
Загальні технічні запитання по застосуванню блоків з газобетону 
у будівництві 

1. Орієнтовна поверховість будівель при несучій здатності стін* з блоків D400-500 
міцністю на стиск С2,0 в загальних випадках (в конкретних потребує 
конструкторського розрахунку): 

* кроком між несучими стінами до 7,2 м для максимальної поверховості указаної 
товщини блоку (більше потребує розрахунку)  

2. Орієнтовна поверховість будівель при несучій здатності стін* з блоків D400-500 
міцністю на стиск С2,5 в загальних випадках (в конкретних потребує 
конструкторського розрахунку): 

Товщина 
блоків, мм

Несуча здатність 
глухої ділянки стіни 
висотою до 3-х м, 

тн./пог. м  
(з урахуванням 
ексцентриситету),  

не менше

Сфера застосування  

100 − ненесучи перегородки 

150 −
+ несучи стіни одноповерхових невеликих 
господарчих будівель з легким перекриттям по 
дерев’яним балкам 

200 мм 6,5 + зовнішні несучи стіни одноповерхових 
будівель 

250 мм 12 + зовнішні несучи стіни двоповерхових будинків 

300 мм 16
+ зовнішні несучи стіни двоповерхових з 
експлуатованою мансардою будинків;  
+ внутрішні несучи стіни до двох поверхів з 
експлуатованою мансардою 

375 мм 20 + зовнішні несучи стіни триповерхових будинків;  
+ внутрішні несучи стіни до трьох поверхів 

 400 мм 21 аналогічно 375 мм

Товщина 
блоків, мм

Несуча здатність 
глухої ділянки стіни 
висотою до 3-х м, 

тн./пог. м  
(з урахуванням 
ексцентриситету),  

не менше

Сфера застосування 

100 − ненесучи перегородки 

150 −
+ несучи стіни одноповерхових невеликих 
господарчих будівель з легким перекриттям по 
дерев’яним балкам 
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 * з кроком між несучими стінами до 7,2 м для максимальної поверховості указаної ٭
 товщини блоку (більше потребує розрахунку)

3. Конструктив зовнішніх стін (чи потребує утеплення) з блоків густиною D400 
тільки для опалювальних приміщень (для неопалювальних приміщень зовнішнє 
утеплення не потрібно): 

4. Конструктив зовнішніх стін (чи потребує утеплення) з блоків густиною D500 
тільки для опалювальних приміщень (для неопалювальних приміщень зовнішнє 
утеплення не потрібно): 

200 мм 9 + зовнішні несучи стіни одноповерхових 
будівель 

250 мм 17 + зовнішні несучи стіни двоповерхових будинків 

300 мм 22 + зовнішні несучи стіни триповерхових будинків;  
+ внутрішні несучи стіни до трьох поверхів 

375 мм 28
+ зовнішні несучи стіни чотириповерхових з 
експлуатованою мансардою будинків;  
+ внутрішні несучи стіни до чотирьох поверхів з 
експлуатованою мансардою 

400 мм 29 аналогічно 375 мм

Товщина блоків, мм Товщина зовнішнього утеплення, мм
200 мм ≥80 мм (пінополістірол ПСБ-С або мін. вата)

250 мм ≥60 мм (пінополістірол ПСБ-С або мін. вата)

300 мм ≥50 мм (мін. вата); ≥60 мм (ПСБС-С, менше не рекомендовано, 
під ним може бути волога з утворенням льоду при Т=-20°С)

375 мм не потребує

400 мм не потребує

Товщина блоків, мм Товщина зовнішнього утеплення, мм
200 мм ≥90 мм (пінополістірол ПСБ-С або мін. вата)

250 мм ≥70 мм (пінополістірол ПСБ-С або мін. вата)

300 мм ≥50 мм (мін. вата); ≥60 мм (ПСБС-С, менше не рекомендовано, 
під ним може бути волога з утворенням льоду при Т=-20°С)

375 мм ≥30 мм (мін. вата); ≥60 мм (ПСБС-С, менше не рекомендовано, 
під ним може бути волога з утворенням льоду при Т=-20°С)

400 мм ≥20 мм (мін. вата); ≥60 мм (ПСБС-С, менше не рекомендовано, 
під ним може бути волога з утворенням льоду при Т=-20°С)
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5. Армування стін: 

Підвіконні зони на ширину отвора+500-600 мм в обидві сторони; кожен 
четвертий ряд блоків, якщо довжина глухої стіни шириною 300 мм перевищує 6 
м, стіни шириною 375-400 мм – 9 м. 

6. Як правильно армувати стіни з газобетону? 

В блоках стіни зверху робляться 2 паралельні штроби (відступ від краю 
приблизно 60), які потім знепилюються. В штроби заливається клейовий або 
цементно-пісчаний розчин, потім в розчин утоплюється рифлена арматура 
А400/500 Ø8 мм з нахлестом приблизно 300-400 мм. Якщо з початку в штроби 
класти арматуру, а потім ії заливати розчином, вона не буде працювати на 
розтяг. Можуть бути тріщини в стінах. 

7. Внутрішнє оздоблення стін – гіпсові штукатурні суміші з фінішним шаром 
гіпсовими шпаклівками; в вологих приміщеннях цементно-пісчані штукатурки. 
Обмежень штукатурок по паропроникності не має. 

8. Зовнішнє оздоблення одношарових стін штукатурками – легкі штукатурні 
состави (щільністю до 1200 кг/м³) з високою паропроникністю та 
водовідштовхуючою здатністю. 

9. Чим принципово відрізняється пінобетон від автоклавного газобетону? 

Автоклавний газобетон має в 10 разів меншу усадку при висиханні, більшу 
міцність на стиск при однаковій густині ніздрюватого бетону. Самі блоки з 
газобетону «STONELIGHT» мають точну геометрію, яка дозволяє робити 
тонкошовну кладку з більшим термічним опором та меншим розходом розчину. 

10.  Яка мінімальна довжина спирання перемичок? 

Ширина перемичок дорівнює ширині стіни, довжина обпирання не менше 250 
мм з кожної сторони. 

11.  Яка мінімальна довжина спирання плит перекриттів? 

Мінімальна довжина 120 мм. 

12.  В яких випадках потрібен з/б армопояс під міжповерхові перекриття? 

Якщо перекриття виконуються по балкам, з/б плитам перекриття. Для 
монолітного перекриття або часторебристого перекриття «STONELIGHT» з/б 
армопояс не потрібен. 

13.  Наскільки газобетон гігроскопічний матеріал та «боїться» вологи? 

Велика гігроскопічность газобетону це міф, який виник з відносно великого 
показника сорбційної вологи матеріали 5% по масі. Наприклад, у керамічної 
цегли цей показник 2% по масі. Але ключеві слово тут «по масі». Об’ємна маса 
газобетону 400-500 кг/м³, а цегли 1400-1600 кг/м³. Тобто реальної вологи в 
газобетоні в умовах експлуатації буде 20-25 кг/м³, в той час у цегляної стіни – 
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28-32 кг/м³. Оманливим є й той факт, що газобетон виробляється у тому числі з 
додаванням води, а цегла формується шляхом випалення в печі. Отже блоки на 
буд майданчик потрапляють ще у вологому стані, а цегла у сухому. Але далі все 
відбувається навпаки. Блоки з газобетону завдяки пористій структурі починають 
швидко висихати, а цегла завдяки капілярній структурі починає всмоктувати у 
себе вологу. У газобетону, навпаки капілярів дуже мало й вони короткі. Волога, 
яка починає рухатися короткими вузькими капілярами, попадає у більш об’ємні 
пори і рух вологи припиняється. 

14.  Скільки сохнуть стіни з газобетону? 

Швидкість висихання стін з газобетону залежить від товщини блоку, його густини 
та паропроникності зовнішньої обробки. Стіни без зовнішнього оздоблення 
завтовшки 150-200мм в теплу пору року висихають (втрачають переважну 
кількість вологи) за декілька місяців, стіни 250-300 мм - за півроку, 375-400 мм – 
приблизно рік з урахуванням зворотного зволоження в осінньо-зимовий період. 
Густина D400 втрачає вологу більш швидше, ніж D500. Малопроникні зовнішні 
штукатурки, зовнішній утеплювач з пінополістиролу, клінкерна або силікатна 
облицювальна цегла без вентильованого повітряного прошарку консервують 
вологу в товщі стіни та сповільняють терміни її висихання. 

15.  Наскільки газобетон довговічний матеріал? 

Довговічність автоклавного газобетону ТМ Стоунлайт з маркою морозостійкості 
не менше F50 в стінах будинків при грамотному проектуванні й дотриманні 
проектних рішень та належної експлуатації становить не менше 100 років. 
Практика експлуатації будинків з газобетону навіть без зовнішньої обробки 
матеріалу на сьогоднішній день складає понад 80 років. 

16.  Чи можна недобудовані будинку з газобетону залишати взимку без 
додаткового укриття? 

Так, звичайно. Вертикальні поверхні стін з газобетону не потребують 
додаткового покриття в зимовий період. Дуже бажано покрити водо 
відштовхуючими матеріалами (плівкою) горизонтальні поверхні стін (верхній 
обріз кладки без збудованого даху, підвіконня і т.і.)


