
Fibo U-bloki un pamata pēdas bloki

Fibo U-blokus izmanto kā paliekošus veidņus monolītajām betona un 
dzelzsbetona joslām zem pārsegumiem, jumtiem, sijām, kā arī citās 
konstrukcijās, kur nepieciešams vienmērīgs slodzes sadalījums. Tie ir 
piemēroti nelielu aiļu pārlaidumiem. Fibo U-blokiem ir 5 MPa spiedes 
izturība un 900 kg/m3 tilpumsvars, platumā un augstumā tie saskan 
ar Fibo Efekt 200 mm, 250 mm un 300 mm blokiem. 
Veidojot monolītās joslas, konstruktoram obligāti jāaprēķina visi no-
slodzes parametri un nepieciešamais armējums. Fibo U-blokus ie-
mūrē vietā, veidnī ievieto armatūru un noslēgumā aizlej ar betonu. 
Armēšanai jāizmanto vismaz 2 ar fiksatoriem viens virs otra novietoti 
Ø 10 mm tērauda stieņi ar pēc iespējas lielāku atstarpi. Pēc betonē-
šanas stieņiem jābūt pārklātiem ar vismaz 15 mm javas aizsargkārtu..

Bloka platums, mm 200 250 300

Garums, mm 240 240 200

Augstums, mm 185 185 185

Svars, kg 6 8 9

Skaits paletē, gab. 160 128 84

Skaits m3, gab. 112,6 90,1 90,1

Mūrējums no 1 m3 
blokiem

28,1
tekošie m

22,5
tekošie m

18,1
tekošie m

Bloka platums, mm 350

Garums, mm 490

Augstums, mm 185

Svars, kg 25,3

Skaits paletē, gab. 42

Skaits m3, gab. 31,5

Mūrējums no 1 m3 
blokiem

3,2 m2

Fibo pamata pēdas bloki ir paredzēti lentveida pamatiem - dzelz-
sbetona konstrukcijai, kas iet pa visu ēkas perimetru un ko izbūvē 
zem visām nesošajām pamatu sienām, saglabājot vienādu pamata 
šķērsgriezuma laukumu. Fibo pamata pēdas blokiem ir 850 kg/m3 til-
pumsvars un bloka virspusē izveidots speciāls 50 mm padziļinājums 
armatūrai un betonam.
Fibo pamata pēdas blokus nemūrē - tos uz izlīdzinātas virsmas saliek 
cieši vienu pie otra, izveidojot 490 mm platu lentu. Bloku padziļinā-
jumā uz fiksatoriem uzstāda tērauda armatūru, ko pēc tam pārlej ar 
betonu. Būtiski, lai java iespiestos zem stieņiem, radot pēc iespējas 
monolītāku joslu. Piemērotākais betons Fibo monolitizēšanas dar-
biem ir weber S-100 (6 litru patēriņš uz vienu bloku).


