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Pagrindiniai statybos reikalavimai 
 
1. Durisol blokai į statybos aikštelę pristatomi paketuose , supakuoti atskirai pagal blokų tipą ir formą (N, E, F). 
2. Blokai yra dedami be rišiklio, sausai greta ir vienas ant kito. Jokių šilumos tiltelių. 
3. Durisol mūrui reikia horizontalaus pagrindo. Pirma blokų eilė ant pamatų arba perdangos klojama ant skiedinio 
arba išlyginama pleištais, bei užpilama betonu iki pusės. 
4. Pirma blokų eilė klojama atsižvelgiant į reikiamas langų, durų ar kitas angas, tiksliai išlyginant pagal ašis. 
Visos kitos blokų eilės kraunamos pagal mūrijimo reikalavimus – prisilaikant horizontalumo ir vertikalumo. Sienos 
laikančiają galią užtikrina betono stulpeliai, einantys nuo perdangos iki perdangos. Blokų aukštį galima išlyginti 
naudojant medžio pleištus. 
5. Reikiamos blokų dalys tiksliai pjaustomos rankiniu arba diskiniu pjūklu. 
6. Horizontaliąją armatūrą reikia kloti kas 4 eilė viename aukšte.  

7. Po langų angomis blokų eilėje reikia dėti plieno armatūrą 2 vnt.  10 mm arba statikos požiūriu analogišką 
armatūrą. Pildančiajame betone reikia tiksliai kloti armatūrą ir išdėstyti ją mažiausiai per 75 cm nuo sienos 
jungiamosios dalies, geriausiai pagal darbų eigą. 
Mūrui su šilumos izoliacija, naudojami Durisol storasieniai blokai arba superstorasieniai blokai DSs30/15, 
DSs30/12, DSs37,5/14, vidaus laikančiosioms sienoms naudojami blokai DM22/15, ir DSi 30/20. Vidaus 
atitvarinėms sienoms – blokai DM 15/9. 

                  
 

DSs 37.5/14  DSs 37.5/12   DSs 30/12     DSs 30/15  

                 
DM 15/9   DMi 20/13  DMi 25/18   DSi 30/20 
         
 
Blokelius DSs 30/15 rekomenduojama naudoti šiltų rūsių ir išorės sienų, nereikalaujančių labai didelės šiluminės  
varžos, statybai. 
Blokelius DSs 37,5/12; DSs 37,5/14; DSs 30/12 rekomenduojama naudoti šiltų išorės sienų statybai. 
Blokelius DSi 30/20 rekomenduojama naudoti  sienoms, kurios turi atlaikyti labai dideles apkrovas (rūsio sienos, 
vidaus nešančios sienos, išorinės nešančios sienos ). 
Blokelius DMi 20/13, DMi 25/18 rekomenduojama naudoti vidaus ir išorės nešančioms sienoms statyti. 
Blokelius DM 15/9 rekomenduojama naudoti vidaus atitvarinėms sienoms. 

Sienų montavimo fragmentas         

 

       1-pamatas 

       2-horizontalumo reguliavimas-pleištukai 

     3-vertikalus ir horizontalus armavimas  

        priklausomai nuo projekto  

       4-sąramos armatūra  

       5 betonas 

       6-sąraminis blokas 

       7-angokraštinis blokelis lygiu galu 

       8-kampinis blokelis 

       9-polistirolas
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Armuojamų Durisol blokų mūras 
 

    
 
Blokelių užpildas – užpildymas betonu 
Durisol blokus užpildantis betonas sudaro statinį sienos branduolį, kuris perkelia pastato apkrovą į pamatus.  
Betono stiprumas gniuždant priklauso nuo cemento kokybės, nuo rišiklio santykio, užpildo savybių ir grūdėtumo bei 
vandens kiekio (klampumo rodiklis). Todėl galioja reikalavimai, nurodyti lentelėje greta. Maksimalus užpildo dalelių 
dydis milimetrais turi būti maždaug lygus mūro storiui centimetrais.  
 
Betonavimo eiga: 

 Reikiamą betono kokybę reikia pagal galimybę išlaikyti per visą perdangos perimetrą, tačiau geriausia, kad ši 
kokybė būtų išlaikyta per visus aukštus. 

 Betono užpildas pilamas į 3-4 armuojamų blokų eiles, kai jos suklotos ir viršutinėje blokų eilėje – iki pusės. 

 Kiekvienas konkretus pildymas neturi viršyti 100 cm aukščio (4 blokų eilės). 

 Užpildomo betono savybės turi būti tokios, kad jis laisvai užpildytų visas tuščias erdves blokuose, tačiau 
vientisa jo masė neturi atsiskirti į frakcijas. 

 Užpildyti galima rankiniu būdu (kastuvu) arba mechanizuotai iš dozavimo bunkerio su maža betono tiekimo 
anga. 

 Sukrautą betoną reikia sutankinti strypu, jeigu pildoma aukštesnės klasės betonu (B25;  B30) reikia naudoti 
giluminį vibratorių (max 0/4 cm). 

 Aukštų perdangų lygyje reikia pagal galimybę vengti darbo angų, kuriose nereikėtų kloti betono ant jau 
sukietėjusio betono sluoksnio. 

 Tokias darbo angas pagal galimybę reikia apsaugoti 50 cm ilgio plieno strypais. 

 Šiuos įstumiamus strypus visada reikia dėti tokiu būdu, kad jie siektų mažiausiai 20 cm iki sujungtų betono 
branduolių. 

 
Užpildomo betono rodikliai 
 
Betono  Cemento kiekis, m³  Užpildas   Sumaišymo santykis  

kokybė  paruoštame betone      Pagal tūrį Pagal svorį 
      
B12  200 kg PC  Smėlio ir žvyro mišinys   1:7  1:10  
B16  250 kg PC  Smėlio ir žvyro mišinys        
     su dideliu kiekiu stambiosios       
     frakcijos    1:6  1:8  

B22  300 kg PC   Užpildas maždaug 50       

     smėlio 0/7 mm ir 50      

      stambių frakcijų užpildo   1:5  1:6  
B30  350 kg PC  

   Užpildas maždaug 40     

     smėlio 0/7 mm ir 60        
    stambių frakcijų užpildo   1:4  1:5  

 

       
 
 
Užpildymas betonu betono   Betono užpildymas   Betono tankinimas 
siurblio pagalba    rankiniu būdu 
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Durisol DSs37,5/14 sąramos atlikimas 
 
Durisol DSs37,5/14 blokų mūras * Betonas B20-30, plienas 10AIII 
 
Tipas  Atstumas Sąramos  Skaič.apkr  Viršutinė  Apatinė  Stiprumo 

(m)   aukštis (m) (kN/m)  armatūra  armatūra        mom.KN.m  

DSs37,5/14 1  0,2  15  2*10AIII  2*10AIII 
 8,09  
 L/2   0,2  20  2*10AIII  2*10AIII 
 8,09  
    0,2  25  2*10AIII  2*10AIII 
 8,09  
    0,2  30  2*10AIII  2*10AIII 
 8,09  
  2  0,2  15  2*10AIII  2*10AIII 
 8,09  
    0,2  20  2*10AIII  2*12AIII 
 11,07  
    0,2  25  2*10AIII  2*14AIII 
 14,18  
    0,2  30  2*10AIII  2*16AIII 
 17,16 
 
skersinė armatūra 6BrI kas 0,12m.  
 
DSs37,5/14 

L 2,5  0,45  15  2*10AIII  2*10AIII 
 22,57  
    0,45  20  2*10AIII  2*10AIII 
 22,57  
    0,45  25  2*10AIII  2*10AIII 
 22,57  
    0,45  30  2*10AIII  2*12AIII 
 31,89  
  3  0,45  15  2*10AIII  2*10AIII 
 22,57  
    0,45  20  2*10AIII  2*12AIII 
 22,57  
    0,45  25  2*10AIII  2*12AIII 
 31,89  
    0,45  30  2*10AIII  2*14AIII 
 42,51  
  4  0,45  15  2*10AIII  2*12AIII 
 31,89  
    0,45  20  2*10AIII  2*14AIII 
 42,51  
    0,45  25  2*10AIII  2*16AIII 
 54,08  
    0,45  30  2*10AIII  2*18AIII 
 66,48 
skersinė armatūra 6BrI kas 0,3 m. 
 
 
 
Žaliuzi sąramoms atlikti naudojama speciali „Durisol“ sąrama 
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    Sąramos armavimo schema  
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Ribinis armatūros užleidimas

Praktinis armatūros užleidimas
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