
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Ο Όµιλος ΗΡΑΚΛΗΣ µέσω του εκτεταµένου δικτύου συνεργατών σε όλη την 
Ελλάδα προσφέρει σε επαγγελµατίες και ιδιώτες ένα δοµικό προϊόν υψηλής 
τεχνολογίας µε ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που το κάνουν ασύγκριτο 
σε ευκολία, οικονοµία και εφαρµογές.
                         
Το MASTER BLOCK είναι το νέο καινοτόµο ποροµπετόν. Παράγεται από 
τσιµέντο υψηλών αντοχών, χαλαζιακή άµµο και νερό. Έχει πορώδη υφή και 
άριστη κατανοµή κυψελών, που του δίνουν κορυφαία χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες, κάνοντάς το ιδανικό για εσωτερική ή εξωτερική τοιχοποιία (είτε ως 
φέρουσα, είτε ως πληρωτική) και για κάθε τύπου κατασκευή:
                                                     
• Κατοικίες                                                                                                                                                          
• Εµπορικά κτίρια                                                                                                                                              
• Βιοµηχανικά κτίρια

ΤΟ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΣΗΜΕΡΑ!



MASTER ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το MASTER BLOCK είναι ταυτόχρονα ελαφρύ και πιο ανθεκτικό. Έχει 
ακριβείς διαστάσεις, κόβεται και επεξεργάζεται εύκολα, προσφέροντας 
τέλειο αποτέλεσµα σε κάθε εφαρµογή. Έτσι, το χτίσιµο γίνεται πιο εύκολο, 
πιο γρήγορο, πιο καθαρό, και πιο ποιοτικό.

      Με λιγότερο κόπο
      Καθαρό εργοτάξιο
      Πιο λεπτό σοβά
      Πιο ελαφρύ φορτίο
      Λιγότερα υλικά



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Εξοικονοµεί ενέργεια! Η πορώδης σύνθεση του MASTER 
BLOCK κρατά το κτίριο ζεστό το χειµώνα και δροσερό το 
καλοκαίρι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Μεγαλύτερη απόδοση, µε αποτέλεσµα περισσότερα τετραγωνικά. 
Επιπλέον, η λεία τελική επιφάνεια µειώνει το κόστος των 
σοβάδων.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Το µικρό ειδικό βάρος σε συνδυασµό µε τη µονολιθική 
τοιχοποιία µειώνει τα νεκρά φορτία. Τα χαρακτηριστικά 
υψηλής αντοχής του MASTER BLOCK βελτιώνουν τη
σεισµική συµπεριφορά και την ασφάλεια του κτιρίου.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
Το ΜASTER BLOCK µε EUROCLASS A1 µπορεί να αντέξει σε 
θερµοκρασίες έως 1.200°C. Ιδανικό και για βιοµηχανικές 
κατασκευές ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 

ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ
Είναι υλικό ελαφρύ µε αποτέλεσµα την ευκολότερη µεταφορά. 
Αντικαθιστά µεγάλο όγκο παραδοσιακών υλικών, βελτιώνει 
την εικόνα στο εργοτάξιο αφού παράγει ελάχιστα µπάζα.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ & ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ
Ιδανικό για κατασκευή κτιρίων αλλά και για ειδικές 
κατασκευές, διακοσµητικές κατασκευές, ακόµα και
για δηµιουργία γλυπτών.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι µικρές ανοχές στις διαστάσεις των στοιχείων MASTER 
BLOCK, εκτός από αισθητική τελειότητα, εξασφαλίζουν 
µεγαλύτερη παραγωγικότητα του συνεργείου, ακρίβεια των 
κατασκευών, όπως και οικονοµία σε επόµενα στάδια. 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Καθαρό» υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, πλήρως 
εναρµονισµένο µε τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής. 
Παράγεται χωρίς χρήση τοξικών και µε χαµηλή εκποµπή 
ρύπων.

MASTER ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ!



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Εξοικονοµεί ενέργεια! Η πορώδης σύνθεση του MASTER 
BLOCK κρατά το κτίριο ζεστό το χειµώνα και δροσερό το 
καλοκαίρι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Μεγαλύτερη απόδοση, µε αποτέλεσµα περισσότερα τετραγωνικά. 
Επιπλέον, η λεία τελική επιφάνεια µειώνει το κόστος των 
σοβάδων.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Το µικρό ειδικό βάρος σε συνδυασµό µε τη µονολιθική 
τοιχοποιία µειώνει τα νεκρά φορτία. Τα χαρακτηριστικά 
υψηλής αντοχής του MASTER BLOCK βελτιώνουν τη
σεισµική συµπεριφορά και την ασφάλεια του κτιρίου.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
Το ΜASTER BLOCK µε EUROCLASS A1 µπορεί να αντέξει σε 
θερµοκρασίες έως 1.200°C. Ιδανικό και για βιοµηχανικές 
κατασκευές ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 

ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ
Είναι υλικό ελαφρύ µε αποτέλεσµα την ευκολότερη µεταφορά. 
Αντικαθιστά µεγάλο όγκο παραδοσιακών υλικών, βελτιώνει 
την εικόνα στο εργοτάξιο αφού παράγει ελάχιστα µπάζα.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ & ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ
Ιδανικό για κατασκευή κτιρίων αλλά και για ειδικές 
κατασκευές, διακοσµητικές κατασκευές, ακόµα και
για δηµιουργία γλυπτών.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι µικρές ανοχές στις διαστάσεις των στοιχείων MASTER 
BLOCK, εκτός από αισθητική τελειότητα, εξασφαλίζουν 
µεγαλύτερη παραγωγικότητα του συνεργείου, ακρίβεια των 
κατασκευών, όπως και οικονοµία σε επόµενα στάδια. 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Καθαρό» υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, πλήρως 
εναρµονισµένο µε τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής. 
Παράγεται χωρίς χρήση τοξικών και µε χαµηλή εκποµπή 
ρύπων.



ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΝΙΑ
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MASTER BLOCK

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΔΑΦΟΣ
min 30cm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

(Η>30cm) ΚΟΙΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑΔΟΜΙΚΗ ΚΟΝΙΑ

ΚΟΛΩΝΑ

Πριν χρησιµοποιήσετε το MASTER BLOCK ανοίξτε τα πλαστικά καλύµµατα
κι αφήστε τις παλέτες ανοιχτές για µια µέρα.

• Η κάτω σειρά τοποθετείται µε κοινό κονίαµα τοιχοποιίας (τυποποιηµένο ή εργοταξιακό). 
• Τοποθέτηση υδατοστεγούς µεµβράνης κάτω από το κονίαµα (σχετ. Σχέδιο) κυρίως σε 
    τοιχοποιία ισογείων µε απόσταση λιγότερη των 30cm από το έδαφος. 
• Στην περίπτωση χρήσης µεµβράνης αγκυρώνεται η τοιχοποιία στα κατακόρυφα στοιχεία
   του φέροντος οργανισµού (κολώνες). 
• Η πρώτη σειρά είναι καθοριστική για τη σωστή κατασκευή της τοιχοποιίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

2 α) Για την προετοιµασία της κονίας:
• Ακολουθήστε 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 αντίστοιχου µε το πλάτος των
   δοµικών στοιχείων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ MASTER BLOCK

3 • 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 δοµική κονία να απλώνεται οµοιόµορφα πάνω σε όλη την επιφάνεια.
• Να γίνεται ελαφρά διαβροχή των επιφανειών που έρχονται
   σε επαφή µε κοινά κονιάµατα.
• Να γίνεται σταύρωµα των στοιχείων κατά την τοποθέτηση
   και το ελάχιστο µήκος επικάλυψης να είναι 15cm 
   (κοντά στα κατακόρυφα τελειώµατα).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΧΤΙΣΤΕ ΜΕ MASTER BLOCK.
ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ!

4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το χαµηλό ειδικό βάρος του MASTER BLOCK κάνει εύκολη τη διάνοιξη καναλιών για υδραυλικές 
και ηλεκτρολογικές γραµµές και εγκαταστάσεις, µε τη χρήση απλών και ευκολόχρηστων εργαλείων.

1



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: G2/04 Autoclaved Concrete Masonry Unit Category I,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 771-4:2011+Α1: 2015
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ MASTER BLOCK

Διαστάσεις
Στοιχείων
(ΜχYxΠ)

 Πάχος
cm

Τεµάχια 
/ Παλέτα

Καθαρό  Ύψος
(χωρίς παλέτα)

m

Επιφάνεια
χτισίµατος
m2/παλέτα

Επιφάνεια
χτισίµατος

m2/m3

Μικτό  Ύψος
(µε παλέτα)

m  

Όγκος
m3/παλ

Eιδικά Χαρακτηριστικά

EN13501-1

Kcal/(mh°C) 

W/m°K

W/m2 °K

EN17450,095

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

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Συντελεστής Θερµικής
Αγωγιµότητας Υλικού

Συντελεστής
Θερµοπερατότητας
Επιχρισµένου Τοίχου

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

Κατηγορία
Πυραντοχής

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

Ύψος παλέτας: 0,13 cm

Τα Δοµικά Στοιχεία (blocks) µε πάχος µεγαλύτερο ή ίσο µε 10cm, έχουν τις πλαϊνές πλευρές διαµορφωµένες µε εσοχή και εξοχή 
συναρµογής (αρσενικό - θηλυκό). Η συγκόλληση του ποροµπετόν MASTER BLOCK γίνεται µε ειδικό κονίαµα λεπτών στρώσεων. 

Ξηρό φαινόµενο Ειδικός Βάρος  Kg/m3                                             420 (+/-40) 

Αντοχή σε Θλίψη  Mpa ή Ν/mm2                               2,6 

Συρρίκνωση Ξήρανσης  mm/m                                            0,2

Συντελεστής Αντίστασης 
στην Υδρατµοδιαπερατότητα 

 (µ)
                                                    

EN 772 -13

EN 772 -1
EN 680

EN 1745

Παράµετρος  Μονάδα Μέτρησης                    Τιµές Παραµέτρων          Μέθοδος Ελέγχου
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

www.
xtizoumemazi.gr 

ΤΑΣΕΙΣ -Ι∆ΕΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ό,τι ψάχνεις για τα πιο
σύγχρονα δοµικά υλικά
θα τo βρεις εδώ!

Πιστοποιηµένη Ποιότητα µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα

Εναρµονισµένο µε το πρότυπο ΕΝ 771-4:2011+Α1:2015

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

Διαδικασία παραγωγής φιλική προς το περιβάλλον


