
Cărămizi create pentru noi

Sistemul
POROTHERM

Prezentare
de produse



Conductivitate termică scăzută, 
rezistenţe termice mari. 

Capacitate sporită de atenuare 
a zgomotelor; poluare fonică 
redusă şi confort sporit.

Rezistenţa mecanică 
ridicată, la care se adaugă 
un nivel superior al valorii 
aderenţei, generează 
siguranţă maximă; 
caracteristicile  structurale 
răspund cerinţelor pentru 
realizarea zidăriilor exterioare 
şi interioare.

Cărămizile se încadrează în 
clasa cea mai performantă 
privind reacţia la foc A1.

Asigură temperatura optimă în 
orice anotimp, cu facturi mici la 
utilităţi. Clădiri durabile pentru 
mai multe generaţii.

100% natural, reţeta conţinând 
argilă, rumeguº, nisip.
Cărămizile sunt produse din cele 4 
elemente naturale de bază:  
pământ, apă, aer, foc.

Climat interior deosebit, 
indiferent de anotimp.

Elemente cu caracteristici 
fizico-mecanice distincte, 
care duc la o comportare de 
material structural unitar.

Durată lungă de viaţă (case 
pentru mai multe generaţii); 
valoare adăugată prin 
păstrarea unei cote ridicate 
pe piaţa imobiliară.  

Izolare termică 
deosebită

Rezistenţă 
şi stabilitate 
structurală

Siguranţă la 
cutremure

DurabilitateIzolare fonică

Rezistenţă la foc 
ridicată

Economie

Produse 
ecologice

Confort

Soluţia completă  
pentru o construcţie 
perfectă!



Blocuri ceramice
POROTHERM 
STh
+ 30% Performanţã la 
solicitãri seismice
Cea mai bunã 
performanţã termicã

Blocuri ceramice
POROTHERM 
S
+ 20%
Performanţã la 
solicitãri seismice

POROTHERM 38 STh

Secţiune la nivelul decupajului S (seismic)

POROTHERM 30 STh POROTHERM 25 S

Pereţi, stâlpi şi pereţi despărţitori, 
pereţi structurali din zidărie cu 
protecţie împotriva penetrării apei. 
Configuraţia blocului ceramic 
îmbunătăţeşte mecanismul de 
cedare sub acţiunea solicitărilor 
de tip seismic (eforturi principale - 
diagonale). Rezistenţa la forfecare 
în rostul vertical de mortar este 
sporită cu circa 20% faţă de 
produsele tip locaş de mortar. 
(Raport nr. 669/2005 Procema 
Cercetare s.r.l.)

Pereţi, stâlpi şi pereţi despărţitori, 
pereţi structurali din zidărie cu 
protecţie împotriva penetrării apei. 
Configuraţia blocului ceramic 
îmbunătăţeşte mecanismul de 
cedare sub acţiunea solicitărilor 
de tip seismic (eforturi principale - 
diagonale). Rezistenţa la forfecare în 
rostul vertical de mortar este sporită 
cu circa 30% faţă de produsele 
tip locaş de mortar. (ctr. 5253 / 
INCERC 59 / ZIP/ 02.07.2008)
Conductivitatea termică  
l10,dry = 0.141 W/mK oferă cea mai 
bună performanţă termică

Domenii de utilizare 
POROTHERM STh

Domenii de utilizare
POROTHERM 25 S 
 

Wienerberger Sisteme de 
Cărămizi este preocupat să 
vină în întâmpinarea nevoilor de 
siguranţă, eficienţă energetică şi 
confort ale clienţilor săi.
Efortul depus de specialiştii 
Wienerberger în munca de 
cercetare s-a concretizat 
în dezvoltarea a două noi 
produse, Porotherm 30 STh 
şi Porotherm 38 STh, cu 
design inovativ al structurii şi al 
dispunerii golurilor verticale.

* conform SR EN 1745:2003
fb,med - valoare minim garantată, conform SR EN 771-1:2003 SR EN 771-1:2003/A1:2005; 
l10,dry - conductivitate termică, valoare declarată, pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată.
    

* conform SR EN 1745:2003
fb,med - valoare minim garantată, conform SR EN 771-1:2003 
SR EN 771-1:2003/A1:2005;
l10,dry - conductivitate termică, valoare declarată, pentru 
blocul ceramic ars, în stare complet uscată. 
  

NOU

Caracteristici generale POROTHERM 
38 STh

POROTHERM 
30 STh

Dimensiuni (mm) (l x b x h) 250 x 380 x 238 250 x 300 x 238

Masă (kg/buc) cca. 19 cca. 15

Densitate aparentă (kg/m³) cca. 800 cca. 800

Consumuri specifice, 
echivalenţe volumice, condiţii livrare

POROTHERM 
38 STh

POROTHERM 
30 STh

Necesar de cărămizi (buc/m³ zidărie) (buc/m² zidărie)  43/16 54/16

Consum de mortar (M5) (l/m³ zidărie) 169 168

Consum de manoperă (ore/m³ zidărie) 3,15 3,20

Echivalent volum în cărămizi tradiţionale 
(240 x 115 x 88)(buc.) 9,3 7,35

Livrare (buc./palet înfoliat) 60 80

Caracteristici 
generale

POROTHERM 
25 S

Dimensiuni 
(mm) (l x b x h)

375 x 250 x 
238

Masă (kg/buc) cca. 16

Densitate aparentă 
(kg/m³) cca. 800

Consumuri specifice, 
echivalenţe volumice, 
condiţii livrare

POROTHERM 
25 S

Necesar de cărămizi
(buc/m³ zidărie) 
(buc/m² zidărie)

 44/11

Consum de mortar (M5) 
(l/m³ zidărie) 147

Consum de manoperă 
(ore/m³ zidărie) 3,10

Echivalent volum în 
cărămizi tradiţionale (240 
x 115 x 88)(buc.)

9,18

Livrare 
(buc./palet înfoliat) 60

Proprietăţi fizice POROTHERM 
25 S 

Rezistenţă medie la 
compresiune pe faţa 
de pozare 
fb,med (N/mm²) 

10

Conductivitate 
termică*

l10,dry (W/mK) 
0,190

Rezistenţă termică a 
peretelui R (m2 K/W) 
(netencuit, zidărie cu 
mortar M5)

1,31

Indice de izolare  
acustică RW (dB) 51

Comportament la 
ardere (clasa de 
reacţie la foc)

A1

Proprietăţi fizice POROTHERM 
38 STh

POROTHERM 
30 STh

Rezistenţă medie la compresiune pe faţa de pozare 
fb,med (N/mm²) 10 10

Conductivitate termică* 

l10,dry (W/mK) 
0,141 0,141

Rezistenţă termică a peretelui R (m2 K/W) 
(netencuit, zidărie cu mortar M5) 2,37 1,90

Indice de izolare acustică RW (dB) 50 50

Comportament la ardere (clasa de reacţie la foc) A1 A1



Blocuri ceramice
POROTHERM 
cu locaş de 
mortar

Pereţi, stâlpi şi pereţi despărţitori, 
pereţi structurali din zidărie cu 
protecţie împotriva penetrării 
apei. Produse disponibile şi sub 
formă de jumătăţi.

Domenii de utilizare 
POROTHERM cu 
locaş de mortar

POROTHERM 38 POROTHERM 30 POROTHERM 25 POROTHERM 38 1/2 POROTHERM 30 1/2

Caracteristici generale POROTHERM 
38

POROTHERM 
30

POROTHERM 
25

Dimensiuni (mm) (l x b x h) 250 x 380 x 238 250 x 300 x 238 375 x 250 x 238

Masă (kg/buc) cca. 19 cca. 15 cca. 19

Densitate aparentă (kg/m³) cca. 800 cca. 800 cca. 800

Consumuri specifice, 
echivalenţe volumice, 
condiţii livrare

POROTHERM 
38

POROTHERM 
30

POROTHERM 
25

Necesar de cărămizi
(buc/m³ zidărie) (buc/m² zidărie)  43/16 54/16 44/11

Consum de mortar (M5) 
(l/m³ zidărie) 131 133 115

Consum de manoperă 
(ore/m³ zidărie) 3,20 3,35 3,15

Echivalent volum în cărămizi 
tradiţionale (240 x 115 x 88)(buc.) 9,3 7,35 9,18

Livrare (buc./palet înfoliat) 60 80 60

* conform SR EN 1745:2003
fb,med - valoare minim garantată, conform SR EN 771-1:2003 SR EN 771-1:2003/A1:2005; l10,dry - conductivitate termică, valoare declarată, 
pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată; R - rezistenţa la transfer termic a zidăriei realizate cu blocuri ceramice POROTHERM în 
condiţiile de punere în operă specificate de producător.  

Caracteristici generale POROTHERM 
38 1/2

POROTHERM 
30 1/2

Dimensiuni (mm) (l x b x h) 120 x 380 x 238 120 x 300 x 238

Masă (kg/buc) cca. 9,5 cca. 7,5

Densitate aparentă (kg/m³) cca. 900 cca. 900

Consumuri specifice, 
echivalenţe volumice, 
condiţii livrare

POROTHERM 
38 1/2

POROTHERM 
30 1/2

Necesar de cărămizi
(buc/m³ zidărie) (buc/m² zidărie) cf. detalii proiect cf. detalii proiect

Consum de mortar (M5)
(l/m³ zidărie) 131 133

Consum de manoperă 
(ore/m³ zidărie) 3,20 3,35

Echivalent volum în cărămizi 
tradiţionale (240 x 115 x 88)(buc.) 4,55 3,68

Livrare (buc./palet înfoliat) 120 160

* conform SR EN 1745:2003
fb,med - valoare minim garantată, conform SR EN 771-1:2003 SR EN 771-1:2003/A1:2005; l10,dry - conductivitate termică, valoare declarată, 
pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată; R - rezistenţa la transfer termic a zidăriei realizate cu blocuri ceramice POROTHERM în 
condiţiile de punere în operă specificate de producător.  

Proprietăţi fizice POROTHERM 
38

POROTHERM 
30

POROTHERM 
25

Rezistenţă medie la compresiune 
pe faţa de pozare fb,med (N/mm²) 10 10 10

Conductivitate termică* l10,dry (W/
mK) 

0,159 0,189 0,190

Rezistenţă termică a peretelui R (m2 

K/W) (netencuit, zidărie cu mortar 
M5)

2,17 1,54 1,31

Indice de izolare acustică RW (dB) 50 50 51

Comportament la ardere (clasa de 
reacţie la foc)

A1 A1 A1

Proprietăţi fizice POROTHERM 
38 1/2

POROTHERM 
30 1/2

Rezistenţă medie la compresiune pe 
faţa de pozare
fb,med (N/mm²) 

10 10 

Conductivitate termică* l10,dry (W/mK) 0,170 0,190

Rezistenţă termică a peretelui R (m2 

K/W) (netencuit, zidărie cu mortar M5) 2,06 1,54

Comportament la ardere (clasa de 
reacţie la foc) A1 A1



Proprietăţi fizice POROTHERM
25/30 Light

Rezistenţă medie la 
compresiune pe faţa de 
pozare fb,med (N/mm²) 

10

Conductivitate termică*
l10,dry (W/mK) 0,315/0,235

Indice de izolare acustică 
RW (dB) 50/48

Rezistenţă termică a 
peretelui R (m2 K/W) 
(netencuit, zidărie cu 
mortar M5)

0,91/1,31

Comportament la ardere 
(clasa de reacţie la foc) A1

Blocuri ceramice
POROTHERM 
cu Nut şi Feder 

Blocuri ceramice
POROTHERM 
25/30 Light

Elemente nestructurale şi 
pereţi despărţitori, în zidărie cu 
protecţie împotriva penetrării 
apei.

Domenii de utilizare 
POROTHERM 
cu Nut şi Feder

Zidării în pereţi de 
compartimentare şi închidere la 
structuri în cadre cu grosimi de 
25 sau 30 cm.

Domenii de utilizare 
POROTHERM 
25/30 Light

POROTHERM 20 N+F POROTHERM 11,5 N+F

* conform SR EN 1745:2003
fb,med - valoare minim garantată, conform SR EN 771-1:2003 SR EN 771-1:2003/A1:2005; l10,dry - conductivitate termică, valoare declarată, 
pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată. 

* conform SR EN 1745:2003 
fb,med - valoare minim garantată, conform SR EN 771-1:2003 SR 
EN 771-1:2003/A1:2005; l10,dry - conductivitate termică, valoare 
declarată, pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată. 

* în funcţie de fabrica producătoare.

POROTHERM 25/30 Light

NOU

�  Greutate redusă în medie cu 28% faţă de alte 
blocuri ceramice cu dimensiuni de gabarit similare.

�  Rezistenţă superioară la compresiune, 10 N/mm2 
(faţă de 5 N/mm2 cerinţa legală minimă stipulată în 
codurile de proiectare - necesară pentru elementele 
de zidărie în panouri de compartimentare şi de 
închidere la structuri în cadre). 

�  Capacitate de înmagazinare a căldurii mai mare cu 
cca. 30% faţă de alte materiale de construcţii.

�  Timp redus de uscare a zidăriei.

�  Durabilitate.  

�  Uşor de zidit datorită golurilor de manevrare şi a 
greutăţii reduse, indiferent de grosimea zidăriei ce 
urmează a se realiza.

�  Produs 100% natural.

�  Conţinutul redus de umiditate şi permeabilitatea la 
vapori de apă sunt calităţi ale zidăriei ceramice care 
garantează un ambient sănătos, un spaţiu ventilat, 
fără igrasie sau mucegai.

Avantajele blocurilor ceramice POROTHERM 25/30 LightProprietăţi fizice POROTHERM 
20 N+F

POROTHERM 
11,5 N+F

Rezistenţă medie la compresiune pe faţa de pozare
fb,med (N/mm²) 10 5 

Conductivitate termică* l10,dry (W/mK) 0,33 0,33

Indice de izolare acustică RW (dB) 40 41

Comportament la ardere (clasa de reacţie la foc) A1 A1

Consumuri specifice, 
echivalenţe volumice, condiţii livrare

POROTHERM 
20 N+F

POROTHERM 
11,5 N+F

Necesar de cărămizi
(buc/m³ zidărie) (buc/m² zidărie)  40/8 70/8

Consum de mortar (M5)
(l/m³ zidărie) 63 63

Consum de manoperă 
(ore/m³ zidărie) 3,30 3,50

Livrare (buc./palet înfoliat) 48 96/90*

Consumuri specifice, 
echivalenţe volumice, 
condiţii livrare

POROTHERM 
25/30 Light

Zidărie de 
25 cm grosime

Zidărie de 
30 cm grosime

Necesar de cărămizi
(buc/m³ zidărie) (buc/m² zidărie) 53/14 53/16

Consum de mortar (M5)
(l/m³ zidărie) 92 97

Consum de manoperă 
(ore/m³ zidărie) 3,2

Livrare  (buc./palet înfoliat) 80

Caracteristici generale POROTHERM 
20 N+F

POROTHERM 
11,5 N+F

Dimensiuni (mm) (l x b x h) 500 x 200 x 238 500 x 115 x 238

Masă (kg/buc) cca. 18 cca. 11

Densitate aparentă (kg/m³) cca. 750 cca. 750

Caracteristici generale POROTHERM 
25/30 Light

Dimensiuni (mm) (l x b x h) 250 x 300 x 238

Masă (kg/buc) cca. 11,5

Densitate aparentă (kg/m³) cca. 650



Buiandrugi 
(grinzi) în înveliş 
ceramic
POROTHERM 

Elemente de construcţie în 
partea superioară a golurilor 
prevăzute în zidărie pentru uşi 
şi ferestre, cu rol de susţinere 
a porţiunii de zidărie sau 
a  suprabetonării armate de 
deasupra acestora.

� Din fabricaţie, în şanţurile 
longitudinale ale învelişului 
ceramic se introduc toroane 
din oţel şi un beton de 
marcă ridicată, realizându-se 
precomprimarea elementelor.

� Elementele de construcţie 
sunt proiectate şi realizate 
cu considerarea încărcărilor 
diferite, funcţie de 
deschiderea golurilor unde 
urmează a fi montate.

� Buiandrugii din beton 
armat precomprimat 
POROTHERM, turnaţi în 
cofraje ceramice pierdute, 
sunt parte integrantă 
din sistemul constructiv 
POROTHERM, putând fi 
utilizaţi cu succes şi în cadrul 
altor sisteme constructive.

În funcţie de grosimea pereţilor de 
zidărie, buiandrugii se alcătuiesc 
din una, două sau trei grinzi 
POROTHERM.

Domenii de 
utilizare buiandrugi 
POROTHERM 
din beton armat 
precomprimat

Sistem constructiv

Zidărie POROTHERM 
între buiandrugi şi centură

Centură de beton prelungită 
până la nivelul buiandrugului

Caracteristici 
generale

Buiandrug
POROTHERM 

Secţiune (mm) 120 x 65

Lungime de fabricaţie 
L (m) pas 25 cm 0,75 - 3,00

Deschidere (m) 0,25 - 2,50

Pas de montaj (cm) 25

Masă (kg/ml) 14,5

Distanţă de rezemare (cm) min. 2 x 25

Conductivitate termică l 
(W/mK)

0,644

Mod de alcătuire
buiandrugi POROTHERM

Grosime 
zid (cm)

11,5

20

25

30

38

D

12 cm

D

12 cm



Blocuri ceramice
şi grinzi pentru 
planşee
POROTHERM 

Bloc ceramic de planşeu 

POROTHERM 45*
Bloc ceramic de planşeu

POROTHERM 60*
Planşeu ceramic

POROTHERM

Elemente de construcţie 
destinate realizării de planşee 
de beton armat, între nivelurile 
clădirii. Aceste elemente asigură:

� transmiterea directă a 
sarcinilor gravitaţionale la 
pereţii structurali;

� transmiterea forţelor de 
inerţie ce apar la nivelul 
planşeelor, ca răspuns al 
mişcării seismice, la pereţi 
structurali, proportional cu 
rigiditatea laterala a acestora

Planşeele POROTHERM pot fi 
proiectate la clădiri din:

- zidării structurale (portante)  

-structuri în cadre de beton 
armat/metalice precum şi 
la lucrări de consolidare, 
refacere etc.

*Agrement tehnic 001-01/348-2009; agrement tehnic 001-01/333-2008.

� Lungimi de livrare de la 1,75  la 7,25 m.

� Elemente ceramice de tip cochilie T250 - cofraj pierdut.

� Armături pretensionate din oţel ST 180/200, având  f = 2,5 mm, cu 
sAH = 1500N/mm2, conform normelor austriece ÖNORM.

� Armături în etrieri C15H, având f = 4,2mm cu sAH = 410 N/mm2.

� Beton clasa C30, cu sBH = 20,5 N/mm2, comform MSZ 4719:1982.

Grinzile din beton armat precomprimat în înveliş ceramic au secţiunea B x H = 12 x 6,5 cm şi lungimi de livrare 
cuprinse între 1,75 şi 7,25 m, cu care se pot obţine deschideri de planşeu cuprinse între 1,50 si 7,00 m. De regulă, 
grinzile se dispun pe direcţia de calcul a planşeului. În cazul deschiderilor mai mari de 4,0 m, pentru realizarea 
efectului de interacţiune al planşeului cu structura, pe direcţie transversală nervurilor Porotherm se vor prevedea, la 
intervale de 3,0 m, nervuri de rigidizare.

� Blocuri ceramice de planşeu POROTHERM 45 sau POROTHERM 60;

� Suprabetonare de 6 cm grosime (recomandat), armată cu plase de oţel de 8 mm, cu ochiuri de 10x10 cm din 
OB37;

� Toate calculele şi sistemele de alcătuire şi conformare a plăcilor şi armăturilor se vor realiza conform regulilor de 
proiectare stabilite în codurile şi standardele de proiectare aplicabile.

 Pentru detalii de proiectare şi execuţie consultaţi "Îndrumatorul de utilizare a planşeelor ceramice de tip 
POROTHERM" - I.P.C.T Structuri.

� Manevrabilitate, lucrabilitate şi complementaritate în cadrul sistemului 
de cărămizi POROTHERM.

� Capacitatea portantă deosebită. 
� Optimizarea consumului de beton necesar lucrărilor umede în zona de 

planşeu.
� Eliminarea cofrajelor necesare realizării suprafeţelor de planşeu şi 

reducerea substanţială a necesarului de armătură.
� Suprafaţa ceramică uşor de tencuit.
� Economie de materiale şi manoperă în executarea tencuielilor.
� Confecţionate din materii prime naturale.
� Izolare fonică optimă integrată sistemul de cărămizi POROTHERM.
� Izolare termică deosebită / economie de energie.
� Confort - prin crearea unui microclimat sănătos.
� Durabilitate, siguranţă şi flexibilitate în utilizare.
� Uşurinţă în montarea instalaţiilor.
� Costuri scăzute de întreţinere în timp.

Domenii de 
utilizare/comportare

Caracteristici ale grinzilor precomprimate 
pentru planşee POROTHERM

Sistem constructiv 

Avantajele utilizării buiandrugilor şi planşeelor 
ceramice POROTHERM

Proiectarea se face în conformitate cu STAS 10107/3-90.

Consumuri specifice, condiţii livrare POROTHERM 
45

POROTHERM 
60

Necesar blocuri/m² planşeu (buc) 8,89 6,67

Necesar grinzi/m² planşeu (ml/m²) 2,22 1,67

Livrare (buc./palet înfoliat) 84 56

Caracteristici generale POROTHERM 
45

POROTHERM 
60

Dimensiuni (l x b x h) (mm) 250 x 370 x 170 250 x 520 x 170

Distanţă interax grinzi (cm) 45 60

Masă (kg/buc) cca. 11 cca. 15

Conductivitate termică  (W/mK) l 0,51 0,51

Rezistenţă termică R (m2 K/W) 0,34 0,34

Indice de izolare acustică RW (dB) 48,5 48,5

Densitate aparentă (kg/m³) max. 700 max. 700



Cerinţe şi criterii 
de performanţă

Certificări

1. Rezistenţă şi stabilitate

2. Siguranţă 
în exploatare

3. Siguranţă la foc 4. Igienă, sănătatea 
oamenilor, refacerea 
şi protecţia mediului

5. Izolaţie termică, 
hidrofugă şi 
economie de energie

6. Protecţie la 
zgomot aerian sau 
de impact

Capacităţi portante la starea limită de 
rezistenţă

STAS 10107/0-90
STAS 10107/1-90
STAS 10107/2-90
STAS 10107/3-90

Verificare la starea limită de rezistenţă la 
solicitări seismice

Normativ P100-1/2006
Normativ CR6-2006
Normativ NP007-97

Verificare la starea limită de deformaţie - 
săgeţi din încovoiere

SR EN 15037-1:2008
SR EN 1996-1-1
SR EN 1992-1-1

Pentru sistemul POROTHERM 
nu sunt criterii de performanţă 
specifice, ele existând doar 
pentru aplicarea finisajelor 
(pardoseli, scări, balustrade)

P118 - 1999

Cerinţele şi criteriile de 
performanţă pentru sistemul 
POROTHERM sunt menţionate 
în cele ce urmează cu 
evidenţierea documentelor de 
referinţă.

Toate elementele sistemului 
POROTHERM satisfac cerinţele 
de performanţă referitoare la 
igiena mediului de locuit.

Wienerberger Sisteme 
de Cărămizi îşi desfăşoară 
activitatea conform Sistemului de 
Management al Calităţii certificat 
cu standard de referinţă SR EN ISO 
9001- 2008.

Normativele din seria C107/2005 
Instrucţiuni C203-91

STAS 6156/86



POROTHERM 
locaş mortar

Planşeu 
POROTHERM

POROTHERM
STh

POROTHERM
25/30 Light

Buiandrugi (grinzi)
POROTHERM

POROTHERM
Nut şi Feder
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