
SioPor

V HARMONII 
S PŘÍRODOU

Nové ekologické
stavební materiály

Tepelně izolační systémy
na bázi SIOPORu

Protipožární a konstrukční 
systémy na bázi SIOFARBu



SIOPOR je tepelně a zvukově izolační materiál, který je vyroben z křemičitého 
písku. Třída hořlavosti je A 1.  Tento materiál je netoxický a neobsahuje žádné 
prvky, které by byly škodlivé zdravý i za působení otevřeného ohně není 
nebezpečný pro životní organismy. Tento produkt je klasifikován jako zdravý 
bezpečný. Jeho zbarvení je mezi světle hnědou až žlutou.
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 Vlastnosti 100% ekologického pórovitého kameniva SIOPOR  : 

 SIOPOR

Tepelně izolační vlastnosti
- Nízká tepelná vodivost 
  (nezáleží na vlhkosti 
   materiálu)
- Vysoká tepelný odpor R
- Vysoký teplotní rozsah 
   použitelnosti
   (-250°C až +700°C)
- Mrazuvzdorný
- Nehořlavý - třída hořlavosti A

Jiné vlastnosti
- Velmi dobrá zvuková
   izolace
- Vynikající prostupnost 
   vodních par (nedochází ke 
   kondenzaci    vodních par)
- Výborná schopnost
   vysušení Sio

Zdravotní nezávadnost:
- Není toxický, neobsahuje
  chemické přísady
- Je antistatický
- Nevhodné podmínky pro
  plíseň, hmyz a hlodavce

Ekologie:
- po  100% recyklaci je 
  možné využít jako tepelná 
  izolace nebo plnivo do  
  betonů
- Dlouhá životnost: 
  min. 50 let  v sypkém stavu,
  u betonu srovnatelný s 
  cementem.

 *    Při 0 % vlhkosti
 **  Při 3 %  vlhkosti
 *** Při 36% vlhkosti

Konstrukční vlastnosti:
- Nesmršťuje se
- Dostatečná pevnost a nosnost
- Nízká objemová hmotnost, stat
  icky nezatěžuje konstrukci
- Je porézní až 95%
 

-250°C do + 700°C

Technické parametry SIOPOR kameniva:



Por

Využití SIOPOR materiálu :

Nízkoenergetické a pasivní domy
- podzákladové desky
- tepelně izolační:
  zásypy, stěnové dílce, stropní  a 
  střešní konstruce, lehké betony, 
  omítky, a jiné prefabrikáty.

Technické konstrukce
- Tunely – protipožární vrstva
  Siopor-betonu
- Tepelná izolace energokanálů
- Protihlukové bariéry u rychlost 
  ních komunikací
- Akustická vrstva  betonu 
   železničního podloží 

Panelová a cihlová zástavba
- vnější tepelně izolační vrstva
- zateplení půdních a suteréních 
  prostor
- tepelná izolace střech

Jiné druhy použití
-  Akustické izolující materiály
-  Podklad pro vegetační zelené 
   střechy
-  Filtrační materiál
-  Dekorační materiál v architektuře
-  Výroba lehkých tepelně izolačních
    malt, omítek a štukaturních směsí.
-  Výroba lehkých tepelně izolačních 
    betonů.
-  Aditivum pro výrobu plastů a 
   gumových směsí barev 

Tabulka porovnání vlastností materiálů

 Při r= 67 kg.m  a 36% - ní vlhkosti, je koeficient tepelné vodivosti SIOPORu l36=0,046 W / m.K-3

Zvětšený řez kuličkou . Výroba je energeticky nenáročná a 
nezatěžuje životní prostředí. Technologie výroby materiálu 
SIOPOR je patentována. Rozměr kuličky je cca 6mm.
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Sio
 Tepelně izolační zásyp z pórovitého kameniva SiIOPOR

SIOPOR je jako tepelně izolační zásypový materiál, výborně použitelný ve volně loženém 
stavu. Diky své schopnosti dokonalé naplňovat prostory, včetně konstrukcí s nepravidelnou 
geometrii, umožňuje provést ideální zateplování bez jakýchkoliv vzduchových spár.Tloušťku 
vrstvy je třeba dimenzovat dle žádaného tepelného odporu. (viz. Tab. tepelného odporu)

Tabulka tepelného odporu vrstvy zásypu materiálu SIOPOR.

Jako násypový a zásypový materiál je z tepelně izolačního a ekonomického hlediska prak-
ticky použitelná frakce 2,5 - 6 mm:

 *    Při 0 % vlhkosti materiálu                      **  Při 36 %  vlhkosti materiálu

Siopor je chemicky stálý, nehořlavý, odolný vlhku a mrazu. Jeho aktivní rozsah použití je 
od -250°C do +700°C. Jeho využití a modifikace je velmi široké díky jeho nízké objemové 
hmotnosti a nízkému koeficientu tepelné vodivosti a dobré schopnosti absorpce zvuku. 
Využívá se ve stavebnictví, tepelně-izolační technice, chemickém průmyslu jako plnivo u 
výroby gum a plastů a v řadě dalších odvětvích.

Siopor v sypkém stavu byl použit pro tepelnou a zvukovou izolaci pro 
překrytí nad sklepem budovy, která je používána pro pronájem 
kanceláři (Vídeň, Rakousko)

 Příklad reference užití tepelně izolačního zásypu z pórovitého 
kameniva SiIOPOR

Před uložením Sioporu na betonový podklad bylo 
vedeno potrubí a jiné inženýrské sítě, které byly masivní, 
nebudily dobrý estetický dojem, byly hlučné a tepelně 
nechráněné. 

Potrubí bylo zasypáno  300-milimetrovou vrstvou Sioporu. Tepelný 
odpor R této vrstvy dosahoval 7 m .K/W
Ve výšce 400 mm nad vrstvou Sioporu byly smontovány podlažní 
desky firmy Knauf, tloušťka kterých dosahovala po 50 mm podél 
distančních podpěrek.
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Por
Štukaturní směsi a tepelně izolační malty.

- Vysoká adheze k betonu, cihle i  
  pórovitým materiálům
- Lehká zpracovatelnost
- Lehká formovatelnost
- Dobrá prodyšnost

- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Vysoká adheze k pórovitým staveb- 
   ním materiálům
- Snížená nasákavost vody
- Lehká zpracovatelnost
- Zvýšená pevnost v tlaku a ohybu

-Když v omítkách nah-
radíme perlit SIOPOR -
em, získáme vyšší 
pevnost v tlaku omítky a 
současně i snížení 
spotřeby sádry a 
chemických aditív až o 
20% (viz. graf). Nasáka-
vost materiálu SIOPOR 
po ponoření do vody na 
30 minut je jenom 270-
340 hmotnostních 
procent (24-30 
objemových procent).
- Snížená nasákavost 
vody
- Lehká zpracovatelnost
- Zvýšená pevnost v tlaku 
a ohybu

Přidáním materiálu SIOPOR při výrobě cementových, vápeno-cementových a sádrových omítek 
a malt se zlepší jejich tepelně izolační a zvukové vlastnosti. Kuličkový tvar SIOPORu zajišťuje 
vyšší tlakovou i ohybovou odolnost.

   Lehké cementové štukaturní směsi.   

   Vlastnosti  

   Vlastnosti  
     Lehké cementové malty.     Sádrové omítky.
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BE

  SiIOPOR - BETON

Směs materiálu SIOPOR a cementu s vodou (možné také další přísady) . Tato směs se 
vyrábí standartní technologií.

Využití:

-  Tepelně a zvukově izolační beton
-  Vyrovnávací a výplňové vrstvy
-  Protihlukové bariérové stěny, bloky a vrstvy
-  Výroba stěnových, zvukově  a tepelně izolačních
   dílců a tvarovek
-  Výroba lehčených komínových dílců, krbových 
    vložek a zahradního stavebních systémů.

Vlastnosti vyzkoušené na cementu tř. 32,5. Je možná výroba SIOPOR BETONU s vyšší obje-
movou hmotností než je 600 kg/m , přičemž se adekvátně zvýší pevnost v tlaku.

Testy na zvukovou izolaci byly provedeny na Ukrajině, dle norem odpovídajících bývalým ale i 
některým stále platným českým normám ČSN. Testovala se železobetonová konstrukce 
tloušťky 160mm. Poté se otestovala uvedená konstrukce se SIOPOR-BETONEM, ρ =400 
(kg/m, tloušťky 70 mm.)

Výsledky testování:
Železobeton bez zvukové izolace: 75 dB
Železobeton se zvukovou izolací: 59 dB
Při tloušťce 70 mm SIOPORBETONU (ρ=400 kg.m, tloušťky 70 mm) je rozdíl 16 dB.
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Základní technické vlastnosti SIOPOR-BETONU

Absorbční vlastnosti SIOPOR BETONu 

Akustické vlastnosti SIOPOR BETONu 
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  SIOPOR  BETON  - jeho využití a perspektivy

  Protipožární SIOPOR  BETON 

   Bytová výstavba
-  Tepelná izolace betonu určená k zateplování budov (podlahy, střechy,...)
-  Tepelně izolační vrstva s/bez vytápěním
-  Podzákladová tepelně izolační deska
-  Zateplování střech
-  Vyrovnování a zacelování nerovností
-  Součást panelu jako tepelně izolační složka
-  Samotná výroba tep. izolačních lehčených panelů 
-  lehčený výplňový beton do keramických stropů typu HURDIS

   Ostatní stavby
-  Korpus bazénové vany
-  Vnější zateplovací přizdívky
-  Zahradní stavební a dekorační systémy ( Figurky, ploty, zábrany, lavičky, imitace přírodního 
kamene,....)
-  Garážová prefabrikovaná stání
-  Odlehčené parkové a střešní květníky
-  Krby, komínové tvarovky a dílce
-  Protihlukové stěny a bariéry
   Inženýrské stavby
-  Protipožární lehčená betonová vrstva do TUNELŮ
-  Akusticky tlumivá vrstva, železničního násepu
-  Tepelně izolační deska (vrstva) silniční konstrukce
   Inženýrské systémy
-  Kolektory, energokanály
-  Jímky, studny
-  Lehčené rozvodny elektřiny, plynu, vody a ostatní instalace

Materiál SIOPOR BETON byl 
použit jako protipožární vrstva v 
tunelu (Chorvatsko). Tato vrstva 
SIOPOR-betonu vydržela 
působení ohně po dobu 3. hod. 
Zkouška probíhala  při teplotách 
1300 °C

Parametry :  r = 500kg/m
                     tl.vrstvy = 40 mm

Po protipožární zkoušce se vrstva SIOPOR BETONU odstranila až na nosný beton. Po 
kontrole nosné betonové konstrukce se zjistilo, že tato vrstva betonu nebyla vůbec 
poškozena a  neutrpěla vůbec žádné statické újmy. To znamená, že nosná konstrukce 
odolá případnému požáru.
Výhody: - nízká objemová hmotnost SIOPOR BETONU
              - minimální náklady na montáž
              - minimální statická zátěž konstrukce tunelu
              - snadná montáž (jenom betonáž)
              - velká variabilita rozměrů a tvarů 7
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  Reference na SiIOPOR - BETON

Panelové domy v Ostravě na Šeříkové ul. 
Rekonstrukci provedla firma Klemp

Oprava střechy se konala za špatného počasí v období podzimního deště (září – říjen 2003).
Během velmi krátké doby jsme uskutečnili opravu střechy a uložili na ní hydroizolaci. 
Na ploše střechy 400 m  pracovali 3 pracovníci, na střeše používali míchačku. Práce s Sio-
Porem trvala 5 dní, takže denně pracovnici zvládali 80 m . Pravě použití SioPor – betonu nám 
dovolilo zkrátit pracovní dobu 2x. Kromě toho, že Siopor–beton je perfektní pro formovaní 
nestandardních tvarů, zůstává déle čerstvým než klasický beton. 
Vysychání betonu proběhalo přes ventilační šachty a už po prvních 24. hodinách se dalo po 
střeše chodit.
Obyvatelé domu jsou spokojeni a během tří let nevíme o žádných problémech.

Ukládání hydroizolačního materiálu na 
střechu za pomocí plynového hořáku. 
Tepelní izolační vrstva střechy 
SIOPOR – BETON, třídy hořlavosti A. 
Proto dovoluje použití vysokých teplot

Rodinný domek v okr. Přerov.  Majitelka Marcela A.
Celková rekonstrukce

„K celkové rekonstrukci jsem přistoupila, protože původní 
přízemní rodinný domek je starý 130 let, použitý stavební 
materiál je kámen, pálená cihla a tzv. vepřovice, není podsklepen 
a byl bez jakýchkoliv izolací, v jednotlivých místnostech se 
vyskytovala vlhkost. Pod SIOPOR-BETON jsme uložili izolace 
zn. IGLU. Se SIOPOR-BETONEM se nám pracovalo velmi lehce 
a rychle, beton dobře vysychal. Cca 50 m  podlahové plochy 
vybetonovaly 2 osoby /student a majitelka domu/ za 10 hodin. Na 
ploše 38 m  je vrstva SIOPOR-BETONU 15 cm a ve zbývajícím 
prostoru 17 cm. Nyní jsou místnosti suché. Během topné sezóny 
2004 – 2006 r. plynový kotel pracoval s minimálním výkonem, 
přesto bylo v domě příjemně“, - potěšeně ukončila své vypravení 
paní Marcela.
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Ředitel stavební firmy Ing. Eine, Csc., Kyjev, Ukrajina.

Používání betonu s objemovou hmotností až 450 kg/m  nám šetří velké finanční zdroje.
Jedno nákladní auto se SioPorem (objem 100 m  , váha 6 tun )  nám šetři až 200 tun, tj. 20 
nákladních aut s betonem, kdybychom dělali podlahy klasickou metodou. Díky používání SioPor 
– betonu na některých budovách byla snížena zatěž budovy až o 6 000 tun.
    Jednou se přihodilo, že na stavbě došlo k výpadku elektřiny, proto jsme nebyli schopni používat 
jeřáb. Skupina brigádníků (studentů) vynesla celé množství SioPoru (100 m ) manuálně do 6. 
patra a tak práce nebyla přerušena.   SioPor má při výrobě betonu  další výbornou vlastnost – 
kuličky SioPoru nevyplývají nahoru. SioPor – beton zůstává i nadálé homogenní směsí. 
Připravený materiál zůstává čerstvý i během několika hodin od jeho přípravy.



  SIOPOR  BETON  - v nejčastějších příkladech použití

TON
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SIO
SIOFARB
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Nehořlavý polyfunkční materiál třetího tisíciletí, vyroben patentovanou technologií pro ochranu 
materiálů před vysokýma teplotama a ohněm. Je vhodný i jako ekologicky čistý klih, tmel a 
lepidlo Je vyroben výlučně z přírodních, minerálních látek s vysokým obsahem krystalicky 
vázané vody, která se uvolňuje vlyvem vysokých teplot (požáru). Kromě vody, se neuvolňují 
žádné jiné splodiny, t.j. ani žádné škodliviny.

Oblast použití SIOFARBu je velice rozmanitá a široká. Tento výrobek se uplatňuje v lehkém i 
těžkém průmyslu a zejména ve stavebnictví jako ochrana před požárem v únikových cestách 
a na únikových komunikačních konstrukcích (okna, dveře, prostupy,atd.) Zde je malý nástin 
použití tohoto našeho produktu:

1. Protipožární ochrana materiálu (dřevo, kov, PES, PUR, atd.). Unikátní vlastnosti jej 
předurčují také k protipožární ochraně tenkých kovů, dále nádrží a tanků s hořlavými 
kapalinami. Vzhledem k tomu, že se ze SIOFARB-u neuvolňují hořlavé, ani zdraví nebezpečné 
látky, je možné jej aplikovat bez nutnosti odstavení provozu (vhodné na „horké“ a chemické 
provozy).

2. Ekologicky čistý klih, lepidlo, tmel. Neobsahuje formaldehydy ani ředidla. SIOFARB je 
vysoce modulový silikátový klih, který se vyrábí dle speciální, patentní technologie. Vysoká 
adheze (minimálně 10 MPa) SIOFARB-u k různým látkám, umožnuje slepit navzájem shodné, 
nebo různorodé materiály (dřevo+dřevo, dřevo+kov, cihla+cihla, cihla+pórobeton, atd.), a 
současně může zvýšit jejich protipožární odolnost. Uvedená vlastnost SIOFARB-u dává nové 
možnosti ve stavebnictví, v nábytkářském průmyslu (výroba, nehořlavých překližek, desek, 
nábytku), výroba stavebních desek z komunálního odpadu (po jeho předchozím rozdrcení) atd.

3. Komponent na výrobu ohnivzdorných materiálů a konstrukcí. Je možné vyrábět nové 
protipožární materiály s využitím již existujících (minerální vlna, sádrokarton, apod.). 
Protipožární materiály a konstrukce upravené SIOFARB-em, mají znatelně lepší vlastnosti, bez 
zvýšení nákladů na výrobu a konečnou cenu (protipožární dveře, trezory, stěny a pod.).

4. Výroba nových stavebních materiálů. Využitím zpěnovací vlastnosti SIOFARB-u při 
vysokých teplotách, je vyráběn nový materiál – SIOPOR, který má vynikající tepelně-izolační 
a zvukově-izolační vlastnosti a je termostabilní až do teploty 800°C. SIOPOR má nízkou 
hmotnost, proto se využívá na výrobu odlehčených betonů. Po slisování vzniká deska 
SIOTERM-C, která se využívá na obkladové a stropní desky. Dalším produktem ze SIOPOR-
u je stavební blok SIOTERM-B, které je možno využít při budování staveb.

   použití SIOFARBu v praxi:  

    *      Plnivo do protipožárních dveří
    *      Stavební lepidlo (vysoká adheze min. 10 MPa),
           ekologicky čistý klih
    *      Protipožární nátěr (Ještě probíhají zkoušky na 
           požární odolnost)
    *      Pyrotechnika 



FARB
Protipožární nátěr SIOFARB - D, M

SIOFARB je výrobek z přírodních minerálních látek, jehož základem je silikát. Neobsahuje 
organické složky a nevylučuje toxické nebo škodlivé látky ani při nanášení nátěru a údržbě 
natřených výrobků, ani při požáru.
         SIOFARB se používá jako ohnivzdorný nátěr pro kovové a dřevěné povrchy. SIOFARB 
má protikorozní vlastnosti pro kov a antiseptické pro dřevo. Díky přítomnosti vetšího množství 
chemicky vázané krystalohydrátové vody, ve vysoce modulové silikátové osnově, nátěr získává 
zvýšenou ohnivzdornost. Vlivem vysoké teploty se voda postupné uvolňuje, a tím chrání povrch 
nátěru, proti ohřevu nad 100°C.
         SIOFARB se působením vysoké teploty vzdouvá a vytváří na chráněném povrchu pevnou 
tepelně izolační vrstvu, podobnou pěno-keramice.
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Protipožární ochrana
-  Jako plnivo do  
   protipožárních dveří a 
   oken
-  Trezory
-  Výtahy, kontejnery
-  Protipožární konstrukce a
   uzávěry
-  Výroba nových materiálů

Lepidlo na výrobu
-  protipožárních překližek 
-  ekologicky čistého nábytku
-  lepení různorodých materiálů
-  plnivo do nehořlavých 
   kartonů, kartonážních 
   výrobků

Jiné použití
-  ochranná vrstva při přesném 
   kokilovém odlévání kovu
-  nanosilika pro zlepšení vlast
   ností betonu
-  ekologicky čistý retarder 
   hoření do různých materiálů
-  plnivo při výrobě skla

 PODMÍNKY NANÁŠENÍ NÁTĚRU, VYUŽITÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ :

Využití SIOFARBu:



SIO
SIOFARB jako plnivo do protipožárních dveří

SIOFARB jako stavební lepidlo

SIOFARB se používá také do protipožárních dveří, ideálně v kombinaci s minerální vlnou . Pří 
výrobě protipožárních dveří se využívají následovné vlastnosti materiálu SIOFARB-D:

    *      Vysoká adhezní schopnost
    *      Unikátní atributy vlivem vysokých teplot (požár)
    *      K posouzení schopností materiálu SIOFARB-D se vykonaly zkoušky (dle DIN) 
            protipožárních dveří s obsahem:
    *      Dvě složky minerálního vlákna (2 x 30 mm) a sádrokartonová deska (10 mm) uprostřed 
           – protipožární odolnost byla stanovena na 45 minut.
    *      Dvě složky minerálního vlákna (2 x 30 mm) a vrstva materiálu SIOFARB-D uprostřed – 
           protipožární odolnost byla stanovena na 150 minut. 
    Použití:
   *      Výplň kovových protipožárních dveří (SIOFARB má anti korosivní vlastnosti)
   *      Spojení dvou deskových materiálů materiálem SIOFARB
   *      Slepování jednotlivých částí dveří při jejich výrobě
   *      Zpěňující vložka do dveřních zárubní, nebo přímo do obvodu dveří z materiálu 
           SIOFARB. V případě požáru SIOFARB zvětší svůj objem, utěsní mezeru mezi dveřmi 
          a zárubní, čímž zabrání pronikání kouře, nebo i požáru. 

  Zkouška požární odolnosti protipožárních dveří  
Graf závislosti teploty na čase - - teplota cca. 950°C. (Výpň: 30 mm minerální vlny + 1 mm 

SIOFARB-D™ + 30 mm minerální vlny

Z materiálu SIOFARB™ se uvolňuje chemicky vázaná voda ve formě páry (viz. graf po 24 
minutách), přičemž dochází k poklesu teploty.

Deska z odpadu,
pojivo SIOFARB-D
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Dřevěná překližka,
pojivo SIOFARB-D

 Protipožární nátěr SIOFARB  má vůči lepeným 
materiálům vynikající adhezní vlastnosti k 
materiálům (cca 10 MPa). Můžeme slepovat 
různorodé materiály mezi sebou (např. dřev-kov, kov-
beton, cihla-pórobeton ), ale i různorodý odpadní 
materiály. Takto získané produkty mají jedinečné 
vlastnosti. 



FARB
SIOFARB     jako protipožární nátěr
SIOFARB má vysokou schopnost absorbovat teplo, a to již pod 150°C (bezkonkurenční vlast-
nost). Používá se jako protipožární nátěr na všechny stavební materiály, kromě hliníku a skla. 
Na nátěr se může aplikovat krycí barvanealkalického typu . Vyrábí se ve dvou provedeních: 
SIOFARB-D a SIOFARB-M

V případě požáru pracuje SIOFARB následovně:
   1.      Uvolňování krystalicky vázané vody. Zaručuje teploty blízké 100°C, po dobu 10 - 20 
            minut. Počátek - při teplotě kolem 150°C.
   2.      Nadýmání povrchové vrstvy.Vytvoření keramické fáze (λ=0,043 W.m-1K-1). Počátek - 
            při teplotě kolem 250°C.
   3.      Vytváření sklokeramické vrstvy. Současně dochází k hlavnímu efektu SIOFARB-u: 
             absorpce velkého množství tepla. Počátek - při teplotě kolem 850-900°C.

Všechny tři fáze se zvolna prolínají. V případě 4 mm nátěru jsou v nátěru přítomny 3 - 4 vrstvy, 
které se postupně za sebou aktivizují.

SioFarb se vyrábí podle unikátní, patentované technologie z výjimečných přírodních materiálů 
(základním materiálem je křemičitý písek). Materiál není radioaktivní a během skladování, zpra-
cování a využití neuvolňuje žádné látky. Při vysokých teplotách (požárech) vypařuje ze sebe jen 
vodu. Vypaření vody začíná při teplotě 150°C (stav tlení).
         Při nanášení na jiné hořlavé a lehce hořlavé materiály (papír, dřevo, polystyren, polyure-
tan) nedovoluje takovým materiálům hořet a tlít. Například: karton, který je lepen SioFarbem, 
nepodléhá řezání autogenem. Materiál SioFarb má velmi vysokou adhezi (do 10 Mpa) k různým 
materiálům, hlavně k papíru a dřevu. Vytváří velmi pevný lepený spoj v konstrukci. Pro 
skladování a používání je výborným materiálem, protože je netoxický. Voda slouží jako 
rozpouštědlo. Ideální je pro výrobu pyrotechnických konstrukcí. 
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  Charakteristiky protipožárního vypěňovacího nátěru: 

SIOFARB     v pyrotechnice



mate
SIO
mate

SIOPOR  a  jeho perspektivy

SIOBLOK - lehkost a variabilita

SIO-desky

SIOBLOK je stavební tvarovka, která je tepelně izolační, má dobré akustické vlatnosti. Protože 
je vyrobena ze SIOPORU tak je i nehořlavá a svojí lehkostí ve vztahu ke svému objemu se řadí 
mezi nejlehčí stavební dílce u nás.
Tyto bloky se dají využít jako tepelně izolační fasádní zateplovací systém ať už na panelové 
domy nebo na rodiné domy. Dále prokonstrukční systém jako stavební tvarovka na výstavbu 
nenosného zdiva. Vhodné pro výstavbu příček, pro rozdělovací mezibytové konstrukce, bytové 
jádra, ale i pro venkovní hospodářské a zahradní domky,

SIOBLOK je vyrobený ze SIOPORu, cementu 
(obvyklé tř. 32,5) , a záměsové vody. Je možné ho 
vyrábět v potřebných rozměrech a tloušťkách, dle 
požadavků a přání stavebníka. Pro zdící účely se 
SIOBLOK zdí na normální běžně dostupnou maltu. 
Není zapotřebí žádných speciálních lepidel nebo 
malt. Je zde i možnost jiného systému vyzdívání a to 
na pero a drážku.

SIODESKY jsou určeny jako zateplu-
jící dílec k železobetonovým 
překladům, ztužujícím věncům a to na 
základě systému Heraklit
Tyto desky je možné využít při 
betonáži stropů nebo svislích kon-
strukcí jako ztracené bednění. 
Výhoda toho systému spočívá v tom, 
že zároveň formuje kci a dává jí dobré 
tepelně technické vlastnosti a poté se 
už jen povrchově upravuje dle 
potřeby stavebníka.
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riály

SIOFARB   a jeho perspektivy

SIOFARB je velice perspektivní materiál na výrobu zcela nové řady produktů. Jeho jedinečné 
vlastnosti přispívají ke zlepšení nebo vzniku úplně nových technicky vyspělých materiálů.

Expandovaný papír, který vznikl na základě 
papírové hmoty a SIOFARBu. Výsledný 
produkt je pevný, tepelně izolační a vysoce 
nehořlavý. Je to zárověn ekologicky čistý 
materiál při svojí výrobě a použití.
100% recyklovatelný.
Využití je konstrukční a zateplovací materiál, 
s možnou vysokou variabilitou rozměrů a 
použití.

Stavební a nábytková deska. Jde o ekologicky 
čistý výrobek: dýha + rákos + SIOFARB. Při 
výrobě a během užívání vylučuje 0% škodlivin. 
V případě požáru se ze SIOFARBu vypařuje 
jen voda. Výrobek je těžce hořlavý. Tlak který 
vydrží deska je min 200tun /m
Využití: Dětský ekologický bezpečný nábytek
        (velice lehký a pevný).
        Výroba školního nábytku (lavice, stoly).
        Stavební bednění, podhledové desky, 
        schodiště,.....

SIOFARB - ekologicky čistý retardér 
hoření na výrobu kompozitových 
laminátů popřípadě do jiných výrobků.
Přidáním SIOFARBu do povrchové 
vrstvy se vytvoří ohni odolný povrch. 
Hodně se snižuje hořlavost a stupeň 
dýmivosti. SIOFARB při požáru 
nevylučuje žádné škodliviny, ale jenom 
vodu. 

Využití: Výroba bezpečného plastu do 
      dopravních prostředků ( vlaky, lodě,
      autobusy,letadla,...)
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