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I. Prezentare

A. B.M.P. este un material pentru executarea zidurilor neportante 
în costrucții, obținut din: agregate și lianți polimerici; agregate și 
lianți clasici (2%...5%) și apă - pentru a fi compatibil cu 
mortarele de zidărie și tencuială clasice – brevetat în România.
B. B.P.M. diferă de betonul macroporos clasic sau betonul clasic, 
din punct de vedere al elementelor constitutive, tehnologiei de 
preparare, transportului, punerii în operă și performanțelor 
tehnice.
C. Pentru o construcție din B.M.P. parțial terminată (exclusiv: 
teren, instalații, finisaje și învelitoarea acoperișului) prețul de  
vânzare pentru 1 m2 construit locuibil este mai mic cu 50% și 
profitul este mai mare cu 50%. 



II.Parametrii dimensionali
Tip B.M.P.

Variante Bloc de zidărie Placă armată Perete armat

Formă

BxLxH [mm] 200x490x490 200x490x2500 200x4000x2500

Masă [kg] 5 26 208

Desitate [kg/m3] 100 104 104
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III. Utilizări
B.M.P.

Utilizări
Construcții pereți Izolații Compartimentare Ornamente Construcții
neportanți pardoseli

pereți
planșee
inteterioare și 
exterioare

pereți
planșee

pereți
planșee
interioare și 
exterioare

civile
industriale
organizări de șantiere
depozite etc.

B.M.P.
Utilizări Concluzii

Agricultură Transporturi Arhitectură Frigotehnie Cinematografie Posibilități de 
utilizare în diverse 
domenii

agrozootehnice
îmbunătățiri
funciare

izolație termică ornamente 
interioare și 
exterioare

izolație termică decoruri interioare 
și exterioare



IV. Parametrii tehnici
Parametrii U.M. Materiale

Zidărie                                             Izolație

B.M.P.
bloc de 
zidărie

Beton Cărămidă B.C.A. Polistiren

Densitatea kg/m3 90...100 2200...2500 1500...1700 650...800 11...40
Rezistența la compresiune 2 %

10 %
N/mm2 0,19...0,22 5...40 10...20 1,5...8,5 0,036...0,12

0,25...0,32 0,05...0,18
Conductvitatea termică W/mK 0,05...0,06 0,72...1,25 0,33...0,65 0,25...0,55 0,035...0,045
Atenuare fonică % 87...92 20...27 25...35 34...45 95...99
Rezistență la îngheț - dezgheț cicluri 200...250 40...50 25...30 15...17 400...500
Absorbția de apă la 7 zile % 2,5...3,5 15...20 8...18 5...15 2...3
Modulul de elasticitate N/mm2 4,5...9,5 10000...45000 8000...25000 1600...2500 3,8...8,1

Concentrația medie a radiului CRa-226 Bq/m3 2120 70000 61200 13600 0

Concentrația medie a thoriului CTh-232 Bq/m3 1350 50000 54300 12800 0

Concentrația medie a potasiului CK-40 Bq/m3 14690 502500 838100 130400 0



V. Parametrii economici
Parametrii U.M. B.M.P. Cărămidă B.C.A. Beton

mm
200x490x490 63x115x240 88x115x240 200x240x600 200x300x600

Grosime zid mm 200 240 240 240 300
Cantitate/volum elemente la 1 
m3 zidărie

buc/m3 20/960,4 448/771,2 320/778,3 33/950,4 26/936

Cantitate de mortar la 1 m3

zidărie 
litri 39,6 222,8 221,1 64 49,6

Timp pentru construire1 m3

zidărie
minute 5 265 236 15 10

Densitate kg/m3 90...100 1500...1700 650...800 2200...
2500

Volum elemente zidărie/
volum mortar de zidărie

24,25 3,52 3,48 19,16 14,62

Echipament de transport vehicule <3,5t vehicule > 3,5 t betonie
ră

Echipament de ridicat scripeți macarale
Echipament de găurire, tăiere 
etc.

fierăstrău 
manual

echipamente profesionale



Parametrii U.M. Avantje B.M.P.
Ziduri Valori Preț/m2

construit

Grosime zid mm Grosime mică a zidului = > greutate mică a construcției 15%...40% scade
Cantitate/volum elemente la 1 
m3 zidărie

buc/m3 Număr mic de bucăți la 1 m3 de zidărie = > scade manopera scade

Cantitate de mortar la 1 m3

zidărie 
litri Cantitate mică de mortar = > scade manopera 20%....80% scade

Timp pentru construire1 m3

zidărie
minute Timp foarte mic de punere în operă = > scade manopera 50%...98% scade

Densitate kg/m3 Densitate foarte mică = > scade manoperă, timp manipulare
etc.

88%...94% scade

Volum elemente zidărie/
volum mortar de zidărie

Volumul elementelor de zidărie foarte mare comparativ cu 
volumul mortarului = > scade manopera 

scade

Echipament de transport Cost transport redus = > scade manoperă, poluare mediu etc. scade
Echipament de ridicat Cost ridicare redus = > scade energia consumată scade
Echipament de găurire, tăiere 
etc.

Scule acționate manual = > scade manoperă, poluare mediu
etc.

scade



VI. Parametrii tehnico-economico-constructivi
Parametrii tehnici

Caracreristici tehnice

Materiale de zidărie
B.M.P. Beton Cărămidă B.C.A.

Densitate [kg/m3]
Solicitări 

în stâlpi și grinzi 
mai mici față de beton cu [%]

90…
100

96%

2200…
2500

1500…
1700

30%

650…
800

68%
Conductivitate termică [W/mK]

Pierderi 
de energie

termică față de beton [%]

0,05...
0,06

6%

0,72…
1,25

0,33…
0,65

50%

0,25…
0,55

35%
Atenuare fonică [%] 87%...

92%
20%...
27%

25%...
35%

34%...
45%

Modul de elasticitate
[N/mm2]

Elasticitatea

4,5...
9,5

elastic

10000...
45000

casant

8000...
25000

casant

1600...
2500

casant



Parametrii tehnici

Caracreristici tehnice

Avantajele utilizării B.M.P.
La ziduri Valori Preț/m2

construit

Densitate [kg/m3]

Solicitări 
în stâlpi și grinzi 

mai mici față de beton cu [%]

fundații pe soluri de categorii inferioare Rc < 0,1 
N/mm2

scade

economie de: oțel, beton, ciment, agregate, apă, energie și 
manoperă la fundații, stâlpi, grinzi

80% scade

rezistență mare la cutremur datorită greutății mici a construcției 90% scade

Conductivitate termică [W/mK]
Pierderi 

de energie
termică față de beton [%]

pierderi mici de energie termică 6% scade

costuri foarte mici pentru asigurarea microclimatului 
termobiologic în interiorul construcției

6% scade

Atenuare fonică [%] pătrunere foarte mică a zgomotului în interiorul clădirii 10% scade

costuri foarte mici pentru asigurarea microclimatului fono –
biologic în interiorul construcțiilor

10% scade

Modul de elasticitate
[N/mm2]

Elasticitatea

imposibilitatea apariției fisurilor, crăpăturilor, spargerilor, 
datorită elasticității

0% scade

rezistență mare la cutremure, tornade și taifunuri, datorită 
elasticității

90% scade


