TERCA Klinker
Cărămizi pentru
zidării aparente

Cărămizi pentru zidării
aparente TERCA Klinker

Aplicaţii TERCA Klinker

Cărămizile din argilă arsă TERCA Klinker
pentru zidării aparente constituie materialele
ideale pentru cerinţele estetice, arhitecturale şi
funcţionale ale construcţiei.

 Faţade de zidărie aparentă (pereţi dublaţi cu zidărie aparentă sau zidărie
structurală aparentă), în orice zonă.
 Zidării interioare cu rol estetic arhitectural (placări sau pereţi interiori pentru
spaţii de locuit, muzee, crame, restaurante etc.).

Arhitectura faţadei are cel mai mare impact
asupra aspectului construcţiei finalizate.
Faţadele din zidării de cărămizi TERCA Klinker
oferă un confort termic şi climatic deosebit şi
totodată asigură personalizarea unică, în ceea

 Lucrări de restaurare monumente şi clădiri cu valoare arhitecturală de
patrimoniu (muzee, clădiri de cult etc.).
 Mobilier urban şi peisagistic din zidărie aparentă (monumente, garduri,
scări exterioare, parapeţi, diverse amenajări peisagistice etc.).

ce priveşte aspectul exterior al clădirii.

 Alte structuri precum împrejmuiri, zidărie exterioară pentru coşuri de fum,
zidărie exterioară pentru şeminee, grătare de grădină etc.

Material ecologic, natural, cărămizile aparente
TERCA sunt fabricate din argilă klinker, la
temperaturi de peste 1100 0C. Acest procedeu
conferă cărămizilor capacităţi de rezistenţă la
compresiune superioare, rezistenţă la îngheţdezgheţ (durabilitate), cu posibilitatea utilizării
în medii agresive precum şi în zone de contact
cu substanţe chimice.

TERCA Oxford GL
cu goluri mari neted, roşu.
Cod nr. 53441203

TERCA Oxford
plin neted, galben.
Cod nr. 53446201

TERCA Oxford

TERCA Oxford GL

TERCA Oxford GL

cu goluri mari neted, roşu
nuanţat.

cu goluri mari neted, roşu
deschis.

Cod nr. 53443203

Cod nr. 53445203

TERCA Oxford KL
cu goluri mici pentru coşuri
de fum neted, roşu.
Cod nr. 53441209

TERCA
Westminster KL
cu goluri mici pentru
coşuri de fum cu nisip în
relief, roşu nuanţat.
Cod nr. 53443609

plin neted, roşu deschis.
Cod nr. 53445201

Informaţii tehnice
Cărămizi TERCA - Klinker
Dimensiuni [lx b x h] [mm]

120 x 250 x 65

Greutate unitară [kg/buc.]

3.3 ÷ 4.2

Rezistenţă la compresiune
verticală [N/mm2]

60 ÷ 80

Durabilitate
(rezistenţă îngheţ-dezgheţ)

F2 - expunere în condiţii
severe de mediu
(saturare cu apă şi/sau
îngheţ-dezgheţ)

Consum specific [buc./m ]
2

Paletizare [buc./palet]

50
324

TERCA Oxford
plin neted, roşu nuanţat.
Cod nr. 53443201

TERCA Oxford
plin neted, roşu.
Cod nr. 53441201

TERCA
Westminster KL
cu goluri mici pentru
coşuri de fum cu nisip
în relief, roşu deschis.
Cod nr. 53445609

Avantajele
utilizării
produselor
TERCA Klinker

Permite difuzia vaporilor
de apă (respiră) asigurând
confortul higrotermic al
spaţiului interior.

Soluţie arhitecturală
creativă, ingenioasă,
personalizată pentru
fiecare clădire, datorită
calităţilor estetice ale
produselor (textură,
culori, variaţii de ţesere
zidărie etc.).

Rezistenţă la îngheţdezgheţ cu expunere
directă la exterior, în
medii agresive.

Produse cu marcaj de
conformitate
european
,
(conform
SR EN 771-1:2003/SR EN
771-1:2003/A1:2005)

Produse naturale,
durabile, verificate la
clădiri de sute de ani, cu
utilizare pe toată durata
de viaţă a construcţiei
fără înlocuirea
materialelor.

Capacitate superioară de
izolare fonică şi termică faţă
de sistemele tradiţionale
(permite folosirea
termoizolaţiei, cu ventilare
naturală; asigură sistemul
fonoizolator de tip masăresort-masă).

Întreţinere uşoară.

Wienerberger
Sisteme de Cărămizi srl
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr 42-44,sector 1, Bucureşti
Băneasa Business & Technology Park SA,
clădirea A1, etaj 1, cod poştal 013696, Bucureşti, ROMÂNIA

Tel:
Fax:
Web:
Email:

+40(21)3610450 ; 3610451; 3610452
+40(21)3610455
www.wienerberger.ro
office.romania@wienerberger.com

