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Akytas betonas/dujų silikatas

• Sudėtis – cementas, kalkės, gipsas, kvarcinis smėlis.

• Turintis geriausią šiluminę varžą tarp visų mūro blokelių 

tipų

• Ekologiškas

• Sandarus (neprapučiamas)

• Atsparus ugniai (aukščiausia nedegumo klasė A1, REI 

240, REI-M180)

• Atsparus drėgmei

• Lengvas, tikslus, greitai apdirbamas

• Ilgaamžis, patikimas



Mitai apie akytą betoną



“Geria drėgmę”



Namas Rygoje pastatytas 1939m. iš akyto betono



“Sunku pakabinti“

325kg!



Ištraukimo jėga, kN

Mūro tankis 300 kg/м³ 425 kg/м³ 575 kg/м³

Vidutinis 

rezultatas, 

kN

Vidutinis

rezultatas, 

kg

Tvirtumo

atsarga,

kN

Vidutinis

rezultatas, 

kN

Vidutinis

rezultatas, 

kg

Tvirtumo 

atsarga, 

kN

Vidutinis 

rezultatas, 

kN

Vidutinis 

rezultatas, 

kg

Tvirtumo

atsarga, 

kN

Varžtas

palengvintam

betonui 8x130mm, 

įsukimo ilgis 100мм

1,292 129,2 0,43 1,652 165,2 0,55 3,765 376,5 1,26

Ar tinka ventiliuojamam fasadui?



„Silpnas, nelaiko apkrovų“

Silikatiniai, keraminiai blokai 

(iki 20Mpa)

Lietuvos STR - mūras 

pastatams iki 3 aukštų 

ne silpnesnis nei

1.5Mpa

Akytojo betono blokai 

(iki 5Mpa)



Galima statyti Statoma



Laikančios sienos iš bauroc Hard 250mm (5Mpa)



Kompleksinis mūro sprendimas iš bauroc



BAUROC blokeliai

Išorinių sienų blokeliai

Pertvarinių sienų blokeliai ir U-blokai



Blokeliai mūrijami plonasluoksniais bauroc klijais akytam betonui



Analogų neturinti užpildomų vertikalios siūlės griovelių 

sistema 



Ecoterm + Ecolight Universal Classic Element Acoustic Hard

Tankis, kg/m3 300 375 375 425 475 575 535

Šilumos laidumo 

koeficientas λ10, 

dry

0.072 0.09 0.09 0.11 0.11 0.15 0.14

Atsparumas 

gniuždymui,Mpa
1,8 2,5 2,5 3 3 4 5

Galimi pločiai, 

mm

Nuo 300 iki

500

Nuo 100 iki

250
200/300

Nuo 100

iki 300

Nuo 50 iki

150

Nuo 100 iki

250

Nuo 200 

iki 300

Bauroc blokų savybių palyginimas



Standartinis „žiedo“ po perdanga/stogu  formavimas



„Žiedo“ formavimas su bauroc U blokeliais



Standartinis sąramos virš langų/durų formavimas



bauroc armuotos akyto betono sąramos

• Sąramos yra laikančios apkrovas, gaminamos nuo 1.2 m iki 6 m ilgio

visiems blokelių pločiams. 

• Atsparumas gniuždymui iki 30 kN/m, šilumos laidumas 0,13 W/mK.

• Itin greitas ir pigus montavimas

• Eliminuojamas šilumos tiltų susidarymas





bauroc perdanga (stogas)



bauroc perdanga (stogas)





bauroc perdanga (tarp aukštų)



bauroc armuotos perdangų plokštės

• Perdangų plokštės gaminamos 0,6 m ir 0,3m pločio, 0,25 m aukščio ir 

nuo 2,4 m iki 6 m ilgio, ilgio žingsnis yra 200 mm.

• Atsparumas gniuždymui 4,0 kN/m², atsparumas ugniai REI 90, šilumos

laidumas 0,11 W/mK.

• Nereikia monolitinio “žiedo“

• Galima naudoti tiek tarpaukštinei tiek stogo perdangai

• Eliminuojami šilumos tilteliai



bauroc laiptų sistema



bauroc laiptų sistema





Kainos (1m2), EUR su PVM

Akytas betonas bauroc 
(3Mpa) 20cm

Silikatas 
18cm

Keramzitas 
(3Mpa) 20cm

Keramika 
20cm

14,2 19,6 17 13,6



Sienų armavimas



Armatūra Murfor Compact



Tarpbutinės (akustinės sienos). >55db.



Tarpbutinės (akustinės sienos). >55db.



Armuotos bauroc sienų plokštės ((R)EI-M180)



Armuotos bauroc sienų plokštės ((R)EI-M180)



Projektinis šilumos laidumo koeficientas λD



Konstrukcijų elementų ilginių šiluminių tiltelių 

koeficientų vertės

Bendradarbiaujant su Kauno Technologijos

Universiteto Statybinės fizikos laboratorija

atliktas konstrukcijų detalių ir mazgų su

bauroc akytojo betono blokais ilginių šiluminių

tiltelių koeficientų verčių nustatymas.

Pvz. blokelis bauroc
Ecolight 250mm 
apšiltintas putų 
polistirolu

A klasė (Ψ 
vertė)

A+ klasė (Ψ
vertė)

Lango viršus su 
sąrama 

0,06 0,06

Lango apačia 0,06 0,06

www.bauroc.lt



Lango į apšiltinimo sluoksnį „išnešti“ nereikia!



Konstruktyviniai mazgai

Paruošti nauji bauroc konstruktyviniai

mazgai (PDF; DWG) vadovaujantis

galiojančiais pastatų energetinio

efektyvumo reikalavimais:

Pamatas, siena, langai, perdanga,

stogas, parapetai.

Tinkuojamas (polistirolas, vata),

ventiliuojamas fasadai.

www.bauroc.lt



Techninės specifikacijos

Techninėse specifikacijose (TS)

akyto betono mūro sistemai

bauroc techniškai apibrėžtos mūro

techninės charakteristikos,

klijavimas, armavimas, deformacinės

siūlės, atrėmimas, pertvarų

blokavimas, priešgaisriniai

reikalavimai (Eurokodas6), angų

perdengimas, įleidžiamų

komunikacijų formavimas bei

montavimas, įtraukti sąnaudų

žiniaraščiai.

www.bauroc.lt



Sandarumo sprendimai mūrui energetiškai 

efektyviame name

Jokių papildomų sprendimų akyto betono mūrui nereikia:



Nereikia:

Elektros lizdų izoliavimo;

Lipnių juostų klijavimo;

Teptinių izoliacinių sluoksnių sienai;

Tinkavimo prieš apšiltinimo sluoksnį;

Angokraščių izoliavimo;





Objektai











Ačiū už dėmesį


