
Fibo Pertvarų blokeliai 88 mm 

Greitai pastatoma siena, reikalaujanti mažai apdailos. FIBO pertvarų blokeliai 

naudojami renovuojamuose ir naujai statomuose įvairios paskirties 

pastatuose. Ši sistema skirta nelaikančiosioms pertvaroms sausose ir 

drėgnose patalpose. Blokeliai yra tikslių matmenų ir turi lygų paviršių. Dėl 

gerai suderintos įlaidų ir griovelių sistemos, fiksavimas yra tikslus, o 

mūrijimas spartus ir lengvas. Mūras yra patvarus, o įprasto kambario aukščio 

sienas iškart galima mūryti iki pat viršaus. Blokeliai klijuojami darant ploną 

siūlę, o poliuretaniniai weber Fibo Fix klijai užtikrina greitą sukibimo laiką. Tai 

sumažina darbo ir medžiagų sąnaudas, palyginti su įprastomis mūrinėmis 

konstrukcijomis. Testai patvirtino, kad ant vieno EJOT SDF KB Ø 10 mm x 50 

mm kaiščio Fibo pertvaroje gali būti pakabinama iki 150 kg daiktai! 

-Nesudėtingas įrengimas taupo laiką, patalpų naudingą plotą ir pinigus. 

-Tai keramzitbetonio blokeliai, gaminami iš smulkios frakcijos keramzito. 

-Forma sukurta paprastiems ir sudėtingiems sprendimams įgyvendinti. 

-Blokelių paviršius yra lygus.  

-Kokybiškai įrengtą sieną yra galimybė iš karto glaistyti. 

-Sienos paviršius yra lygus, todėl reikalinga tik minimali apdaila.  

-Elektros laidai ir vandens vamzdžiai paprastai nutiesiami blokelių 

kiaurymėmis. 

-Blokelių klijavimui naudojami weber Fibo Fix poliuretano klijai.  

-Sąramoms, pagrindui, bei pririšimui prie kitų sienų yra naudojamas 

specialus „Omega“ formos profilis. 

 

 

 
Pertvarų blokas                 Pusinis „įlaida-įlaida“                Pusinis „įlaida-iškiša“ 

 

 

FIBO PERTVARŲ SISTEMOS SUDĖTINĖS DALYS:  
Omega profilis 3 m ilgio specialios formos - sąramoms, pagrindui, bei 

pririšimui prie kitų sienų. 

 

 

Amortizuojanti klijuojama sandarinimo tarpinė, naudojama GKP sistemose 

95mm*30m. 

 

 

 

Klijai – mūro mišinio alternatyva, stiprus sukibimas per 30 minučių, greitas ir 

švarus darbas, oro temperatūra naudojant nuo   -5°C iki +30°C. 

Išeiga – 1 (750ml) flakonas ~ 7m² pertvaros sienos mūro. 

 

 

 

Techninės savybės  

Tūrio svoris 955 kg/m³ 

Gniuždomasis stipris 4 MPa 

Garso izoliavimas 39 dB 

Atsparumas ugniai EI 60 

Degumo klasė  A1 

Šiluminis laidumas 0,35 W/mK 
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FiboFix klijų 

išeiga 1 

flakonas/m² 

Pertvarų blokas 88 200 500 90 

10 22,56 850 26 

8,50 

7 Pusinis 88 200 250 10 4,25 

Pusinis 88 200 250 10 4,25 

 


