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LST EN 771-3
Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)

I kategorijos betoninis mūro blokas
HAUS S25
skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą
laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūrui,
dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti
gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.
Esminės charakteristikos
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)

Eksploatacinės savybės

Modifikacija M
Modifikacija K
Modifikacija P

Leidžiamosios matmenų nuokrypos
Konfigūracija (EN 1996-1-1)
Stiprio gniuždant vidutinė vertė
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris fb
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė
Degumas: euroklasė
Kapiliarinio vandens gertis
Garų pralaidumo koeficientas (EN 1745)
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis (±10%)
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas
Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17)

350x250x240
400x250x240
300x250x240
D1
2-os grupės mūro gaminys
≥ 5 (┴ mūrijimo paviršiui; I kategorija)
≥ 5,7 (┴ mūrijimo paviršiui; I kategorija)
≤ 0,5
≥ 0,35
A1
≤6
30/100
1100
≥ 0,63
≥ 50

mm
mm
mm
kategorija
N/mm²
N/mm²
mm/m
N/mm²
g/m²s
kg/m³
W/mK (λ10, dry)
ciklai

Vienoje pakuotėje ant transportavimo padėklo yra 60 vnt. HAUS S25 blokų komplektas
Modifikacija
Blokelių vienoje pakuotėje
Blokelių ant padėklo iš VISO
Išmūrijimas sienos plotas
Transportuojamas svoris bruto (±10%)
Pakuotės dydis bruto (±5 cm)

M

Paprastas mūras, sienos, pertvaros.

M
40

K
10
60
5,25
1420
105x105x135

K

Paprastas mūras, sienos, pertvaros,
sienų kampai, durų ir langų
angokraščiai, paslėptos kolonos,
dalinamos.

P
10

žym.
vnt.
t.
vnt.
m²
kg
cm

P

Paprastas mūras, sienos, pertvaros,
sienų kraštai, dalinamos.
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