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Klojiniai pamatams ir sienoms
Panaudojimas
diegti klojiniai pamatams ir sienoms P6-20 ir P6-30 yra
geriausias sprendimas gyvenamuoj nam pamatams
rengti. Tai yra pigiausias ir lengviausias b das organizuoti
ir vykdyti pamat rengimo darbus. Nereikia nuomoti arba
gaminti klojini –šie blokeliai, tai yra j
betoniniai
klojiniai, kurie lieka jums ir neša jiems perduodam
apkrovos dal . Naudojant šiuos degtus klojinius statybos
aikštel je, nereikalinga brangi k limo technika – kranai,
keltuvai. Atitinkamai namo projektui iškastai pagal
perimetr tranš jai arba pamat duob je iš ši blokeli
formuojamas pamatas. Lietuvos klimato s lygoms
minimalus pamato gilinimo gylis yra –1.2 m. Tai yra tik 5
eil s blokeliai.
Reikia tur ti omenyje, kad pastato pamatas turi b ti
apskai iuotas kiekvienam konkre iam atvejui, t.y. pagal jam
perduodamas aprovas ir grunto s lygas. Pirm eil blokeli
galima d ti tiesiog ant žem s, be surenkamos arba monolitin s
g/b pagalv s. Blokeliai surenkami be skiedinio. Kiekviena kita
eil montuojama su puse blokelio praslinkimu. suformuot iš
blokeliu pamatin klojin užpilamas betonas. Rekomenduojama
betono stiprio klas vieno-dviej aukš io namo pamatams –
C16/20. Tokio stiprio beton galima nebrangiai paruošti
statybos aikštel je. Kiekis pagaminamas pagal poreik ,
neužsakant iškarto didelio kiekio brangaus paruošto betono
mišinio. Priklausomai nuo numatyto užpildymui betono
slankumo, surenkamos keli blokeli eil s. Naudojant beton ,
kurio slankumo klas S3 (takus) optimalus betono
pasiskistymas pasiekiamas užpilant iki trij blokeli eiles.
Betonas užpildo vis tuštum blokeli viduje, stipriai sukimba su jos vidiniu paviršiumi ir tokiu b du gaunamas vientisas
betoninis pastato pamatas. Skirtingai nuo kit betonini blokeli , tai n ra m rijimas iš atskir blokeli ir, kas labai svarbu,
pamato konstrukcijoje neatsiranda vertikali ir horizontali si li .
Priešingai dideliems betono blokams, šie blokeliai leidžia rengti bet kokio ilgio pamatin sien . Jiems nereikia joki
pjaustymo rengim – m rininko plaktuku galima tiesiog nuskelti nereikaling blokelio dal .
Modernios gamybin s technologijos užtikrina tikslius geometrinius matmenis – aukš iausia leidžiamos nuokrypos kategorija
D4.
Atitinkamai apskai iuotas apkrovoms, pamatas gali b ti pastiprintas horizontalia bei vertikalia armat ra.
Si lom blokeli raizginiai (pertvar s blokelio viduje) turi special pažemint aukšt , kuris leidžia lengvai sud ti
horizontali armat .
Kei iant užpilamo betono klas ir panaudojant vairius armat rinius plienus, galima sukurti pamat labai pla iam spektrui
pastat arba monolitin sien , kuri gali tarnauti vairiems tikslams.
Padaryto su šiais blokeliais pamato hidroizoliacija apr pinama kaip ir bet kokio kito betoninio pamato, panaudojant teptin
arb klijuojam hidroizoliacij , priklausomai nuo užsakovo turim l
bei grunto s lyg .
Pats betono blokelis nebijo dr gm s. Didelis šio blokelio privalumas yra minimalus kapiliarumas ir su tuo susijusi sug rimo
savyb ir dr gm s per jimas. Net ir panardinus blokel vanden , dr gm nepakyla aukš iau jo ketvirtadalio. Dr gm
nepraeina, kadangi kapiliarines j gas nugali gravitacija.
Jeigu namas statomas be r sio, viduje perimetro aukš iau žemes paviršiaus iki grind paliekamas oro tarpas (pririekus
užpildoma didesne akmen frakcija). Taip pastatytas pamatas veiksmingai apsaugo nam nuo žem s dr gm s.
Kiti privalumai:
betono blokeliai turi labai lygu ir tuo metu šiurkšt pavirši , d l ko pasižymi ypatingu sukibimu su tinku, dedant
plon tinko sluoksn , kuris yra aktualus darant cokolio arba r sio sien apdail .
blokeliai nebijo joki oro s lyg , puikiai tarnauja netinkuoti ir nedažyti. Gali b ti sand liuojami neuždengti.
blokel statyboje galima naudoti ištisus metus.
diegti klojiniai pamatams ir sienoms atitinka LST EN 771-3:2003+A1:2005 standart .
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P6-20K kampiniu blokeliu rengiama kompozicin siena, su gražiai išbaigtais kampais, sienos kraštais, dur ir lang . angomis.
diegt klojini blokeli modifikacijos:

P6-20M

P6-20K

P6-20M ir P6-20K blokeli techniniai duomenys:
Matmenys m re, mm

500 x 200 x 250
510 x 200 x 250

Blokeli 1 m² sienoje, vnt.

8

Gaminimo matmuo, mm

498 x 198 x 250
510 x 198 x 250

Blokeli 1 m³ sienoje, vnt.

40

21,8

Blokeli ant pad klo, vnt.

50

Garso izoliacija, dB

54

Stipris gniuždant, N/mm²

6

Atsparumas šal iui, ciklai

50

Sauso betono tankis kg/m²

870

Šilumin varža* R, m² K/W

>5

Vidutinis vieneto svoris, kg

Atsparumas ugniai, klas

A1

* Su 140 mm termoizoliacine medžiaga (šilumos laidumo koeficientas =0,034 W/mK).
Užpilamo betono kiekis vienam m² sienos
Užpilamo betono kiekis t rio vienete

- 0,117 m³.
- 60%.

Ant vieno transportinio pad klo (1,05 x 1,05 m ir 21 kg) yra pakrautas blokeli komplektas:
P6-20M - 40 vnt. ir P6-20K - 10 vnt. (VISO - 50 vnt.).
P6-30 blokelio techniniai duomenys:
Matmenys m re, mm

500 x 300 x 250

Blokeli 1 m² sienoje, vnt.

8

Gaminimo matmuo, mm

505 x 298 x 250

Blokeli 1 m³ sienoje, vnt.

26,67

Vieneto svoris, kg

24

Blokeli ant pad klo, vnt.

36

Garso izoliacija, dB

54

Stipris gniuždant, N/mm²

6

Atsparumas šal iui, ciklai

50

Sauso betono tankis kg/m²

640

Atsparumas ugniai, klas

A1

Šilumin varža* R, m² K/W

>5

* Su 140 mm termoizoliacine medžiaga (šilumos laidumo koeficientas =0,034 W/mK).
Užpilamo betono kiekis vienam m² sienos - 0,21 m³.
Užpilamo betono kiekis t rio vienete
- 70%.
Transportinio pad klo dydis 1,05 x 1,05 m ir svoris 21 kg.
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