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Raketlsplokk mugauaks

fa kiireks betoonlt00ks
Raketisplokk on loodud, et leida uusi v6irnalusi betooni kasutamiseks vdikeelamute
ehitamisel ning arendada selle kaudu kvalitcetseiclia samas majanduslikult t6hu-
said terviklahendusi.

'il Raketisplokist kandvad
vaheseinad. Teostus: trex OU

40 littI l/\.lA jaanrrar7/r'ccbrrrar 2o1t] lurr.chitaja.tc



PEEP JARVPOLD
ASi Betoneks muugi projektijuht

myyk@betoneks.ee

Sobib Eestioludesse

Raketisplokk on loodud aastatepik-
kuse kogemuse p6hjal koosttiiis oma
ala asjatundjatega. Raketisplokk on
tuntud oma tipsete m6Stmete poolest,
mist6ttu on seda lihtne kasutada. Rake-
tisplokk valmistatal<se betoonist, mis
koosneb looduslikust kivimaterjalist,
tsemendist ja veest. Plokid on tuleo-
hutud, pehkimatud ning ilmastiku- ja
kiilmakindlad - valmistatud just Eesti
olude jaoks. Armeeritult ja betoonitult
annavad raketisplokid tugeva ja tiheda
seinakonstruktsiooni. Raketisploki kuju
v6imaldab seda paigutada armatuuri
nii, et terast iimbritsevat betoonist kait-
sekihti saab optimeerida. Tdnu sellele
vSib juba konstruktsioonide arvutamise
etapil teha kindlaks projekteeritava
konstruktsiooni suurima v6imaliku
tugemse,

lgasuguseks ehitamiseks

Raketisplokid sobivad nii vdikeelamute
kui ka suuremate objektide vundamendi,
keldrite ja seinakonstruktsioonide raja-
miseks. Massiivne kivisein isoleerib hdsti
heli, peab talvel sooja ja suvel jahedat.
Nii sise- kui ka vdlisseinte kivipind sobib
pinnakatte paigaldamise aluseks. Teinu
ploki66nsustele on mitmesuguseid toru-
sid, kaableid ja karpe lihtne seina sisse
paigutada. Mijdbli v6i sisustuselemen-
tide jaoks ei ole vaja eraldi tugesid v6i
erikinnitusi, vaid need saab lihtsalt ia
kindlalt otse seina kinnitada.

r Massiivne ja soe
VHike-, rida- ja kormsmajade vdlisseinte
ja keldrite rajamiseks sobiv raketisplokk
on 6igevali\ kui soovitalse panna r6hku
seina tugevusele, tihedusele, massiivsu-
sele ja heale soojussalvestusele. Suure-
pdrased kasutuskohad on n6lvale rajatud
elamute alumised kormsed ning puit- ja
palkmajade keldrid ja vundamendid.

I Lihtnejakiire
Raketisplokke ei miiiirita, vaid lihtsalt
laotakse. Ladumise kiiigus paigalda-
takse ka konstruktsiooni armatuur.
Pdrast plokkide paikaladumist vala-
takse 66nsused betooni tdis. Nii saa-
dakse tugev konstruktsioon, mille tihe-
dus ja massiivsus on omaette klassist.

r Kindeljatugev
Raketisplokkide abil saab luua tuge-
vaid konstruktsioone, millel on t6en-
datud vastupidavus.
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Ldbim6eldud detailid

Tdnu raketisploki tiipsetele m66tudele
on lihtne laduda isegi k6rgeid konstrukt-
sioone ja tugimiiiire. T<iiid hSlbustavad
ka valmis otsa- ja nurgaplokid. Raketis-
plokkide optimaalse vormi t6ftu teidab
betoonivalu ploki siseosa nii horisontaal-
kui ka vertikaalsuunas ning armatuurile
jii2ib piisav kaitsev betoonikiht. Armee-
ritud raketisplokkidega saadal<se mas-
siivne, tihe ja tugev konstruktsioon, mis
sobib mitmesuguste ehitiste rajamiseks.
Konstruktsioon on heli-, tule- ja pehki-
miskindel. Enne betooni valamist saab
ploki66nsustesse paigaldada tehnosiis-
teemide rajamiseks vajalikud torud.

Lihtne kasutada

Raketisplokid sobivad tijii lihtsuse t6ttu
nii professionaalsetele ehitajatele kui ka
asjaarmastajatele. Plokke saab kasutada
eriti vundamendi, pinnasesurve all ole-
vate seinte ning kandvate seinteja tule-
tdkkeseinte ladumisel. Need sobivad
ka tugimiiiiride, maa-aluste keldrite ja
kitsastes oludes rajatavate konstrukt-
sioonide, neiteks liftisahtide ehitami-
seks. Plokid kinnitatakse iiksteise kiilge
otsasulundite abil ja ladumisel mtirti
ega liimi ei kasutata. Seepdrast ei jdd
konstruktsioonile ka vuuke. Plokkide
pinna vdib s6ltuvalt otstarbest katta
krohvi, pritskrohvi v5i vdrviga.

Peenvuugiga paigaldatavad
66nesbetoonplokid

Tdpsete m66tmetega 66nesplokid sobi-
vad nii puit- kui kakivikonstrukisiooniga
hoonete rajamiseks. O6nesplolke on
lihtne ttjiidelda ja ka nende l6ikamine on
lihtne. OSnesplokid kinnitatakse peen-
luugisegug4 kusjuures vuugi paksuseks
jii^iib umbes !5 mm. Juhul kui soovitakse
66neplokk seina siduda raketisplokk-
seinag4 tuleb vuugi paksuseks valida
10 mm. Sellisel juhd kattub 6Snesploki
k6rgus koos seguga raketisploki k6rgu-
sega-

Laotavad ja tdisvalatavad
66nesplokid

Kanalisatsiooni-, elektriinstallat-
siooni-, vee- ja tsentraaltolmuimeja
torud saab enne betooni valamist
plokkide 66nsustesse paigaldada. Sein
valatakse kuni kolme meetri k5rguste
osadena. Betoonivalu klass m[dratakse
kindlaks ehitusproj ektis.

Betoneksil on betoontoodete ja ehi-
tuse arendamisel juba poole sajandi
pikkused kogemused. Kontsern pakub
nii professionaalsetele ehitajatele
kui ka asjaarmastajatele ld,biuuritud,
ohutuid ja uuenduslikke lahendusi.
Eesmdrk on toodete k6rgem valmi-
dusaste, kulu kokkuhoid ja ehitamise
lihtsus.

Ladusad siset66d

O6nesbetoonplokkide abil on mitmed
sisettjtjde etapid lihtsamad ning tule-
museks on puhas ja iihtlane seinapind.
Plokkides on avaraid 66nsusi, kuhu on
lihtne paigutada veetorud koos kaitse-
kestadega ja ka kraanikinnitused. Nii
saab niisketes ruumides viiltida tiili-
kaid ja ruumi v6tvaid seinakinnitusi.
Ploki66nsustesse saab paigaldada ka
elektrijuhtmed koos kaitsekestadega
ning pesade ja karpide liibiviike on
kerge ttiiidelda. Heli isoleeriv, niiskuse
suhtes vastupidav ja kinnituste jaoks
tugev kivisein on ka pesuruumide plaa-
timisel ideaalne aluspind.

6nuke kuid kandev

O6nesbetoonplokkidest saab vajaduse
korral laduda ka Shukese (go mm),
kuid kandva vaheseina. Sellisel juhul
armeeritakse plokid nii horisontaal-
kui ka vertikaalsuunas ja valatakse
l6puks betooni tiiis. Lengi 6ige k6rgus
saavutatakse tiiisplokkidega. Kandva
seina saab siis, kui plokid betooni td.is
valada. Nurki, ukselengi ja raskema
miiiibli kinnituskohti saab samuti
betooni valamise abil tugevdada. I
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