
bauroc nav tikai gāzbetona celtniecības bloki, kas ir viegli kā 
gaiss, bet tas ir mājas būvniecības komplekts.
Zīmols bauroc simbolizē plašu būvmateriālu izvēli, kurus var 
pielietot visur būvniecībā, (“bau” , tulkojumā no vācu valodas 
nozīmē “būvniecība”) sākot ar privātmājām un beidzot ar 
lauksaimniecības un ražošanas ēkām. Otra zīmola daļa - “roc” 
pasvītro materiāla dabīgo izcelsmi - visi izstrādājumi tiek ražoti 
no gāzbetona. 
Bauroc saglabā visas tās pozitīvās īpašības un vērtības, kuras 15 
gadu laikā ir panācis AEROC:
• bauroc ir izstrādājumi, kas atradīs pielietojumu dažādas 
nozīmes celtniecības objektos
• klientiem bauroc nozīmē ekoloģisku celtniecības 
materiālu, kas neveicina alerģisku reakciju
• būvniekiem bauroc ir rūpnīcas garantēta izstrādājumu 
kvalitāte, kas atbilst visiem Eiropas standartiem
• bauroc arī turpmāk aktīvi nodarbosies ar jaunu 
izstrādājumu radīšanu un pilnveidošanu, lai arī turpmāk klientiem 
nodrošinātu pilnu mājas būvniecības komplektu, kas atbilstu 
augstākajiem būvniecības standartiem.

Ivar Sikk
bauroc International
Valdes priekšsēdētājs

Uzsākot savu darbību 2001. gadā, gāzbetona ražotājs AEROC International atvēra savu pirmo rūpnīcu Igaunijā 
netālu no pilsētas Kundas (Kunda), kur uzsāka siltumizolējošu un izturīgu bloku ECOTERM ražošanu. Pateicoties 
savām unikālajām īpašībām, bloki ātri iekaroja savu vietu būvmateriālu tirgū. Galvenais izstrādājuma pielietojums bija 
masīvu, vienslāņa ārsienu būvniecība, bez papildus siltināšanas. Zīmols AEROC ar saukli “Light as Air, Hard as Rock” 
(viegls kā gaiss, ciets kā akmens), atspoguļoja divas svarīgas izstrādājumu īpašības- vieglums (air) un izturība (rock).
ECOTERM+ blokus kas piemēroti vienslāņa ārsienu būvniecībai, ir pieejami bauroc izstrādājumu sortimentā arī šobrīd. 
Bauroc International ir vienīgais ražotājs Skandināvijas un Baltijas valstīs, kas turgū piedāvā tādu unikālu materiālu. 
bauroc bloks ir ekoloģiski tīrs materiāls, kas nesatur un neizdala kaitīgas vielas, tādēļ no bauroc būvētās ēkas ir 
piemērotas arī tiem, kas cieš no alerģijas. bauroc izstrādājumi atbilst augstākajai ekoloģijas klasei.
bauroc ir vieglākais būvniecībā izmantojamais akmens materiāls, kas ir pietiekami izturīgs vairāku stāvu ēku nesošo 
sienu būvniecībai. bauroc izstrādājumi ir draudzīgi videi. Gaiss materiāla slēgtajās porās piešķir izstrādājumiem 
lieliskas siltumizolācijas īpašības. Tiem ir arī augsta uguns izturība. Materiāls ir ļoti viegli lietojams, mitruma un 
aukstumizturīgs. Īsi sakot, bauroc bloks ir akmens ar labākajām koksnes īpašībām, taču atšķirībā no koksnes nedeg, 
nepūst un ir mitrumizturīgs.
15 gadu laikā uzņēmums ir nemitīgi attīstījies. Pateicoties tam izstādājumu klāst ir audzis vairākas reizes.
Līdzās celtniecības bloku plašajam sortimentam, mēs piedāvājam gatavās stiegrotās pārsedzes, lielgabarīta 
starpstāvu pārseguma paneļus un sienu paneļus kā arī sausos maisījumus, instrumentus un palīglīdzekļus ātrākam 
un ērtākam darba rezultātam.



bauroc piedāvā MĀJAS BŪVNIECĪBAS KOMPLEKTU 
privātmājas būvniecībai: vienslāņu ārsienas konstrukcija 
no blokiem ECOTERM+ bez papildus siltināšanas, 
nesošās iekšsienas no blokiem CLASSIC, HARD vai 
ACOUSTIC vieglas starpsienas no plātnēm ELEMENT, 
logu un durvju pārsegumi no bauroc PĀRSEDZĒM, bet 
starpstāvu un jumta pārsegumi no bauroc PĀRSEGUMA 
PANEĻIEM.

Visu bauroc izstrādājumu plašais izmēru klāsts ļauj 
tos viegli kombinēt – tas ir tāpat kā būvēt rotaļu māju 
no konstruktora Māja tiek uzcelta ātri un visi mezgli un 
savienojumi ir vienkārši un efektīgi. Tāpēc var apgalvot, 
ka tiek uzbūvēta izturīga, droša un enerģiju taupoša mūra 
māja. bauroc izstrādājumi ir piemēroti energoefektīvu 
māju būvniecībai (māju ar zemu energopatēriņu, pasīvo 
māju un nulles enerģijas patēriņa māju). Tas ir tāpēc, 
ka tajās tiek apvienotas gāzbetona unikālās īpašības: 
lieliska siltumizolācija, laba siltumakumulācija un 
necaurpūšamība. 

Zemas izmaksas par apkuri veicina rūpīgi izstrādāta 
un pārbaudīta praksē hermētiskas un siltumizolācijas 
struktūrvienības. 

Māja, kas būvēta no bauroc blokiem ir vienkārša pēc 
savas konstrukcijas, salīdzinoši nelielas būvniecības 
un ekspluatācijas izmaksas, ideāli piemērota mūsu 
klimatiskajiem apstākļiem.

MĀJAS BŪVNIECĪBAS KOMPLEKTS

1. ārsienas
2. nesošās iekšsienas
3. starpsienas
4. starpstāvu pārsegumi
5. pārsedzes
6. kāpnes
7. pārsegums
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bauroc ACOUSTIC

Augsti tilpuma masas rādītāji nodrošina blokiem uzla-
botas skaņas izolācijas īpašības. ACOUSTIC ir teica-
mi piemēroti ēku nesošo un nenesošo iekšsienu būv-
niecībā, kuriem tiek izvirzītas paaugstinātas skaņas 
izolācijas prasības.

bauroc BLOKI UN STARPSIENU PLĀTNES

bauroc ECOTERM+

bauroc bloki ir visvieglākie būvniecībā izmantojamie bloki. Blokiem ir pietiekama spiedes stiprība, lai no tiem būvētu 
nesošās sienas arī daudzstāvu ēkās. bauroc bloki un starpsienu plātnes ir paredzētas lietošanai gan nesošajās, gan 
nenesošajās ārsienās un iekšsienās, tostarp ugunsmūriem. Tie ir I kategorijas mūra bloki, kas atbilst standarta LVS 
EN 771-4+A1:2015 prasībām, un tiem ir CE marķējums.bauroc bloki ir ar gludu virsmu un tiem ir precīzi izmēri. Tas 
ļauj izstrādājumus savienot ar plānām savienojuma šuvēm. Šuves biezums mūrējot ir aptuveni 2 mm. Tik plāna šuve 
neietekmē sienas siltumnoturību un nerada siltuma zudumus, kā arī padara mūrēšanu vienkāršāku un ātrāku. Plānās 
mūrjavas (gāzbetona līmes) šuves nodrošina mūra siltumnoturību un hermētiskumu, kas ir ļoti nozīmīgi enerģiju tau-
pošo, tostarp pasīvo, māju būvēšanā.

Salīdzinot ar ECOTERM+, CLASSIC blokiem ir lielāka til-
pummasa (425kg/m3), kā rezultātā ir lielāka vidējā spi-
edes stiprība fb=3.0 N/mm². CLASSIC bloku izmanto-
šana nodrošina pietiekošu skaņas izolāciju un teicamu 
ugunsizturību. CLASSIC bloki piemēroti gan nesošo, gan 
nenesošo sienu būvēšanai un vairākslāņu ārsienu būvē-
šanai ar siltinājumu. Gāzbetona zemās siltumvadīts-
pējas dēļ    bauroc sienām ir labāka siltumnoturība nekā 
jebkurām citām tāda paša biezuma akmens materiāla 
sienām.

bauroc CLASSIC

Pēc konfigurācijas bauroc HARD bloki ir analogi blokiem 
bauroc CLASSIC. Atšķirības ir stiprībā uz spiedi un blo-
ka blīvuma rādītājos. bauroc HARD blokiem piemīt vis-
lielākā spiedes izturība 5 MPa visā bauroc izstrādājumu 
nomenklatūrā un tie ir ideāli piemēroti sienu celtniecībai 
ar paaugstinātām nestspējas prasībām.

bauroc HARD 

ECOTERM+ ir  vieglākais bauroc bloks (300kg/m3) un ar 
vislabākajiem siltuma pretestības rādītājiem. No sienu 
blokiem ECOTERM+ 500 mm (U=0,15 W/m²K ) un 375 
mm (U=0,20 W/m²K) būvē energotaupīgas mājas ār-
sienas bez papildus siltināšanas. Bloku galvenais pie-
lietojums ir ēku nesošās un siltuma noturīgās ārsienas. 
Īpaši piemērots energotaupīgu ēku būvniecībai. Sienām, 
uzbūvētām no ECOTERM+ piemīt izcila siltuma inerce un 
ilgmūžība, kas neprasa papildus līdzekļu ieguldījumu il-
gtermiņā.

bauroc ECOTERM 375

Zemākas cenas bloks bez siltināšanas. Lieto nesošo 
ārsienu būvniecībā. ECOTERM 375 bloki tiek pielietoti 
kā ārsienu nesošās un siltumizturīgas sienu konstrukci-
jas savrupmājām vai kā nesoša karkasa aizpildījums 
daudzstāvu ēkām ar papildus siltināšanu. Siltumcaur-
laidības keficients U=0.23, stiprība uz spiedi 2.3MPa.

bauroc ECOLIGHT

ECOLIGHT bloki 250 un 200mm piemēroti gan nesošo, 
gan nenesošo sienu būvēšanai un vairākslāņu ārsie-
nu būvēšanai ar papildus siltinājumu. ECOLIGHT bloki 
nodrošina pietiekošu skaņas izolāciju un teicamu ugun-
sizturību.



UNIVERSAL 300/200 bloku ražo ar platumu 300 mm, sa-
griežot uz sāniem, to lieto arī 200mm platumā. Bloka vi-
sas plaknes ir gludas - bez ierievja. UNIVERSAL 300/200 
bloku lieto 300mm un 200mm platu ēku nesošo ārsie-
nu būvniecībai ,kuru nepieciešams papildus siltināt, kā 
arī ēkas nesošo iekšsienu būvniecībā. bauroc Universal 
300/200 bloku montē uz plānas līmes kārtas (biezums 
1-3mm) vai cementa javas, uzklājot to uz horizontālās 
un vertikālās bloka plaknes. Jāņem vērā, ka montējot 
blokus ar cementa javu, pasliktinās ārsienas kopējie sil-
tumizolācijas rādītāji.

bauroc UNIVERSAL 300/200

Rādītājs ECO-
TERM+

ECOTERM ECOLIGHT ELEMENT ACOUSTIC CLASSIC HARD UNIVER-
SAL

Garums (mm) 600

Platums (mm) 500,375,
300 375 250,200,

150,100
150,100,

75,50
250,150,

100
300,250,

200
300,250,

200 300/200

Augstums (mm) 200 200 200 400 200 200 200 200/300

Gab./m² 8,3 8,3 8,3 4,2 8,3 8,3 8,3 5,6 / 8,3

Sausais blīvums (kg/m³) 300±25 350±25 375±25 475±25 575±30 425±30 535±30 375±30

Spiedes stiprība (N/mm²) 1,8 2,3 2,5 3,0 4,0 3,0 5,0 2,5

Siltumvadītspēja 
λ10dry (W/mK) 0,072 0,084 0,090 0,11 0,14 0,10 0,13 0,09

Rukums (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Adhēzija (N/mm2) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Reakcija uz uguni A1 klase A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Salturība (cikli) 25 35 35 35 50 35 50 35

Rādītājs Starpsienu plātnes Bloki

Platums (mm) 50 75 100 150 100 150 200 250 300 375 500

Gab./paletē 104 80 60 40 120 80 56 48 40 32 24

Murfor Compact-A platums 
(mm) 40 40 40 40/80 40 40/80 80 2x40 2x40 2x40 2x40

Murfor Compact-A tekošais  
(m/m²)“ 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 2,86 2,86 2,86 2,86

bauroc GĀZBETONA LĪMES 
patēriņš (kg/m²) 0,9 1,3 1,7 2,6 3,2 4,9 5,7 6,5 7,5 9,0 11,7

bauroc EASYFIX (m²/fl.) 11...15 9…11 9…11 6…8 5...7 4...5

Ugunsnoturība EI 60 EI 
120

R120,
EI 240

EI 
120

R 120, 
EI 240

REI 
240

REI 
240

REI 
240

REI 
240

REI 
240

Starpsienu plātnes paredzētas ēkas iekšējo neneso-
šo starpsienu būvēšanai. Starpsienu plātņu izmērs ir 
400x600 mm. 1 m² sienai nepieciešamas 4,2 starpsienu 
plātnes. Pateicoties  bauroc izstrādājumu mitrumizturī-
bai, starpsienu plātnes ir lieliski piemērotas mitru telpu 
sienu būvēšanai. bauroc starpsienu plātnes ir piemēro-
tas ēku renovēšanai un remonta darbiem, jaunu sienu 
būvēšanai vai esošo sienu izlīdzināšanai. bauroc mate-
riāla viegluma dēļ papildus slodze uz starpstāvu pārse-
gumu ir minimāla.

bauroc ELEMENT 



Platums х augs-
tums
(mm)

Pārsedzes garums, mm

1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000 4400 5200 6000

Maksimālais ailes platums mm

900 1200 1600 1900 2500 3100 3500 3800 4600 5400

100 х 200 •/13 •/10 •/5 •/3

150 х 200 •/10 •/ 18 •/ 17 

200 х 200 •/ 20 •/ 20 •/ 20 ••/ 15

250 х 200 •/ 20 •/ 20 •/ 20 ••/ 15

300 х 200 •/ 20 •/ 20 •/ 20 ••/ 15

375 х 200 •/ 20 •/ 20 •/ 20 ••/ 15

500 x 200 •/ 20 •/ 20 •/ 20  ••/ 15

150 х 400 ••/ 25 ••/ 20 • / 20 •/ 15

200 х 400 ••/ 30  ••/ 30 ••/ 25 •/ 20 •/ 15 •/ 15

250 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 25 •/ 20 •/ 20 ••/ 20

300 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 30 •/ 20 •/ 20 ••/ 20

375 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 30 •/ 25 •/ 25 • / 25

500 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 30 •/ 25 •/ 25 •/ 25

200 х 600 ••/ 12 ••/ 11

250 х 600 ••/ 18 ••/ 13

300 х 600 ••/ 20 ••/ 15

375 х 600 ••/ 25 ••/ 25

500 х 600 ••/ 25 ••/ 25

PĀRSEDZES izmanto logu un durvju aiļu pārsegšanai. 
Pārsedzēs ir telpisks tērauda karkass, kas nodrošina to 
nestspēju. Pārsedzes tiek ražotas ar garumu 1,2–6 m at-
bilstoši bloku platumam un to augstums ir 200 mm, 400 
mm vai 600 mm. Pārsedžu precīzi izmēri ir norādīti turp-
mākajā tabulā. Pārsedžu nestspēja atbilstoši izmēriem ir 
15 kN/m, 20 kN/m vai 30 kN/m. Tāpat piedāvājumā ir arī 
nenesošās pārsedzes ar platumu 100 mm, kas ir piemē-
rotas durvju ailēm starpsienās.
Tā kā PĀRSEDZES ir izgatavotas no gāzbetona, ārsienās 
tās nerada siltuma zudumus un tās nav nepieciešams 
siltināt. Arī sienu apdares procesā nav redzamas dažādu 
materiālu savienojuma vietas.

bauroc PĀRSEDZES bauroc U-BLOKI 

Lieto betona joslu veidošanai, lai palielinātu konstrukci-
jas izturību un arī kā atbalsts griestu sijām, mūrlatām un 
paneļiem. Tāpat U-BLOKI ir lietojami monolītu betona 
pārsedžu izveidei objektā uz vietas. Šajā gadījumā U-
BLOKI kalpo kā veidnis. Projektēšanas gaitā jāņem vērā 
dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas noteikumi. 

Izstrā-
dājums

Izmēri, mm

Garums Augs-
tums Platums Augst./ Platums 

Iekšējie izmēri

U-500 500 200 500 150 200

U-375 500 200 375 150 200

U-300 500 200 300 150 150

U-250 500 200 250 150 150

U-200 500 200 200 150 120

• noliktavas presce •• pasūtāma prece   / Pārsedzes nestspēja (kN/m)



PĀRSEGUMA PANEĻI kā nesoši un siltumnoturīgi ele-
menti paredzēti ēku starpstāvu un jumtu pārsegšanai. 
Paneļos ir iestrādāta atbilstoša armatūra, kas nodrošina 
paneļu nestspēju 4,0 kN/m². Paneļu platums ir 600 un 
300 mm, biezums 250 mm, garums 800–6000 mm ar ga-
ruma standarta soli 200 mm. Paneļu garumi ir norādīti 
bauroc mājas lapā. Paneļus arī lieto divslīpju un vienslīpu 
jumtu konstrukcijās. Arī šajā gadījumā, savienojot tos ar 
sienām, ir viegli novērst siltuma zudumus un nodrošināt 
mezglu hermētiskumu.

PĀRSEGUMA PANEĻI SIENU PANEĻI

KĀPŅU PAKĀPIENI

Stiegrotos sienu paneļus pielieto nenesošo sienu 
būvniecībā. Sienu paneļi tiek uzstādīti horizontālā virzienā. 
Sienu paneļus pielieto ugunsizturīgu nenesošo sienu 
mūrēšanai ar uguns noturības klasi EI, kā arī sienai (EI-M 
sākot ar sienas biezumu no 200 mm). Paneļi piemēroti 
ražošanas un loģistikas ēkām. Sienu paneļi ir pielietojami 
arī citas nozīmes apkurināmu un neapkurināmu ēku 
ārsienu un iekšsienu būvniecībai. Ražošanas ēkām, kuru 
sienas būvētas no 250mm sienu paneļiem, papildus 
siltināšana nav nepieciešama (siltumcaurlaidības 
koeficiens 250mm platai sienai ir U=0,57W/m²K).

Rādītājs

Platums 150 - 375 mm

Augstums 600 mm

Garums max 6 m (5969 mm) *)

Sausais blīvums 500 ± 30 kg/m³

Siltuma vadītspēja 0,13 W/mK

Rādītājs

Garums 900, 100, 1100 mm

Augstums 175 mm

Platums 300 mm

Rādītājs

Platums 600 mm

Augstums 250 mm

Garums max 6 m (5969 mm)*)

Svars vidēji 185 kg/m2

Nestspēja 5,0 - 6,5 kN/m²

Sausais blīvums 500 ± 30 kg/m³

Siltuma vadītspēja 0,13 W/mK

*) Garums no 0,8 – 6,0 m ar soli 199 mm.

Platums, mm
Ugunsnoturība U-rādītājs

 W/m²KEI EI-M

375 EI 240 EI-M 180 ≤0,4

300 EI 240 EI-M 180 ≤0,49

250 EI 240 EI-M 180 ≤0,57

200 EI 240 EI-M 180

150 EI 240

*)Garums no 1,2 – 6,0 m ar soli 199 mm.

*) Kāpņu pakāpienu maksimālais  pieļaujamais garums ir 1,2 m.

kāpņu pakāpienu tehniskie rādītājibauroc kāpņu pakāpieni ir armēti gāzbetona izstrādāju-
mi, kuri paredzēti kāpņu izveidei. bauroc kāpņu pakāpieni 
tiek izgatavoti ar platumu 300 mm un augstumu 175 mm 
ar garumu līdz 3000mm. Visas plaknes ir gludas - bez 
ierievja. bauroc kāpnes montē ēkas celtniecības procesa 
laikā, tāpēc būvniecības procesā nav vajadzīgas pagaidu 
trepes. Ēkas būvniecības laikā kāpņu virsmu ieteicams 
nosegt ar saplāksni, lai tādā vaidā pasargātu virsmu no 
mehāniskiem bojājumiem. Kāpņu pakāpienu apdarei iz-
mantojams jebkurš materiāls, piemēram, parkets, flīzes 
vai dabīgs koks. 



bauroc BLOKU LĪME

bauroc EASYFIX

Bloku un starpsienu plātņu montāžai jālieto bauroc gāz-
betona līme - minerāls maisījums, kas paredzēts bloku 
līmēšanai kā iekšdarbos, tā arī ārdarbos, kā vasaras, tā 
arī ziemas apstākļos. Visiem bauroc sausajiem maisīju-
miem ir pieejami ziemas apstākļiem piemēroti varianti, 
uz to iepakojumiem ir īpašs apzīmējums (sniegpārsliņa). 
Parastie bauroc līmju maisījumi ir piemēroti lietošanai 
temperatūrā, kas pārsniedz +5°C. Ziemas apstākļiem 
paredzētie līmes maisījumi ir piemēroti lietošanai tempe-
ratūrā no +5°C līdz -10°C.

SAUSIE MAISĪJUMI PU-līme

 Remontsastāvu  lieto bauroc  bloku  mūros iespējamo 
iespiedumu un nodrupumu labošanai un aizpildīšanai. 
Remontsastāvs  lietojams  elektroinstalācijas un 
ūdensvadu rievu aizpildīšanai. Maisījuma galvenā 
minerāla sastāvdaļa ir smalki samaltas bauroc bloku 
drumslas. Tāpēc nodrupumu labošana ar minēto 
maisījumu nepasliktina mūra siltumizolācijas īpašības. 
Pēc sacietēšanas remonta java iegūst līdzīgu virsmas 
struktūru, kura ir viegli slīpējama un apstrādājama.

bauroc REMONTSASTĀVS
Ātram, ērtam un tīram darbam bauroc EASYFIX ir po-
liuretāna līme nenesošo starpsienu būvēšanai no ba-
uroc starpsienu plātnēm vai bauroc blokiem platumā 
līdz 150mm. Līme ir paredzēta tikai nenesošu starpsienu 
izbūvei ar sienas kopējo uguns noturību max EI90.
Poliuretāna līme bauroc EASYFIX tiek ražota aerosola ba-
lonos ar tilpumu 750ml.

bauroc PALĪGLĪDZEKĻI

Alumīnija tapas un šuvju fiksatori

Alumīnija tapas lieto bauroc bloku sienu un starpsienu 
savstarpējai fiksēšanai savienojumu vietās.
Šuvju fiksatorus lieto ciešai bauroc ELEMENT starpsienu 
plātņu savstarpējai fiksēšanai mūra darbu laikā ātrākam 
darba tempam.

MURFOR® Compact-A armatūra

Deformācijas šuves elements paredzēts deformācijas 
šuves izveidei, bauroc bloku sienās, kuras vienā laidumā 
pārsniedz 10 m garumu un tajā nav paredzēti logi un durvis 
(piem. ražošanas, sabiedriskās ēkas) .

Deformācijas šuves elements

Paredzēti bauroc bloku sienu savienošanai un deformāci-
jas šuves izveidei. Šādu šuvi veido ja jāsavieno bauroc 
bloku sienu ar citu materiālu sienām vai kolonām, kā arī ja 
atšķiras bloku augstumi un tilpuma masa.

Sienu savienojuma elements

bauroc bloku sienas stiegrošanai ieteicams izmantot 
Murfor armatūras lentu. Murfor armatūras uzstādīšana 
ir vienkārša un ļauj ekonomēt laiku. Blokos nav nepiecie-
šams iefrēzēt rievas! Compact-A armatūra ir pieejama 
30m ruļļos ar platumu 40 un 80mm.



bauroc VADULA

bauroc DARBARĪKI

Vadula ir paredzēta bauroc bloku līmes uzklāšanai uz 
blokiem. Līme ar vadulu tiek dozēta vienmērīgā kārtā, 
kas nodrošina vienādu šuvju biezumu visā mūra garu-
mā. Sevišķi piemērota garu un taisnu sienu mūrēšanai. 
Katram bloka platumam ir paredzēta atbilstoša platuma 
vadula.

bauroc LĪMJAVAS KAUSS

Efektīvs darbarīks īsu un izliektu konfigurāciju sienu 
mūrēšanai vai līmes uzklāšanai uz bauroc ELEMENT 
starpsienu plātnēm. Iespējamie līmjavas kausu platumi 
– 50 mm, 75 mm 100 mm, 150 mm un 200 mm.

bauroc RĪVDĒLIS

Rīvdēli izmanto gāzbetona bloku rindas nolīdzināšanai 
mūrēšanas laikā, kā arī fasādes daļā pirms sienu apda-
res.

Bloku zāģēšanai lieto rokas zāģi ar pabedīta zobiem, kuri 
nodrošina ātru un ilgmūžīgu lietošanu.

bauroc ROKAS ZĀĢIS

Kārbu urbis

To lieto kontaktligzdu un slēdžu ieurbšanai sienā, 
arī caurumu urbšanai ūdens un ventilācijas cauruļu 
izvadīšanai cauri gāzbetona bloku sienām.

Elektriskais lentzāģis

Lieto bauroc bloku zāģēšanai būvlaukumā. Ļoti laba 
zāģēšanas precizitāte. Ir iespējams zāģēt arī zem 
dažādiem leņķiem un izliektas virsmas (loka veida 
blokus).

Rokas frēze

Rokas instruments rievu frēzēšanai šuvju stiegrojuma 
un elektrisko vadu iestrādei.

bauroc ROKAS ZĀĢA LENĶA MĒRS

Bloku zāģēšanai ar rokas zāģi ieteicams lietot īpašu 
bauroc leņķa mēru. To lietojot tiek nodrošināts zāģējamās 
virsmas gludums un taisns leņķis.

Rokas skrāpis

Rokas skrāpis tiek lietots nožuvušas līmes nolīdzināšanai 
kā arī nelīdzenumu nolīdzināšanai gāzbetona sienām.



bauroc STIPRINĀJUMI

bauroc SKRŪVE

bauroc skrūves, ideāli piemērota dažāda veida priekšmetu 
(plauktu, gleznu, mēbeļu, uc), stiprināšanai pie bauroc 
blokiem. Testi liecina, ka 8x65mm skrūves nestspējas, 
atkarībā no bloku blīvuma, sākot ar 0,73-2,25 kN. Kas 
atbilst 73-225 kg. Skrūves tiek ieskrūvētas tieši sienā bez 
papildu plastmasas elementiem.
Iespējamie skrūvju Izmēri: 8×65, 8×90, 8×110, 8x130mm.
bauroc skrūves var iegādāties kopā ar citiem bauroc 
izstrādājumiem.

bauroc IZSTRĀDĀJUMU TRANSPORTĒŠANA UN IZKRAUŠANA

Bloku pārvietošanai iesakām lietot ceļamkrānu vai ma-
nipulātoru ar palešu dakšām, kā arī paletes var pārvietot 
lietojot brezenta lentas, šajā gadījumā zem lentām visi 
gan augšējo, gan apakšējo rindu bloku stūri ir jāaizsargā 
un attālumam no ceļamkrāna āķa līdz bloku paletes au-
gšējai virsmai ir jābūt ne mazākam kā 1,7m.
Pārvietot var tikai tās paletes ar blokiem, kurām nav bo-
jāts iepakojums – termoplēve satur kopā blokus – tieši 
tāpēc plēves bojājumi nav pieļaujami.
Nav pieļaujama palešu pārvietošana lietojot pārāk īsas 
lentas, pārvietot tos bez stūru aizsardzības papildaprī-
kojuma kā arī vairākas palets vienlaicīgi.

Tāpat kā citu ražotāju būvmateriāli, arī bauroc izstrādājumi ir pakļauti mehāniskiem bojājumiem – paviršas trans-
portēšanas un izkraušanas laikā izstrādājumos var rasties plaisas un nodrupumi. Lai izvairītos no materiāla bojāju-
miem iesakām ievērot sekojošas rekomendācijas.

Bloku pārvietošana

Palešu novietošana būvlaukumā

Būvobjektā izstrādājumi ir jāizkrauj uz horizontālas virs-
mas ar izturīgu, cietu segumu. Paletes ar izstrādājumiem 
ieteicams novietot vienā kārtā. 
Novietojot paletes ar blokiem uz nelīdzena seguma 
pastāv atsevišķu bloku bojājumu risks radot bloku savs-
tarpējo spiedienu. 
Tāpat kā iekraušanas tā arī izkraušanas gadījumā, ja 
ir iespējams, ieteicams lietot dakšu pacēlāju vai celtni 
ar dakšsatvērēju, bet ja tas nav pieejams tad var lietot 
garās štropes tādā gadījumā aizsargājot apakšejos un 
augšejos bloku stūrus paletē. Pārvietojot atsevišķus blo-
kus tie no paletes jāņem pa vienam, nemetot, bet kārtīgi 
noliekot, lai izvairītos no bojājumiem. Atvērtās paletes 
horizontālās plaknes jāaizsargā no nokrišņu iedarbības.



Pirmās bloku rindas ieklāšana

Ielejiet maisīšanas traukā ūdeni un bauroc bloku līmi. Samaisiet līmes maisījumu atbilstoši pamācībai, kura atrodas uz 
iepakojuma. Pēc tam aizpildiet bloku galos esošās rievas ar līmi, lai nodrošinātu nekustīgu gaisu vertikālajās šuvēs.

Izveidojiet hidroizolāciju starp pirmo bloku rindu un pamatiem. Pirmo bloku rindu horizontālā plaknē jāieklāj uz mūr-
javas. Novietojiet vietā pirmo bloku un pēc tam nākamos lieciet cieši vienu pie otra (uz vertikālajām bloku virsmām 
ar ierievi līmi un mūrjavu neliek, pagaidām paliek neaizpildītas). Sekojiet, lai katrā vertikālā savienojumā vismaz viena 
bloka galā būtu vertikālās rievas. Novietojiet pirmo bloku rindu ļoti precīzi, šim nolūkam izmantojot gumijas āmuru un 
līmeņrādi. Kad java ir pietiekami sacietējusi, nolīdziniet bloku virsmu ar speciālu rīvdēli un notīriet putekļus ar slotiņu. 

Vertikālo šuvju aizpildīšana

bauroc IZSTRĀDĀJUMU MONTĀŽA

Murfor Compact-A armatūras lentu novieto uz bauroc blokiem, pēc tam ar līmes vadulu uzklāj līmi tā lai tā pilnībā 
noklāj armatūru, stūros papildus lietojot Murfor stūrus. Murfor Compact-A armatūru novieto uz bloka 6-7 cm no 
bloka malas. Atkarībā no bloka platuma lieto vainu vai divas armatūras slejas. Izmantojot Murfor armatūru, tiek 
samazināta plaisu rašanās iespēja mūrī, paaugstināta mūra stiprība, paaugstināts darba ražīgums un samazināts 
limjavas patēriņš. Murfor stiegru karkasus iestrādā pirmajā, katrā ceturtajā un augšējā bloku kartā, kā ari zem logu 
ailām un ailu parsedžu balstījuma vietās.

Sienas konstrukcijas armēšana ar Murfor armatūru



Atbilstoši bloka platumam izvēlēties vajadzīgā platuma līmjavas vadulu un ielejiet tajā bauroc bloku līmi. Ar līmjavas 
vadulu uzklājiet līmes maisījumu vienmērīgā slānī uz bloku virsmas. Novietojiet bloku paredzētajā vietā. Līmi uz blo-
kiem var uzklāt arī ar līmes kausu. Vasarā ir ieteicams bloku virsmas, pirms līmes uzklāšanas viegli samitrināt. Ieklāto 
bloku līmeņojiet ar gumijas āmura un līmeņrāža palīdzību. 

Tālāk seko vertikālo šuvju aizpildīšana, bloku virsmas pieslīpēšana ar rīvdēli un attīrīšana no putekļiem (sk. Pirmās 
bloku rindas ieklāšana). Aukla tiek pacelta līdz latas nākāmai augstuma atzīmei un tiek sākta nākamās bloku rindas 
ieklāšana. Armatūra tiek iestrādāta bloku pirmajā, pēc tam katrā ceturtajā un obligāti pēdējā rindā pa visu ēkas pe-
rimetru, ja nav paredzēta monolītā betona josla. Tāpat arī uz pārsedžu atbalsta virsmas (apm. 900mm garumā). Ar 
speciāliem bauroc darbarīkiem ir viegli izurbt vajadzīgos caurumus kontaktligzdām un slēdžiem, izveidot rievas va-
diem un nelielām caurulēm.

Nākamo bloku rindu līmēšana

Nākamos blokus novietojiet cieši vienu pie otra (vertikālā salaiduma vietā rievas pagaidām paliek neaizpildītas). Rin-
das beigās veiciet mērījumus, lai nozāģētu pēc nepieciešamā izmēra pēdējo bloku, kura izmērs nedrīkst būt mazāks 
par 10cm. Visprecīzāk blokus iespējams nozāģēt ar lentzāģi. Arī ar rokas zāģi bauroc blokus var vienkārši sazāģēt 
vajadzīgajos izmēros. Pēc tam novietojiet bloku paredzētajā vietā. 



Nenesošo starpsienu plātņu konstrukcijas montāža

Nosakiet starpsienu atrašanās vietas un atzīmējiet tās uz sienām un grīdas. Pārbaudiet grīdas pamatnes līdzenumu 
un vajadzības gadījumā izlīdziniet to. Lai atvieglotu sienas montāžu, piestipriniet pie esošās sienas un uz grīdas 
nolīmeņotu latu. Samaisiet bauroc starpsienu plātņu līmi atbilstoši instrukcijai uz līmes maisa. Pielīmējiet pie grīdas 
10mm biezu amortizējošo lentu visā sienas garumā. 

Uzklājiet līmi ar bauroc līmes kausu vienmērīgā slānī uz amortizējošās lentas un starpsienas plātnes malas. Novieto-
jiet pirmo plātni vietā, koriģējot to ar gumijas āmuru.

Uzklājiet līmi uz bloku rindas augšējās virsmas. Pārzāģējiet starpsienas plātni uz pusēm. Otrās rindas līmēšanu 
uzsāciet ar pusi plātnes un uzstādiet to ar līmeņrāža palīdzību. Turpiniet plātņu līmēšanu ar veselām plātnēm. Montē-
jot nenesošās starpsienas, pēdējās rindas augstumam ir jābūt par 2-3 cm zemākai nekā griestu augstumam, lai varētu 
izveidot elastīgo šuvi. Uzklājiet pēdējo plātņu rindu. Nofiksējiet starpsienu ar ķīļiem, tos ieliekot starp pēdējo plātņu 
rindu un griestiem. Aizpildiet spraugu ar montāžas putām. Ļaujiet putām nožūt un nogrieziet lieko ar nazi.

Uzklājiet līmi uz nākamo plātņu malām un novietojiet tās cieši pie iepriekšējām plāksnēm. Līmējot fiksēšanai ievieto-
jiet plākšņu savienojumu vietā bauroc šuvju fiksātorus. 



Ir svarīgi, lai pirms apdares darbu sākšanas sienas būtu pietiekami izžuvu-
šas. Tādēļ, pēc ēkas konstrukcijas izveides un apkures ieslēgšanas jāļauj 
sienām žūt, nodrošinot ēkā pietiekamu gaisa cirkulāciju. Ja iespējams, tad 
ieslēgt ventilācijas sistēmu. Jāizvairās no sienu žāvēšanas ļoti intensīvā 
režīmā. Nelīdzenumi sienās iepriekš jāaizpilda ar bauroc remontsastāvu. Ja 
montāžas laikā no šuvēm ir izspiedusies līme, tā ir jānoņem ar bauroc rīvdē-
li. Pirms sienas apmešanas tās virsma jānotīra ar suku vai putekļusūcēju. 
Sienu apdarei var izmantot visus iekšdarbiem un mūra virsmām paredzē-
tos apmetumus. Keramiskās plāksnes (flīzes) uz bauroc sienām stiprina 
ar maisījumu flīžu līmēšanai bez iepriekšējas apmešanas. bauroc bloku 
sienas ir mitrumizturīgas, taču mitrās telpās virsmas papildu jāapstrādā ar 
mitruma bloķējošiem līdzekļiem.

Vienslāņa ECOTERM+ bloku sienas ārējai apdarei parasti izmanto deko-
ratīvo apmetumu, uz silikona vai silikāta bāzes. Var lietot arī apdarei de-
koratīvās flīzes, ķieģeļu imitāciju kā arī jebkura veida ventilējamās fasādes 
apdari. bauroc sienu apmešanai ieteicams lietot apmetuma maisījumus ar 
labu tvaika caurlaidību. 
Nelīdzenumi sienās ir jāaizpilda ar bauroc remontsastāvu 2–3 dienas pirms 
apmešanas darbiem. Ar bauroc rīvdēli un suku no sienas jānotīra līme, kas 
izspiedusies no šuvēm, gruži un putekļi. Apmetumu nedrīkst klāt uz sasalu-
šas sienas. Precīzākus norādījumus par dažādām apmetumu sistēmām 
sniedz apmetuma maisījuma ražotājs.

Iekšsienu apdare

Ārsienu apdare

Paneļu montāža

bauroc pārseguma paneļu atbalsta virsma uz ārsienām ir vismaz 125 mm 
un uz iekšsienām vismaz 90 mm. Uz paneļu atbalsta virsmas uzklāj bloku 
līmi, kas nodrošina savienojuma vietas hermētiskumu. Būvobjektā jābūt 
līdzenai un pietiekami lielai vietai paneļu uzglabāšanai. Pirms montāžas 
tiek atvērts transportēšanas iepakojums un paneļi tiek pagriezti nepiecieša-
majā montāžas pozīcijā. Paneļu pacelšanai tiek izmantots īpašs satvērējs. 
Lenšu auklas izmantot nedrīkst, jo pastāv risks sabojāt paneļu malas. Pa-
neļu malās garenvirzienā ir iestrādātas divas dažādas gropes; vienā malā 
ierievis, bet otrā – grope. Montējot paneļus, jāseko, lai viena paneļa ierievis 
sakristu ar otra paneļa gropi. Pēc paneļu montāžas savienojuma šuvēs iest-
rādā armatūru un aizpilda tās ar javu. Paneļu virsmas galos tiek iefrēzēta ar-
matūra. Paneļu šuvēs iespējams izveidot caurumus caurulēm līdz 150 mm 
diametrā. Lielāku caurumu izveidošanu starp stāvu paneļos veic tos garinot 
(pasūtot ražotnē spec. izmērus) pēc nepieciešamā garuma un balstot tos 
uz blakus paneļiem izmantojot speciālu paneļu balsta elementu. Uz vietas 
objektā ir aizliegta paneļu griešana, padarot tos īsākus vai šaurākus.

Aiļu pārsegšana

Pārsedzes jāizvēlas, ņemot vērā projektētāja norādītos aiļu izmērus un pār-
sedžu nepieciešamo nestspēju. Pārsedžu galiem jābalstās uz konstrukcijas 
vismaz 200 mm, ieteicams 300 mm, garumā. Pārsedzes ieteicams vienmērī-
gi noslogot, novēršot slodzes koncentrēšanos pārsedzes vidū (piemēram, 
griestu balsts). Pārsedzēm ir pietiekama nestspēja, kas ļauj klāt starpstā-
vu paneļus tieši uz pārsedzēm bez papildu bloku rindas. Pārsedžu pacel-
šanai ar ceļamkrānu vai citu ierīci ieteicams lietot lenšu cilpas, mazākas 
pārsedzes var uzstādīt arī bez pacelšanas ierīcēm. Montāžas laikā jāseko, 
lai marķējums pārsedzes galā – bulta būtu vērsta uz leju, bet teksts būtu 
augšpusē. Aizliegts pārsedzes zāģēt īsākas vai šaurākas, izzāģēt tajās cau-
rumus vai iefrēzēt rievas vai citā veidā mainīt to šķērsgriezumu vai bojāt 
tērauda armatūru.

bauroc SIENU APDARE



V I S U R   B Ū V N I E C Ī B Ā


