15
mm 

1,15 h/m2 

154,36 zł 

– tynk miner. 1,5 cm
– pustak U 25 cm 
– styropian 10 cm 
– tynk miner. 0,5 cm

37 cm 

0,29 W/(m2 · K) 

Pustaki U/220 gr. 25
cm na zaprawie mu-
rarskiej zwykłej 

Zamawiana osobno
lub wykonywana na
budowie 

Styropian gr. 10 cm 

Żelbetowe nadpro-
że prefabrykowane
typu L wymagające
ocieplenia 

Docieplenie na całej
powierzchni ściany 

Tynk cementowo-
-wapienny gr. 15 mm 

Tynk cienko-
warstwowy 
gr. 5 mm na siatce 

3,86 h/m2 

149,23 zł 

– tynk miner. 1,0 cm
– blok 6NFD 25 cm
– styropian 12 cm 
– tynk miner. 0,5 cm

38,5 cm

0,29 W/ (m2 · K) 

Bloki silikatowe 6NFD
gr. 25 cm na zapra-
wie murarskiej zwy-
kłej 

Zamawiana osobno
lub wykonywana na
budowie 

Styropian gr. 12 cm 

Żelbetowe nadpro-
że prefabrykowane
typu L wymagające
ocieplenia 

Docieplenie na całej
powierzchni ściany 

Tynk cementowo-
-wapienny gr. 10 mm 

Tynk cienkowar-
stwowy gr. 5 mm 
na siatce 

2,37 h/m2

131,93 zł 

– tynk miner. 1,5 cm
– bloczek 600 24 cm
– styropian 10 cm 
– tynk miner. 0,5 cm

37,0 cm 

0,29 W/ (m2 · K) 

Bloczki z betonu komór-
kowego odm. 600 gr. 24
cm na zaprawie murarskiej
zwykłej 

Zamawiana osobno lub
wykonywana na budowie

Styropian gr. 10 cm 

Żelbetowe nadproże pre-
fabrykowane typu L wy-
magające ocieplenia 

Docieplenie na całej 
powierzchni ściany 

Tynk cementowo-
-wapienny gr. 15 mm 

Tynk cienkowarstwowy
gr. 5 mm na siatce 

2,09 h/m2

131,92 zł 

Koszty 1 m2

Na zakończenie porównajmy całkowite
koszty wykonania 1m2 muru w najbardziej
popularnych technologiach na naszym rynku,
których wspólnym mianownikiem jest jedna-
kowy (lub bardzo zbliżony) współczynnik
przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną
U ≈ 0,3 W/ (m2 · K). 
Systemy budowlane SILKA i YTONG znane
są od wielu lat nie tylko na rynku budowla-
nym w Polsce ale również w całej Europie.
Są to rozwiązania przemyślane w każdym 
detalu i szczególe konstrukcyjnym. Rozwiąza-
nia, które sprawdzone zostały w tysiącach
domów wybudowanych w różnych regio-
nach wielu państw. SILKA i YTONG swoje
najlepsze właściwości i parametry techniczne

mają potwierdzone poprzez szereg badań 
laboratoryjnych i terenowych oraz udoku-
mentowane w Aprobatach Technicznych.
Daje to pełną gwarancję i niezmienność do-
skonałych parametrów cieplnych, wytrzyma-
łościowych, akustycznych i ognioodporno-
ściowych. 
Koszt wykonania muru w technologiach mu-
rowych Xella wynosi 132,79 zł/m2 dla syste-
mu SILKA oraz 136,24 zł/m2 dla systemu
YTONG. Koszt ten w technologiach wyko-
rzystujących inne elementy ścienne (silikato-
wych czy z betonu komórkowego), murowa-
ne na zwykłej zaprawie murarskiej, wynoszą
131,92 zł za 1m2. Różnica zaledwie 
0,87 zł/m2 (SILKA) lub 4,32 zł/m2 (YTONG)
to koszty bezpieczeństwa mieszkańców i ich 

Technologia
System SILKA 
– ściana dwu-
warstwowa

System YTONG 
– ściana jednowar-

stwowa

Pustaki poryzowane 
– ściana jedno-

warstwowa

Pustaki U/220 
– ściana dwu-
warstwowa

Bloki silikatowe 
6NFD – ściana 

dwuwarstwowa

Bloczki z betonu 
kom. odm. 600 – ściana

dwuwarstwowa

* nakład czasu na wykonanie 1m2 ściany w budynku jednokondygnacyjnym o wysokości do 4,5 m, bez nakładów na wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
** dane dotyczące cen, zużycia materiałów, nakładów robocizny według oficjalnych cenników i publikacji producentów z I kwartału 2005 r. 
Podana w tabeli cena za 1m2 netto nie obejmuje zysku i narzutów firm wykonawczych na materiał, robociznę i sprzęt. Do wyliczenia ceny przyjęto stawkę netto za
robociznę 10,50 na godzinę.           

www.xella.pl 

gości, pewności oraz stałości paramet-
rów technicznych. To swoista gwarancja, 
że to co jest napisane w materiałach infor-
macyjnych jest jednocześnie potwier-
dzone odpowiednimi badaniami i aproba-
tami (SILKA: AT-15-6599/2005, YTONG: 
AT-15-2700/2001). 
Odpowiedź na pytanie – czy budować 
z materiałów o wątpliwych i niepotwierdzo-
nych parametrach? – jest jedna � Nie warto!
Można tylko opierać się na przemyślanych
i sprawdzonych systemach budowlanych, do
jakich zaliczają się SILKA i YTONG. 

ABC ekonomii budowania
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