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definícia trvalej udržateľnosti znie: „Kon-
cept trvalej udržateľnosti opisuje používa-
nie obnoviteľného systému takým spôso-
bom, aby tento systém zostal vo svojich 
podstatných vlastnostiach zachovaný a je-
ho stav sa mohol prirodzeným spôsobom 
rozvíjať ďalej.“

Výroba z prírodných surovín ako 
základ pre trvalú udržateľnosť
Najdôležitejšími základnými surovinami 
pórobetónu Ytong, vápenno-pieskových 
tvárnic Silka a minerálnych izolačných 
dosiek Ytong Multipor sú piesok, vápno, 
cement a voda, teda úplne prírodné su-
roviny. tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú 
prakticky nevyčerpateľné. Ťažia sa tak, že 
nenarúšajú životné prostredie a zachová-
vajú rovnováhu prírody. Časť surovín po-
chádza z bezprostredného okolia závodov, 
všetky ďalšie z okruhu maximálne 200 km 
od závodu. odoberajú sa autorizovanými 
výrobnými závodmi a podliehajú certifiko-
vanej kontrole kvality.

Energeticky úsporná výroba
Pórobetón Ytong, vápenno-pieskové 
tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky 
Ytong Multipor sa vyrábajú v uzavretom 
cykle, ktorý vyžaduje menej energie než 
porovnateľné stavebné materiály. Polopev-
né surové bloky sa vytvrdzujú 5 až 12 ho-
dín v autoklávoch pri asi 190 °C a tlaku 
zhruba 12 bar. tak sa napríklad 85 % vod-
nej pary potrebnej na vytvrdenie použije 
viackrát a je k dispozícii pre ďalšie cykly 
autoklávovania. vzniknutý kondenzát sa 
potom využíva ako procesná voda. týmto 
spôsobom sa ušetrí energia a zamedzí sa 
zaťaženiu prírody horúcou parou a odpa-
dovou vodou. Hotový stavebný materiál 
sa následne naskladá na drevené palety vo 
výrobnom závode a zataví sa do recyklo-
vateľnej fólie.

Úsporná spotreba surovín
Hoci sú použité suroviny takmer nevy-
čerpateľné, dbáme na to, aby sme s nimi 
zaobchádzali šetrne. Priaznivá spotreba 
surovín je v takomto pomere – z 1 m3 
suroviny vznikne asi 5 m3 vysoko tepel-
neizolačného pórobetónu Ytong. Z 1 m3 
suroviny vznikne asi 8 m3 minerálneho 
izolačného materiálu Ytong Multipor.

Ekologické stavebné materiály
Keďže sa produkty Ytong, vápenno-pies-
kové tvárnice Silka a minerálne izolačné 
dosky Ytong Multipor po dokončení vý-
robného procesu už nemenia, pri použití 
v súlade s určením sú odolné neobmedze-
ne. vďaka ich produktovým vlastnostiam 
nevznikajú pri požiari žiadne toxické plyny 
alebo pary a pôsobením vody sa nevy-
mývajú žiadne látky, ktoré by ohrozovali 
životné prostredie. obaly, palety a zvyšky 
materiálu na stavbe sú plne recyklovateľ-
né. Keď sa pri neskoršej prestavbe steny 
zbúrajú, môžu byť pórobetón Ytong, 
vápenno-pieskové tvárnice Silka a mine-
rálne izolačné dosky Ytong Multipor zlik-
vidované za výhodnú cenu ako minerálny 
stavebný materiál.

Ekologické certifikáty podľa 
medzinárodného štandardu
Široká paleta produktov Ytong a Silka 
disponuje ekologickými certifikátmi podľa 
medzinárodného štandardu ISo 14025. 
Certifikácia potvrdzuje, že paleta produk-
tov Ytong a Silka je bez škodlivých látok, 
neuvoľňuje nijaké zdraviu škodlivé emisie 
a vykazuje vynikajúcu ekologickú bilan-
ciu – od použitých surovín cez výrobu 
až po likvidáciu. logo ústavu Bauen und 
Umwelt e.v. možno nájsť iba na produk-
toch, ktoré majú osvedčenie o ekologic-
kom produkte, ktorý bol otestovaný tretím 
subjektom a dosiahol ekologickú bilanciu.

Certifikát pre Ytong Multipor
Inovačná minerálna izolačná doska Ytong 
Multipor bola navyše vyznamenaná pe-
čaťou kvality natureplus. táto certifikácia 
dokladá ekologické vlastnosti stavebného 
materiálu prísne testovaného podľa kritérií 
trvalej udržateľnosti. Certifikát natureplus 
sa v celej európe považuje za najprísnej-
šiu značku pre ekologické, veľmi kvalitné 
a zdravé bývanie, pre kvalitatívne hod-
notné stavebné výrobky. Certifikátom sú 
schválené len tie výrobky, ktoré sú z 85 % 
zložené z obnoviteľných a/alebo mine-
rálnych surovín. testuje sa ich ekologická 
a zdravotná spôsobilosť, ako aj spôsobi-
losť na používanie, a to podľa najprísnej-
ších vedeckých kritérií. Certifikát udeľuje 
Medzinárodný zväz pre perspektívne sta-
vanie a bývanie – natureplus e.v.
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Trvalo udržateľné produkty 
pre trvalo udržateľnú výstavbu

Perspektívna, trvalo udržateľná výstavba znamená obsiahle zohľadnenie otázky životného 
prostredia, ekológie a sociálnej znášanlivosti pri projektovaní a realizácii. Predpokladom 
je zodpovedný výber sortimentu – stavebných materiálov s nízkym obsahom emisií 
a neobsahujúcich škodlivé látky, ako aj ekologicky a energeticky premyslený projekt 
plášťa budovy.

osvedčenie o ekologickom produkte podľa ISo 14025 
(ePd) pre pórobetón Ytong
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