
bauroc SEINÄELEMENTEISTÄ on helppo rakentaa teollisuus-, liikerakennusten  
ei-kantavina rakenteita ja ei-kantavia osastoivia seiniä. Seinäelementit toimivat  
erinomaisesti osastoivina rakenteina sekä palomuureina ja täyttävät helposti  
vaativimmatkin paloluokitukset. 

Seinäelementtien etu palamattomuuden lisäksi on niiden keveys, mikä säästää   
kustannuksia jo perustusten teossa. Myös asennuksessa saadaan säästöjä, sillä  
korkeakin seinä voidaan asentaa valmiin lattian päältä sivuasennuksena. Ele ment - 
ti rakenteiset osastoivat seinät on helppo purkaa ja siirtää tarvittaessa. 

Elementi ovat CE-merkittyjä. Tiheys 500 kg/m2. Pituudet 200 mm välein, maksimi-
pituus 6000 mm.

leveys/korkeus/pituus  paloluokitus  

150 x 300/600 x 6000 mm  EI240 osastoiva seinä, kantamaton REI180, kantava

200 x 300/600 x 6000   EI240 osastoiva seinä, kantamaton  REI240, kantava 

  EI-M 90 palomuuri, kantamaton

250 x 300/600 x 6000   EI240 osastoiva seinä, kantamaton REI240, kantava 

  EI-M 180 palomuuri, kantamaton

300 x 300/600 x 6000   EI240 osastoiva seinä, kantamaton REI240, kantava 

  EI-M 180 palomuuri, kantamaton

375 x 300/600 x 6000   EI240 osastoiva seinä, kantamaton REI240, kantava 

  EI-M 180 palomuuri, kantamaton

Palomuurin eristävyys (EI) 2 tunnin palon jälkeen

bauroc SEINÄELEMENTIT  
osastoiviin seiniin ja palomuureihin

Palomuurit ja 
osastoivat seinät

1000 oC 70 oC

I = Eristävyys. Aika, joka kuluu rakennusosan kylmällä puolella lämpötilan nousuun (yleensä 140oC). 

E  = Tiiviys. Aika, jonka rakennusosan tiiviys liekkejä tai kuumia kaasuja vastaan säilyy palotilanteessa. 

R = Kantavuus. Aika, jonka rakenne kestää sortumatta palotilanteessa. 

M = Iskunkestävyys palotilanteessa. Rakennusosan kyky kestää mekaanista iskua palotilanteessa.

Hoikkuus (L/h) ei saa ylittää ei-kantavissa pystyseinissä arvoa 40, eikä kantavissa arvoa 30.

Ei-kantavien seinäelementtien suurin tuulikuorma 0,85-1,1 kN/m2



myynti: Jämerä Kivitalot Oy, Fallåker 1, 02740 Espoo, www.bauroc.fi

ECOTERM+ ulkoseinäharkko
bauroc ECOTERM+ lämpöharkko on yksiaineinen kantava raken-
ne ja samalla lämmöneriste. Seinissä ei tarvita lisäeristettä, eikä 
myöskään höyrynsulkumuovia. Tästä syystä seinässä ei ole mate-
riaalien välisiä rajapintoja johon kosteus voisi tiivistyä. 

ECOTERM+
pituus/leveys/korkeus kg/kpl paloluokka ilmaääneneristävyys dB Rw
600 x 500 x 200 mm 24,3 REI240 51
600 x 375 x 200 18,2 REI240 46
600 x 300 x 200 14,6 REI240 43

• Harkkojen kuivatiheys on markkinoiden, kevein 300 kg/m³ (+/- 25), mikä tekee  
 seinästä hyvin lämpöä eristävän.
• Harkkojen puristuslujuus fb=1,8 N/m², riittävä kolmekerroksisiin rakennuksiin
• Ulkopuolelta rapatun sekä sisäpuolelta tasoitetun ja maalatun ulkoseinäraken- 
 teen U-arvo EU-standardi ISO-10456 mukaisesti bauroc ECOTERM+  500 -har- 
 koilla toteutettuna 0,15 W/m2K (Dry-arvo 0,141) ja bauroc ECOTERM+ 375-har- 
 koilla toteutettuna 0,20 W/m2K (Dry-arvo 0,186).

bauroc HARKOT sopivat osastoivien  seinien ja palomuurien raken-
tamiseen. Eri harkkolaadut poikkeavat toisistaan painon   (tiheyden) 
suhteen. Painavimmalla harkolla on suurin  puristuslujuus ja paras 
ääneneristävyys. Kevyillä harkoilla on paras lämmöneristävyys.

ACOUSTIC ääneneristysharkko
ACOUSTIC harkkojen suuri tiheys (kuivatiheys 575 kg/m³) antaa har-
kolle erinomaiset ääneneristysominaisuudet. Harkko käy kantaviin 
seiniin.

ACOUSTIC 250 seinän ilmaääneneristysluku Rw=48dB ja  
ACOUSTIC 150  harkoilla kaksoisseinärakenteena on jopa 60 dB  
ilmaääneneristävyys. 

Kaksoisseinä sopii erinomaisesti esimerkiksi tehdashalli-
en, asunnon ja  työhuoneen välisenä sekä huoneistojen välisiin 
 seinärakenteisiin. 

ACOUSTIC
pituus/leveys/korkeus kg/kpl paloluokka
600 x 250 x 200 mm 23,3 REI240, REI-M90 
600 x 150 x 200 14,0 REI120, EI240
600 x 100 x 200 9,3 EI120

Puristuslujuus: 4,0 N/mm2 I Ominaispaino 575 kg/m3  (+/- 30)

CLASSIC kantavien seinien harkko
bauroc CLASSIC kantavien seinien harkko sopii lisäeristettynä myös 
ulkoseiniin. CLASSIC harkoissa 150, 200, 250 ja 300 mm on valu-ura 
pystysauman yhteen juottamista varten.

CLASSIC
pituus/leveys/korkeus kg/kpl paloluokka
600 x 300 x 200 mm 20,7 REI240, REI-M90
600 x 250 x 200 17,2 REI240
600 x 200 x 200 13,8 REI240
600 x 150 x 200 10,3 REI120/EI240
600 x 100 x 200  6,9 EI120

Puristuslujuus: 3,0 N/mm2 I Kuivatiheys: 425 kg/m³ (+/-30)

HARD erikoiskova harkko 
bauroc HARD on erikoiskova harkko on suunniteltu seiniin, joissa 
tarvitaan suuria puristuslujuuksia. Hard-harkkoja käytetään, kun 
Classic-harkkojen puristuslujuus ei ole kohteeseen riittävä.

HARD
pituus/leveys/korkeus kg/kpl paloluokka
600 x 300 x 200 mm 26,0 REI240, REI-M120
600 x 250 x 200  21,7 REI240, REI-M90
600 x 200 x 200  17,3 REI240

Puristuslujuus: 5,0 N/mm2 I Kuivatiheys: 535 kg/m³ (+/-30)

UNIVERSAL yleisharkko
bauroc UNIVERSAL yleisharkko sopii kaikkeen rakentamiseen. No-
pea muurata ja siksi edullinen käyttää suurissa rakennuksissa. Sa-
maa harkkoa voi kääntämällä käyttää sekä 200 että 300 mm vah-
vuisen seinän  rakentamiseen. Harkkoja voi käyttää kantavissa ja 
kevyissä seinissä.

UNIVERSAL
pituus/leveys/korkeus kg/kpl paloluokka
600 x 200 x 300 mm 18,2  REI240
600 x 300 x 200  18,2  REI240, REI-M90

Puristuslujuus: 2,5 N/mm I Kuivatiheys on 375 kg/m³ (+/-25)

bauroc HARKOT osastoiviin seiniin ja palomuureihin


