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Varasemates artiklites
oleme peatunud pike-
malt AEROC-välisseina

konstruktsioonil, toodete soo-
japidavusel ning elamu oluli-
semate sõlmede lahendustel
(Ehitaja nr 6/2001, 7-8/2001 ja
9/2001). Seekord jätkame
poorbetoontoodete tutvustu-
sega. Ühtlasi teavitame luge-
jaid sellest, et alates oktoobrist
saab meie toodete kohta teh-
nilist informatsiooni ka inter-
neti koduleheküljelt www.
aeroc.ee. Lisaks sellele on
koostamisel projekteerimis-
juhendi trükiversioon projek-

teerimis- ja arhitektuuribü-
roodele.

Ehitajas nr 9/2001 andsime
lugejatele teada, et alustame
veel sel aastal armeerimata
AEROC-toodete valmistamist,
pakkudes seinaplokke viies
mõõdus ja vaheseinaplaate.
Järgmisel aastal jõuavad telli-
jani ka armeeritud sillused ja
laepaneelid. Seni saab
AEROC-plokkidest laotud
seintega eramutes vahe- ja ka-
tuslaed lahendada traditsioo-
niliselt, kasutades monteerita-
vat või monoliitset raudbe-
tooni või puitkonstruktsioone.

Kandva välisseina ja
õõnespaneelide liitumis-
sõlme konstruktsiooni
tutvustasime samuti
Ehitajas nr 9/2001. Mit-
tekandva välisseina pu-
hul (joonis 1) juhime
aga tähelepanu järgmi-
sele seigale. Heliisolat-
siooni parendamise hu-
vides võib tekkida soov
paigutada osa vahelae
õõnespaneelist sügavuti
välisseina sisse. Armee-
ritud poorbetoonist AE-
ROC-paneelide puhul
on selline lahendus
loogiline, kuid eelpin-
gestatud raudbetoonist
õõnespaneelide puhul
mittesoovitatav.
Põhjuseks on asjaolu, et
pärast valmistamist
ning montaañil ku-

POORBETOON AEROC
TULEB EHITUSTURULE
Käesoleva aasta augustis valmisid Aeroc OÜ uues
poorbetoontoodete tehases Andjas, Lääne-Virumaal
esimesed tooted. Septembris jätkusid tootmis-
protsessi seadistustööd ning tehti ka esimesed
tarned. Septembri- ning oktoobrikuu toodang
müüakse valdavalt neile Eesti ja Läti klientidele,
kelle projektides on AEROC-toodete kasutamine
ette nähtud ning kus ehitustööd juba käivad. Alates
novembrist jõuavad need müügile ka kõikidesse
suurematesse ehitusmaterjalide kauplustesse.

AEROC-plokkide loodimiseks on vaja
lihtsaid vahendeid – vaaderpassi ja
kummivasarat. Joonis 2. Puittaladel vahelagi ja kandev AEROC-välissein.

Joonis 1. Mittekandva AEROC-välisseina ja õõnespaneelidest
vahelae liitumine.

Lõige A-ATalade vahele laduda 
vastavasse mõõtu saetud plokid

Kiilankrud

Põrandakate

Põrandakate
Aluspõrand

Tsementmört
Elastne kitt

Tsingitud või alumii-
niumriba 30 x 1,5-625
k600...900

Betoonvöö
(50 x 175)

Hüdroisolatsioon ümber
laetala otsa

Metallnurk kinnitatud
betooni kiilankrutega

AEROC-plokk P 200
kõrgus vastavalt laetaladele

Vuugisarrus Ø 8 A III
igas neljandas vuugis

Vuugisarrus Ø 8 A III 

Välisviimistlus

Välisviimistlus

AEROC-plokk P 375
kuivtihedus 400 kg/m3

vuukides AEROC plokiliim

AEROC plokk P 375
kuivtihedus 400 kg/m3

AEROC-plokk P 375
kõrgus vastavalt laepaneelile 
Naelad 3 tk 125 x 5 
(roostevaba)

Vuugisarrus Ø 8 A III 

Vuukides AEROC plokiliim

Laetalad
Mineraalvill
Kile 0,15
Kipsplaat
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merduvad eelpingestatud pa-
neelid ülespoole. Kumerus vä-
heneb koormuse toimel ja
taastub selle lakkamisel. 

Reeglina ladusta-
takse ehitusmaterjalid
ehituse ajal vahelage-
dele. Selle tulemusena
väheneb ka eelpinges-
tatud õõnespaneelide
kumerus. Kui mater-
jalid on ära kasuta-
tud, siis koormus ka-
haneb ning paneel
paindub uuesti üles-
poole. Tagajärjeks on
horisontaalvuugi ava-
nemine välisseinas.
Seepärast ei olegi soo-
vitatav paigutada eel-
pingestatud õõnespa-
neele küljesuunas sü-
gavuti mittekandva
seina sisse.

Puittaladel vahelae ja
kandva AEROC-välisseina
ühendussõlm on joonisel 2.
Jäikuse tagamiseks vahelae ta-

sandil on soovitatav ette näha
betoonvöö. Kuna AEROC-too-
teid saab ehitusplatsil hõlpsas-
ti töödelda, siis võib puittalade
vahele laduda vastavasse mõõ-
tu saetud plokid.

Unikaalne poorbetoonist
AEROC-toode on
375 mm paksune ja
mahukaaluga 400
kg/m3 seinaplokk.
Juhul, kui nii ho-
risontaal- kui ka
vertikaalvuukides
kasutada AEROC-
plokkide ladumise
juures tavalise
mördi asemel spet-
siaalset AEROC-
liimsegu, on taolise
viimistlemata
AEROC-seina soo-
jusjuhtivuse arv
UN = 0,25 W/m2K.
Eestis seni kehtiv
väikemaja seinte
soojusjuhtivuse U
arv on UN ≤ 0,33
W/m2K. Seega ra-
huldab ülalmaini-
tud massiivne ja hingav
AEROC-plokkidest välissein
täielikult soojusjuhtivuse
nõuet ilma täiendava soojustu-
seta, luues niiviisi ruumides
loomuliku ning hubase mikro-
kliima.

Välis- ja siseviimistlusmater-
jalideks võib kasutada erine-
vate firmade toodangut, ehi-
tusmaterjalide kauplustes lei-
dub neid tavaliselt nelja või
viie firma hulgast. Nende hin-

natase ja kvaliteet on küllaltki
erinev. Seepärast tuleks vii-
mistlusmaterjalide valikul
kuulata spetsialistide soovitusi
ja alati arvestada, et tegemist
oleks mineraalsel põhjal hin-
gava (veeauru läbilaskva) ma-

terjaliga. Lisaks on nii sise- kui
eriti välisviimistluses soovita-
tav armeerida viimistluskiht
klaaskiudvõrguga. Siingi on
mitmeid võimalusi ning Aeroc
OÜ on alati nõus omalt poolt
kliente sobivate viimistlus-
materjalide valikul konsultee-
rima.

JAZEPS PAPLAVSKIS
AEROC OÜ

Raudbetoonist õõnespaneelide
paigutamine kandvale AEROC-
välisseinale.

Liimkelgu abil kaetakse AEROC-plokid
ühtlase liimikihiga.

AEROC-plokid on kaalult kerged. Vertikaalvuugi tasandamine.

Vertikaalvuugi täitmine AEROC-liimseguga. Välisseina AEROC-
ploki paksus 375 mm.


