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BLOCHEŢI
S  E  R  I  A
C O M P A C

Blocuri modulare prefabricate
din beton pentru ziduri de sprijin 
din pământ armat

Domenii de aplicare: 

• zone rezidenţiale 

• aplicaţii industriale 

• autostrăzi şi drumuri 

• aplicaţii hidrotehnice (cheiuri, poduri, canale, baraje) 

• terase, garduri şi faţade



BLOCHEŢI
S  E  R  I  A
C O M P A C

prezintă un design îmbunătăţit, apreciat atât de constructori 

cât şi de proiectanţi. Golurile mărite din corpul blochetului 

asigură sufi cient spaţiu pentru agregat, reduc greutatea  

elementelor pentru uşurinţa manipulării şi îmbunătăţesc 

forţele de legătură cu geogrilele. 

-

Avantaje:
• greutate scăzută, pentru uşurinţa  

 manipulării;

• goluri largi pentru uşurarea  

 introducerii agregatelor;

• conexiune îmbunătăţită şi   

 transmitere directă a forţelor  

 de întindere;

• excelentă fl exibilitate la colţuri  

 sau curbe.

De la amenajarea unei curţi interioare până la o structură armată, 

care preia încărcări majore, blocheţii seria Compac III sunt ideali 

pentru orice aplicaţie în acest domeniu.



BLOCHEŢI
S  E  R  I  A
C O M P A C

sunt realizaţi din beton de înaltă rezistenţă, cu absorbţie scăzută 

de apă, pentru structuri cu o durată mare de viaţă. Toate elemen-

tele structurale sunt interconectate folosind pini, de rezistenţă 

mărită, din fi bră de sticlă pentru asigurarea unor forţe puternice de 

legătură. Pinii de conectare permit o aliniere mai uşoară a elemen-

telor şi asigură o conexiune mecanică suplimentară cu materialele 

folosite la armarea solului. Sistemul cu pini, patentat, reprezintă 

diferenţa majoră, furnizând siguranţă şi securitate unei soluţii 

structurale pentru ziduri de sprijin. Noul gol pentru aliniere permite 

o mişcare stânga-dreapta de până la 3.80 cm, reducând tăieturile 

necesare la zidurile cu geometrie complexă. Golurile interioare 

şi forma mai lată a acestor blocheţi, îi fac mai uşor de manipulat, 

furnizează o legatură mai solidă cu geogrilele şi între elemente.

-

Există posibilitatea aplicării la amenajarea 

malurilor pentru luciuri de apă, la soluţiile 

de evacuarea apelor pluviale din zonele 

rezidenţiale, oferind totodată şi un aspect 

arhitectural plăcut.
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Detalii pin:

Material: răşină isopthalică şi fi bră de sticlă

Lungime: 133 mm

Diametru: 12.5 mm

Rezistenţa la forfecare
(consola scurtă): minimum 44 MPa 

Rezistenţa la întindere: minimum 750 MPa

Testaţi conform  ASTM D–4476 şi ASTM D–3916
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Detalii blochet:

Tehnologie de fabricaţie:
prin vibropresare şi despicare controlată

Dimensiuni:
Înălţime:  203 mm
Adâncime:  305 mm
Lăţime:  455 mm

Greutate:
~ 35 kg/buc.

Clasă beton:
C30/37

Culori:
gri, muştar, teracotă

Detalii montaj

Teren de fundare

Pământ armat

Sol sprijinit

Ø 100 tub de drenaj

60 cm

Min. 20 cm sol vegetal
cu permeabilitate scăzută Capac coronament

Blochet Compac III

Umplutură drenantă +  
blochet (piatră spartă 
sau sort - 20 mm)
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Teren sistemetizat

Limita excavaţiei (aprox.)

Bază de piatră spartă 
sau beton simplu

Notă:
Când condiţiile de teren o cere, îmbrăcaţi tubul de dren în sort Ø20 mm şi geotextil,
geocompozit fi ltrant sau un sistem de drenaj, conform specifi caţiilor inginerului geotehnician.

Note privind pregătirea bazei:
1. Baza se va realiza din piatră spartă sau beton simplu cu Rck = min. 14 Mpa
2. Terenul de fundare va avea aprobarea geotehnicianului înainte de realizarea bazei

Blochet Compac III Capac

Limita excavaţiei

15 cm piatră spartă
sau beton simplu

Faţă blocheţi


