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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 Przedmiotem Aprobaty Technicznej są cokołowe bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i 

NOVOMUR LIGHT, produkcji niemieckiej firmy Schöck Bauteile GmbH. 

 Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT składają się z kształtek 

wykonanych ze styropianu, zawierających komory wypełnione betonem na kruszywie lekkim, 

stanowiące rdzeń nośny bloczka. Komory, oddzielone od siebie w części górnej bloczka, są 

w części dolnej ze sobą połączone. Bloczki termoizolacyjne pokazano na rysunkach 1 ÷ 10, 

a ich wymiary podano na tych rysunkach oraz w tablicy 1. 

 Wymagane właściwości techniczne bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i 

NOVOMUR LIGHT podano w p. 3. 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT są przeznaczone do 

wykonywania dolnych lub górnych fragmentów (tzw. pierwszej warstwy) konstrukcyjnych 

ścian murowych. 

 Przykładowe zastosowania pokazano na rysunkach 11 i 12. 

 Wykonywanie murów z zastosowaniem bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i 

NOVOMUR LIGHT powinno odpowiadać ogólnym zasadom wykonywania konstrukcji 

murowych, zwłaszcza dotyczącym prawidłowego przewiązania elementów w murze.  

 Przy stosowaniu bloczków pełnowymiarowych minimalne przesunięcie spoin 

pionowych w sąsiednich warstwach muru nie może być mniejsze niż 100 mm. W przypadku 

stosowania bloczków docinanych, przesunięcie to nie może być mniejsze niż 40 mm. 

 Zewnętrzne ściany warstwowe należy murować na zwykłej zaprawie murarskiej. 

Zaprawę należy układać w spoinach poziomych o grubości 8 ÷ 15 mm, na całej szerokości 

muru. 

 Połączenia ścian nośnych (np. wzajemnie prostopadłych) powinny być wykonywane 

poprzez przewiązanie elementów murowych, natomiast połączenia ścian działowych z 

innymi ścianami poprzez przewiązanie lub za pomocą łączników kotwiących. 

 Projektowanie i obliczenia statyczne konstrukcji murowych, w których zastosowano 

bloczki NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1996-2:2010 i 

PN-EN 1996-1-1:2013. Przy obliczaniu konstrukcji murowych wytrzymałość charakterysty-
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czną na ściskanie muru wykonanego z bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i 

NOVOMUR LIGHT z użyciem zapraw zwykłych i zapraw lekkich należy określać ze wzoru: 

fk = K · fb
0,70 · fm

0,3 

gdzie: 

fk - wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie, MPa, 

K - współczynnik zależny od rodzaju elementu murowego, którego wartość należy 

przyjmować wg PN-EN 1996-1-1:2013, 

fm - wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie, MPa;   fm ≥ 5 MPa, 

fb - znormalizowana średnia wytrzymałość elementu murowego na ściskanie, MPa. 

 Znormalizowana średnia wytrzymałość na ściskanie fb bloczków objętych Aprobatą 

podana jest w tablicy 2. 

 Wytrzymałość charakterystyczną muru na ścinanie w kierunku równoległym oraz w 

kierunku prostopadłym do spoin wspornych należy przyjmować nie większą niż 0,1 MPa, a 

wytrzymałość charakterystyczną muru na rozciąganie przy zginaniu należy przyjmować wg 

PN-EN 1996-1-1:2013. 

 Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla murów zawierających 

bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT podano w tablicy 3. Pozostałe 

parametry wytrzymałościowe muru oraz zasady obliczeń statycznych należy przyjmować wg 

PN-EN 1996-1-1:2013. 

 Wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λeq bloczków 

termoizolacyjnych NOVOMUR w kierunku poziomym jest równa 0,088 W/(m·K), a w kierunku 

pionowym — 0,266 W/(m·K). Wartość średnia, obliczeniowa współczynnika przewodzenia 

ciepła λeq3D, w przypadku zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR w 

połączeniu, pokazanym na rysunku 13, jest równa 0,190 W/(m·K). 

 Wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λeq bloczków 

termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT w kierunku poziomym jest równa 0,083 W/(m·K), a w 

kierunku pionowym — 0,193 W/(m·K). Wartość średnia, obliczeniowa współczynnika 

przewodzenia ciepła λeq3D, w przypadku zastosowania bloczków termoizolacyjnych 

NOVOMUR LIGHT w połączeniach, pokazanych na rysunkach 14 i 15, jest równa 0,150 

W/(m·K). 

 W przypadku układania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT 

w poziomie przyziemia niezbędne jest zabezpieczenie bloczków przed zawilgoceniem. 

 Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być stosowane 

zgodnie z projektem opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów 

budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta 

dotyczącej warunków wykonywania konstrukcji murowych z zastosowaniem ww. bloczków 

termoizolacyjnych. 
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3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

3.1. Materiały 

 Kształtki bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być 

wykonane ze styropianu, produkowanego przez niemiecką firmę Schaumplast Sachsen 

GmbH, z granulatu o nazwie Styropor F400 firmy BASF Aktiengesellschaft, o gęstości 

30 kg/m3, o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym nie niższym niż 

0,20 MPa, o wytrzymałości na rozciąganie nie niższej niż 0,30 MPa i o wartości 

obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła nie większej niż 0,35 W/(m·K). 

 Beton na kruszywie lekkim, wypełniający komory w kształtkach bloczków 

termoizolacyjnych powinien się charakteryzować wytrzymałością na ściskanie nie niższą niż 

30 MPa w przypadku bloczków NOVOMUR i nie niższą niż 10 MPa w przypadku bloczków 

NOVOMUR LIGHT (mierzoną na kostkach o boku 40 mm), a receptury betonów na 

kruszywie lekkim w przypadku bloczków NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być 

zgodne z recepturami ustalonymi w procedurze aprobacyjnej. 

3.2. Bloczki termoizolacyjne 

3.2.1. Kształt i wymiary . Kształt i wymiary bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i 

NOVOMUR LIGHT powinny być zgodne z rysunkami 1 ÷ 10 i z tablicą 1, z zachowaniem 

podanych w tablicy dopuszczalnych odchyłek wymiarów.  

3.2.2. Masa właściwa.  Masa właściwa bloczków termoizolacyjnych powinna być równa 

950 kg/m3 w przypadku bloczków NOVOMUR i 750 kg/m3 w przypadku bloczków 

NOVOMUR LIGHT, z tolerancją -5% i +15%. 

3.2.3. Wytrzymało ść na ściskanie.  Wytrzymałości na ściskanie bloczków 

termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT nie powinny być niższe niż 

wytrzymałości podane w tablicy 2. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być dostarczane w 

opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający 
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niezmienność ich właściwości. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 

zawierająca co najmniej następujące dane: 

– nazwę wyrobu, 

– nazwę i adres Producenta, 

– numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9219/2014, 

– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

– nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 

– znak budowlany. 

 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

5.1. Zasady ogólne 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9219/2014 i 

oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9219/2014 dokonuje 

Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. 

 W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9219/2014 na podstawie: 

a) zadania Producenta: 

– wstępnego badania typu, 

– zakładowej kontroli produkcji, 
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– badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, 

prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym 

badania według p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

– certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu 

produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i 

akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

5.2. Wstępne badanie typu 

 Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. 

 Wstępne badanie typu bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT 

obejmuje ich wytrzymałość na ściskanie. 

 Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia 

właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie 

zgodności. 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikację i sprawdzanie materiałów, 

2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4) 

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad 

i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych 

do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych 

właściwościach. 

 Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-9219/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą 

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu, wymiarów, masy 

właściwej i wytrzymałości na ściskanie bloczków termoizolacyjnych. 
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5.5. Częstotliwo ść badań  

 Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem 

badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być 

określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

5.6. Metody bada ń 

5.6.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów.  Sprawdzenie kształtu i wymiarów bloczków 

termoizolacyjnych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych 

zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 1 mm. 

5.6.2. Sprawdzenie masy wła ściwej.  Sprawdzenie masy właściwej bloczków 

termoizolacyjnych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych 

zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 1 g. 

5.6.3. Sprawdzenie wytrzymało ści na ściskanie.  Sprawdzenie wytrzymałości na 

ściskanie bloczków termoizolacyjnych należy wykonywać według norm PN-EN 772-1:2011 i 

PN-EN 12390-3:2011. 

5.7. Pobieranie próbek do bada ń 

 Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 

5.8. Ocena wyników bada ń 

 Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9219/2014 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność cokołowych bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT do 

stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, 
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wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9219/2014 i 

oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów 

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — 

Prawo własności przemysłowej (test jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późniejszymi 

zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za 

właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za 

właściwe ich zastosowanie. 

6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie cokołowych bloczków 

termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT, należy zamieszczać informację o 

udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9219/2014. 

7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9219/2014 ważna jest do 9 października 2019 r. 

 Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki 

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności tego dokumentu. 

K o n i e c 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy zwi ązane 

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów  

PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych 

PN-EN 772-1:2011 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie 

wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badań 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki 

 Badania i oceny 

1) 1877/13/Z00NK. Opinia techniczna dotycząca pustaków cokołowych Schöck Novomur i 

Novomur Light na potrzeby aprobacyjne. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych 

ITB, Warszawa 2013 r. 

2) LK00-01877/13/Z00NK. Raport z badań dotyczący pustaków cokołowych Schöck 

Novomur i Novomur Light. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 

2013 r. 

3) 02241/13/Z00NF. Opinia dotycząca obliczeń dla jednego węzła z produktem Schöck 

Novomur. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa 

2014 r. 

4) 02240/13/Z00NF. Opinia dotycząca obliczeń dla trzech węzłów z produktem Schöck 

Novomur Light. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa 

2014 r. 
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Rysunek 1.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-11,5 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 2.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-15 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 3.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-17,5 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 4.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-20 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 5.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-24 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 6.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-11,5 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 7.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-15 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 8.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-17,5 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 9.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-20 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 10.   Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-24 
a) widok w aksonometrii,  b) widok powierzchni górnej,  c) widok powierzchni dolnej,   

d) przekrój A-A,  e) przekrój B-B 
1 – styropian,  2 – beton na kruszywie lekkim 
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Rysunek 11.   Szczegóły przykładowego zastosowania bloczków termoizolacyjnych 
NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w ścianach zewnętrznych, szczelinowych 

a) na górnej powierzchni stropu lub płyty przyziemia,  b) pod stropem 
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Rysunek 12.   Szczegóły przykładowego zastosowania bloczków termoizolacyjnych 
NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w ścianach zewnętrznych, ocieplonych metodą lekką 

a) na górnej powierzchni stropu lub płyty przyziemia,  b) pod stropem 
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Rysunek 13.   Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR 
na poziomie przyziemia 
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Rysunek 14.   Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT 
na poziomie attyki 

 

Rysunek 15.   Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT 
na poziomie balkonu 
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Tablica 1 

 
Wymiary bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT 

Poz. Oznaczenie bloczka 

Wymiary, mm 

Długo ść,  
mm 

Szeroko ść 
całkowita,  

mm 

Szeroko ść (łą-
czna) rdzenia 
nośnego, mm 

Wysoko ść,  
mm 

1 2 3 4 5 6 

1 NOVOMUR 
NOVOMUR LIGHT  

20-11,5 
6-11,5 750 ± 6 115 ± 3 97,8 ± 3 113 ± 1 

2 NOVOMUR 
NOVOMUR LIGHT 

20-15 
6-15 750 ± 6 150 ± 3 128,0 ± 3 113 ± 1 

3 NOVOMUR 
NOVOMUR LIGHT 

20-17,5 
6-17,5 750 ± 6 175 ± 3 149,4 ± 3 113 ± 1 

4 NOVOMUR 
NOVOMUR LIGHT 

20-20 
6-20 750 ± 6 200 ± 3 171,0 ± 3 113 ± 1 

5 NOVOMUR 
NOVOMUR LIGHT 

20-24 
6-24 750 ± 6 240 ± 3 205,4 ± 3 113 ± 1 

Tablica 2 

 
Wytrzymałości bloczków termoizolacyjnych 

NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT na ściskanie 

Poz. Typ bloczka Wytrzymało ść na 
ściskanie, MPa 

1 2 3 

1 NOVOMUR  20,0 

2 NOVOMUR LIGHT 6,0 
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Tablica 3 

 
Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa 

(tzw. współczynników materiałowych) dla murów zawierających 
bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT  

Poz. Grubo ść ściany Materiał 
Klasa wykonania robót na budowie 

według PN-EN 1996-1-1:2010 

A B 
1 2 3 4 5 

1 t ≥ 150 mm 

Mury wykonane z elementów 
murowych kategorii I(1) na zaprawie 
projektowanej zgodnie z PN-EN 998-2 
i PN-EN 1996-2 

1,7 2,0 

2 t ≥ 150 mm  

Mury wykonane z elementów 
murowych kategorii I(1) na zaprawie 
przepisanej zgodnie z PN-EN 998-2 i 
PN-EN 1996-2 

2,0 2,2 

3 100 mm < t < 150 mm  

Mury wykonane z elementów 
murowych kategorii I(1) na zaprawie 
projektowanej zgodnie z PN-EN 998-2 
i PN-EN 1996-2 

2,5 2,7 

(1) kategoria I kontroli produkcji elementów murowych oznaczająca, że wyniki kontroli jakości w zakładzie 
wykazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od 
deklarowanej jest nie większa niż 5% 

 


