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LST EN 15435
Gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai. Gaminio savybės ir eksploatacinės charakteristikos.

Betoniniai klojinių blokai
HAUS P6-20
skirtos naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje, apkrovą laikančiom ir nelaikančiom sienoms,
pertvaroms, atraminėms sienelėms ir pamatams, taikyti sąramoms ir rostverkams. Statyboje
panaudojami kaip įdiegti klojiniai. Blokai yra tuščiaviduriai, formuojant sieną ar siją surenkami be
skiedinio ir užpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. Neužpildyti betonu
nenaudojami.
Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Modifikacija M
Matmenys: (ilgis x plotis x aukštis)
Modifikacija K
Leidžiamosios matmenų nuokrypos: (ilgis x plotis x aukštis)
Raizginų įdubos plotas (±100)
Raizginių stipris tempiant
Kevalų stipris lenkiant
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:
gaminių masė sienoje (±10%)
gaminio tankis (bruto) (±10%)
gaminio betono tankis (neto) (±10%)
Drėgminės deformacijos
Įmirkio koeficientas
Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)
Degumas: euroklasė
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)
Šilumos laidumas

498x198x250
510x198x250
±5 x ±5 x +3; -5
4900
≥ 0,4
≥3

mm
mm
mm
mm²
N/mm²
N/mm²

180
900
2100
≤ 0,5
≤6
≥ 50
A1
5/15
NPD

kg/m2
kg/m³
kg/m³
mm/m
g/(m²·s)
ciklai

Vienoje pakuotėje ant transportinio padėklo yra 50 vnt. HAUS P6-20 blokelių komplektas
Modifikacija
Blokelių vienoje pakuotėje
Blokelių ant padėklo iš VISO
Surenkamas sienos plotas
Surenkamas sienos turis
Transportuojamas svoris bruto (±25 kg)
Pakuotės dydis bruto (±5 cm)

M
40

K
10
50
6,25
1,25
1140
105x105x140

M
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t.
vnt.
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cm
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Pamatai, antpoliai (rostverkai), sąramos, monolitinės sienos,
atraminės sienos, mūro sienos betoniniai žiedai.

Pamatai, antpoliai (rostverkai), sąramos, monolitinės
sienos, atraminės sienos, mūro sienos betoniniai žiedai,
sienų kraštai, durų ir langų angoms.
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