
Κτίστε έξυπνα



Δοµικά
Στοιχεία

Ποροµπετόν To ALFABLOK είναι ανόργανο δοµικό υλικό, 

το οποίο ανήκει στην κατηγορία των δοµικών 

στοιχείων κυψελωτού ή πορώδους µπετόν 

(Autoclaved Aerated Concrete ). 

To ALFABLOK φέρει σήµανση CE

σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο

ΕΝ 771-4.

ΠΡΟΤΥΠΑ – KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

‘

’Τα κύρια συστατικά του είναι:

• Τσιµέντο τ ύ που Portland

• Χαλαζιακή άµµος

• Υδράσβεστος και γύψος

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, τα υλικά υποβάλλονται σε υδροθερµική κατεργασία 

(µε ατµό υψηλής πίεσης). Με τον τρόπο αυτό το ALFABLOK αποκτά πορώδη δοµή, που 

του προσφέρει χαµηλό ειδικό βάρος και άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, πυραντοχής 

και αντισεισµικής συµπεριφοράς.

Καθίσταται έτσι το ιδανικό συµπαγές δοµικό υλικό για εσωτερικές και εξωτερικές 

τοιχοποιίες και παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των συµβατικών υλικών 

τοιχοποιίας.



Υπερτερεί
Πλεονεκτήµατασε 

ALFABLOK & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η πορώδης σύνθεση του ALFABLOK προσφέρει υψηλής ποιότητας 

θερµοµόνωση, εξασφαλίζοντας οικονοµία στις δαπάνες 

θέρµανσης και ψύξης των κτιρίων.

ALFABLOK & ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Το µικρό ειδικό βάρος του ALFABLOK µειώνει τα νεκρά φορτία 

των οικοδοµών και σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά αντοχής του,  

βελτιώνει τη σεισµική συµπεριφορά και την ασφάλειά τους.

ALFABLOK & ΦΩΤΙΑ
Το ALFABLOK κατατάσσεται στην κατηγορία EUROCLASS A1, ως 

προς την πυραντοχή του και µπορεί να αντέξει σε θερµοκρασίες 

έως 1.200°C. Η ιδιότητα αυτή το κάνει ιδανικό για βιοµηχανικές 

κατασκευές και όπου αλλού η πυρασφάλεια έχει πρωτεύουσα 

σηµασία.

ALFABLOK & ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι µικρές ανοχές στις διαστάσεις των στοιχείων ALFABLOK 

συνεισφέρουν στην αισθητική τελειότητα, εξασφαλίζουν την 

ακρίβεια των κατασκευών και την οικονοµία σε επόµενα στάδια 

(π.χ. επιχρίσµατα).

ALFABLOK ΤΟ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή κτιρίων αλλά και για 

ειδικές κατασκευές, διακοσµητικές κατασκευές ακόµα και για τη 

δηµιουργία γλυπτών.

ALFABLOK & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν περιέχει τοξικά στοιχεία και για την παραγωγή του καταναλώνονται 

συγκριτικά µε άλλα δοµικά στοιχεία, λιγότερα υλικά και ενέργεια. 

Η ακρίβεια των διαστάσεων εξαφανίζει τα µπάζα και εξασφαλίζει 

καθαρό εργοτάξιο. Με τη θερµοµόνωση που παρέχει, µειώνει την 

κατανάλωση των καυσίµων κατά τη λειτουργία των κτιρίων και χάρη 

στην πορώδη δοµή του οι κατασκευές «αναπνέουν». Το ALFABLOK 

είναι ένα «καθαρό» υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ALFABLOK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ALFABLOK

Ξηρό φαινόµενο Ειδικός Βάρος  Kg/m³ 420 EN 771-4

Αντοχή σε Θλίψη  Mpa ή Ν/mm² ≥2,8

Αντοχή σε Κάµψη  Mpa ή Ν/mm² 1,2

Μέτρο Ελαστικότητας  Mpa ή Ν/mm² 1300 

Συρρίκνωση Ξήρανσης  mm/m 0,2

Συντελεστής Αντίστασης 

στην Υδρατµοδιαπερατότητα 
 (µ)

 
5 - 10 

EN 771-4

EN 771-4

EN 771-4

42dB για πάχος στοιχείων 20cm

34dB για πάχος στοιχείων 10cm

Kcal/(m²hºC)

W/mk

W/mK

EN 771-4

96/603/EC

0,095

0,11

0,40 για πάχος στοιχείων 25cm

0,49 για πάχος στοιχείων 20cm

0,55 για πάχος στοιχείων 17,5cm

 0,63 για πάχος στοιχείων 15cm

Eιδικά Χαρακτηριστικά

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σταθµισµένος Δείκτης

Ηχοµόνωσης (Rw)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Συντελεστής Θερµικής

Αγωγιµότητας Υλικού

Συντελεστής

Θερµοπερατότητας

Επιχρισµένου Τοίχου

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

Κατηγορία

Πυραντοχής

Εκτός των κοινών δοµικών στοιχείων ALFABLOK, που προορίζονται για τοιχοποιία πληρώσεως, η σειρά των προϊόντων συµπληρώνεται 

από ειδικά τεµάχια που διευκολύνουν τις εφαρµογές και προσφέρουν άριστες λύσεις σε προκατασκευές. Τα ειδικά τεµάχια φέρουν οπλισµό 

και ανήκουν σε κατηγορία αντοχών και ειδικού βάρους G3/05 ή G4/06, που είναι ψηλότερες από τα κοινά δοµικά στοιχεία. 

Στην κατηγορία των ειδικών τεµαχίων ανήκουν τα ΠΡΕΚΙΑ (υπέρθυρα) καθώς και τα PANELS για Τοίχους (οριζόντιας ή κατακόρυφης 

διάταξης), Οροφές και Δάπεδα.

Άφλεκτο υλικό, κατηγορία EUROCLASS A1

 F 180* για πάχος στοιχείων 15cm

 F 120 για πάχος στοιχείων 12,5cm

F 90 για πάχος στοιχείων 10cm

 *F 180: διάρκεια αντιστάσεως στη φωτιά >= 3 ώρες
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ΜΗΚΟΣ 1,0m

ΠΛΑΤΟΣ 0,6m 

                               1,2

                               1,25

1,20

                               1,25

                              1,2

                              1,225

1,2

                               1,125

                              1,0

                             1,1

                              1,2

ΠΑΧΟΣ (cm) m³/pl Τεµάχια / Παλέτα Απόδοση Απόδοση Διαστάσεις Παλέτας
   m²/παλ. m²/m³ Μήκος x Πλάτος x Ύψος

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ALFABLOK 

Διαστάσεις Στοιχείων 

(Μήκος x Ύψος x Πάχος)

60cm x 25cm x Πάχος

Τα ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε πάχος µεγαλύτερο ή ίσο µε 10cm, έχουν τις πλαϊνές πλευρές διαµορφωµένες µε εσοχή και εξοχή συναρµογής 

(αρσενικό – θηλυκό). Η συγκόλληση των στοιχείων ALFABLOK γίνεται µε ειδικό κονίαµα λεπτών στρώσεων PAW 290 της THRAKON.

Παράµετρος  Μονάδα Μέτρησης   Τιµές Παραµέτρων  Μέθοδος Ελέγχου

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: G2/04 Autoclaved Aerated Concrete Masonry Unit Category I



Τοιχοποιίας
Κύρια Σηµείαστην Κατασκευή της Ειδικές Τεχνικές

Πριν το χρησιµοποιήσετε ανοίξτε τα πλαστικά καλύµµατα και αφήστε τις παλέτες ανοιχτές για µια µέρα.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΝΙΑ

30cm 30cm

15

ΣΥΝΔΕΣΗ “L” ΣΥΝΔΕΣΗ “T”

ΣΥΝΔΕΣΗ “T” ΣΥΝΔΕΣΗ “L” ΣΥΝΔΕΣΗ “L”

min 15cm
Κάτοψη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ “L” 
(σταύρωµα των στοιχείων στις γωνίες)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ “T”

Συνδετικό Χαλυβ.
έλασµα (διάτρητο, 
µέσα στο στρώµα 
της δοµικής κονίας)

PAW 290

PAW 290

Συνδετικό Χαλυβ. έλασµα 
(διάτρητο – µήκος 30cm)
ή L-ΡΑΒΔΟΣ Φ12

30cm
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ALFABLOK

ALFABLOK

THRAKON PU FOAM

ΚΟΛΩΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

THRAKON PU FOAM

THRAKON PU FOAM

THRAKON PU FOAM

ΚΟΛΩΝΑ 

ΔΟΚΑΡΙ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΕΣ
Χρήση  αφρού πολυουρεθάνης - THRAKON PU FOAM 
 σαν υλικό πλήρωσης 1,5-2cm, καθαρισµός & αγρίεµα 
επιφάνειας κολώνας για καλύτερη πρόσφυση. 

ΠΛΑΚΑ ΜΠΕΤΟΝ

ΑΦΡΟΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - 
THRAKON PU FOAM

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΟΚΑΡΙΑ
Χρήση αφρού πολυουρεθάνης - THRAKON 
PU FOAM 1,5-2,0cm  περιμετρικά για το 
σφήνωμα της τοιχοποιίας 1-2 μέρες μετά το 
χτίσιμο προκειμένου η κόλλα να αποκτήσει 
τις αντοχές της.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
Χρήση αφρού πολυουρεθάνης -
THRAKON PU FOAM

d: ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

d
ΠΡΕΚΙ

ΠΡΕΚΙ (υπέρθυρο)

ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΕΝΑΖ
όταν η απόσταση µεταξύ των ανοιγµάτων <120cm

ΣΕΝΑΖ

min
15cm

min
15cm

60 60 6060 <120

d

• Η κάτω σειρά τοποθετείται µε λάσπη χτισίματος ΜΙΧ 280 της THRAKON

• Εφαρμογή επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος 2 συστατικών της THRAKON (σχετ. Σχέδιο) κυρίως σε 

 τοιχοποιία ισογείων µε απόσταση λιγότερη των 30cm από το έδαφος. 

• Στην περίπτωση μπαλκονιών και σημείων με έντονη παρουσία υγρασίας, προτείνεται η ζώνη στεγάνωσης να

γίνεται και περιμετρικά στην τοιχοποιία σε ύψος 50cm.

• Η πρώτη σειρά είναι καθοριστική για τη σωστή κατασκευή της τοιχοποιίας.

ALFABLOK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΌ ΚΟΝΙΑΜΑ - 
DSF 350

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΔΑΦΟΣ
min 30cm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

(Η>30cm) ΛΑΣΠΗ
ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ - MIX 280

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - 
THRAKON PU FOAM

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ THRAKON

ΚΟΛΩΝΑ

1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΙΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΥΠΕΡΘΥΡΑ – ΠΡΕΚΙΑ

ΤΥΠΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΕΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑΖ

α) Για την προετοιµασία της κονίας:

• Ακολουθείστε τις αναλογίες / οδηγίες (που αναγράφονται στο σακί).

• Προσέξτε να µην ξεπεράσετε το χρόνο ζωής του νωπού υλικού.

• Ενδιάµεσα αναδεύετε, αλλά ποτέ µην προσθέτετε επιπλέον νερό.

β) Για τη διάστρωση της κονίας:

• Καθαρίστε µε βούρτσα την επιφάνεια από σκόνη, για την ενίσχυση των αντοχών της κονίας.

• Διαστρώστε την κονία µε οδοντωτή σπάτουλα, πλάτους αντιστοίχου µε το πλάτος των δοµικών στοιχείων.

2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ ALFABLOK

• Να γίνεται στρώσιµο και στις δύο κατευθύνσεις µε τη βοήθεια λαστιχένιου σφυριού. 

• Να µην υπάρχουν κενά τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη κατεύθυνση. 

• Η κόλλα για πορομπετόν PAW 290 της THRAKON να απλώνεται οµοιόµορφα πάνω σε όλη
την οριζόντια επιφάνεια του στοιχείου. 

• Για να απλώνεται η κόλλα πορομπετό ομοιόμορφα (1-2mm) 
χρησιμοποιούμε ειδική σπάτουλα της ALFABLOK και όπου 

• Να γίνεται σταύρωµα των στοιχείων κατά την τοποθέτηση 

 και το ελάχιστο µήκος επικάλυψης να είναι 15cm

 (κοντά στα κατακόρυφα τελειώµατα). 

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το χαµηλό ειδικό βάρος του ALFABLOK καθιστά εύκολη τη διάνοιξη καναλιών για υδραυλικές και 

ηλεκτρολογικές γραµµές και εγκαταστάσεις, µε τη χρήση απλών και ευκολόχρηστων εργαλείων της ALFABLOK. 

4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οδηγίες

ΥΠΕΡΘΥΡΑ
Τα πρέκια τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη µεταφορά των υπερκείµενων φορτίων. 
ΣΕΝΑΖ (κάτω – πλάι)
Οπλισµένα στοιχεία που να εξέχουν 45-60cm από τα άκρα του ανοίγµατος. 

Ελεύθερο άνοιγµα (L)
<135cm 
Μεταξύ 135 & 300

d
20cm
0.15 X L cm

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ 
(δεξιά και αριστερά του ανοίγµατος)
ΣΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ.

d
15cm
20cm
30cm 

Ελεύθερο άνοιγµα (L)
<100 cm 
Μεταξύ 100 & 190cm
Μεταξύ 200 & 300cm

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ 
(δεξιά και αριστερά του ανοίγµατος)
ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ.

ΚΟΙΝΑ ΣΕΝΑΖ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
b= πάχος τοίχου,  h= 20-25 cm

ALFABLOK U-blocks
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΕΚΙΑ ALFABLOK 

25

8/30

h

b

4 10
253

8/30
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χρειάζεται εξομαλύνουμε με το τριβίδι της ALFABLOK.
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