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Gropes savienojums ļauj 
būvēt sienu bez mūrjavas 
vertikālajās šuvēs:

• mūrjavas ekonomija

• ātrāka mūrēšana

• gludāka mūra virsma

• vieglāka taisnas sienas   
 izbūve

• Bloka augstums 250 mm
 (par 65 mm augstāks nekā standarta bloks)

• Vienam sienas kvadrātmetram nepieciešami 8 bloki
 (par 2 blokiem mazāk nekā m2 no standarta blokiem)

• Durvju ailes augstums tiek sasniegts precīzi ar 8 blokiem  
 (2,10 m augstai ailei, mūrējot ar 10 mm biezu šuvi)



Latvijā un Ziemeļvalstīs vispāratzītais Fibo standarta bloks ir ieguvis 
laikmetīgāku formu un kļuvis par Fibo Efekt bloku. Inovatīvie uzlabo-
jumi piešķīruši blokam jaunas, efektīvas īpašības, vienlaikus saglabā-
jot keramzītbetona lielisko atbilstību mūsu mainīgajiem klimatiskajiem 
apstākļiem. Konstruktīvās bloka izmaiņas tagad ļauj Fibo mūrēt ātrāk, 
precīzāk un ekonomiskāk, sasniedzot maksimālo Fibo efektu!

Pašreiz Latvijā tiek piedāvāti 100 mm un 150 mm platie Fibo Efekt bloki 
ar spiedes izturību 3 MPa vai 5 MPa.

Jaunie Fibo® Efekt bloki

Inovācijas
Bloka augstums 250 mm
Fibo Efekt bloks ir par 65 mm augstāks un par 10 mm īsāks nekā stan-
darta bloks. Izmēra korekcijas sniedz būtisku efektu materiāla ekono-
mijā. Tagad vienu sienas kvadrātmetru var uzmūrēt no 8 Fibo Efekt 
blokiem jeb par diviem blokiem mazāk, salīdzinot ar standarta bloku 
sienu. Tāpat precīzi ar 8 bloku rindām tiek sasniegts durvju ailes stan-
darta augstums 2,10 m (mūrējot ar 10 mm biezu horizontālo šuvi).

Vertikālais gropes savienojums
Vizuāli uzskatāmākais Fibo Efekt uzlabojums ir bloku galos iestrādātās 
gropes, kas blokus ļauj būvēt bez mūrjavas vertikālajās šuvēs. Darbi 
norit ātrāk, precīzāk un efektīvāk, jo, savietojot gropes, ir vieglāk uztu-
rēt taisnu mūrējumu. Papildus tiek ekonomēta mūrjava un nobeiguma 
apdares materiāli, jo Fibo Efekt bloku sienai bez mūrjavas vertikālajās 
šuvēs ir gludāka virsma nekā standarta bloku mūrim.

Izmantošana aiļu pārsegšanai
Analogi Fibo standarta blokiem arī Fibo Efekt bloku izmēri un īpašības 
ir saskaņotas ar Fibo pārsedzēm. Taču starpsienās, kur nav nepiecie-
šama augsta nestspēja, aiļu pārsedzi var viegli izveidot no pašiem Fibo 
Efekt blokiem. Uz līdzenas virsmas jāsaliek bloku rinda, kuras garums ir 
vismaz par 200 mm garāks nekā ailes platums. Bloku vertikālās gropes 
jāpiepilda ar Weber Fibo Fix līmi un cieši jāsaspiež. Salīmēto pārsedzi 
var iebūvēt pēc vienas diennakts (skat. attēlus).

Tehniskā informācija un piegāde

Fibo® Efekt 3
parastais bloks

(3 MPa)

Fibo® Efekt 5
paaugstinātas izturības bloks 

(5 MPa)

480

250

Mūrēšana
Tāpat kā Fibo standarta blokiem arī Fibo Efekt mūrēšanai vispiemēro-
tākā ir mūrjava Weber M100/600. Mūrējot aukstā laikā, jāizmanto Weber 
M100/600 ziemas mūrjava, kas paredzēta celtniecībai līdz -10OC.

Lai izvairītos no plaisu veidošanās, Fibo Efekt mūrējums ir obligāti jā-
armē analogi Fibo standarta bloku armējumam. Armēšanu visērtāk 
veikt ar speciālo Fibo bi-armatūru, kas izgatavota no Ø 4 mm tērauda 
stiegrām. Minimālais stiegrojums ir viena stiegrota šuve uz vienu sie-
nas augstuma metru jeb ik pa četrām Fibo Efekt bloku rindām. Arma-
tūrai obligāti jābūt virs pirmās bloku rindas, zem augšējās bloku rindas, 
kā arī virs aiļu pārsedzēm.

Fibo Efekt bloku sienu piesaistei pie atbalsta konstrukcijām jālieto ap-
mēram 200 mm garus rievotos Ø 10 mm tērauda armatūras stieņus. Ja 
piesaistes šuvē tiek likta arī Fibo bi-armatūra, tad piesaistes armējums 
jānovieto blakus vai jānoloca tā, lai stieņi nepārklātos (skat. attēlus).

Bloka platums, 
mm

Garums, 
mm

Augstums,
mm

Fibo Efekt 3
bloka svars, kg

Fibo Efekt 5
bloka svars, kg

Skaits 1 m3, 
gab.

Mūrējums no
1 m3 blokiem

Mūrējuma ugunsizturības 
klase

100 480 250 9,3 11,5 83,3 10,42 A120 REI 60

150 480 250 14,0 17,3 55,6 7,02 A240 REI 120

Īpašības Fibo Efekt 3 Fibo Efekt 5

Spiedes izturība 3 MPa 5 MPa

Tilpumsvars 770 kg/m3 950 kg/m3

Siltumvadītspēja 0,20 W/mK 0,24 W/mK

Salizturība F50 F50

Bloka platums, 
mm

Skaits paletē, 
gab.

Palešu skaits pilnā autokravā

Fibo Efekt 3 Fibo Efekt 5

100 120 21 17

150 72 22 19

Fibo Efekt bloku paletes paliktņa izmērs: 1 x 1 m.


