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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:
1.1 PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Statytojo parengta ir pasirašyta projektavimo techninė užduotis;
Daugiabučio namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas;
Kadastrinių matavimų byla;
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
Topografinė nuotrauka.
1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO
DALIS
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XII-2573, 2016-06-30);
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga";
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga";
STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo";
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai";
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
RSN 156-94 Statybinė klimatologija
STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“
1.3 KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS
Nėra.
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1.4 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS
OpenOffice;
pdfSam.
2. BENDRIEJI DUOMENYS
2.1 STATINYS
Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo) projektas
2.2 STATYTOJAS
UAB „Kaišiadorių butų ūkis“
Įmonės kodas 158806029, Girelės g. 4, LT-56133 Kaišiadorys
2.3 PROJEKTUOTOJAS
MB „Statinio projektas“
PV Justinas Dūda (atestato numeris – 38467)
Pramonės g. 5, LT-42150 Rokiškis
2.4 STATYBOS VIETA (GEOGRAFINĖ VIETA)
Birutės g. 5, Kaišiadoryse
2.5 FUNKCINĖ PASKIRTIS
6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir
daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo
kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos
prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.
2.6 RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU
Teritorija yra rytinėje Kaišiadorių miesto dalyje, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, ribojasi su
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra, greta Gedimino ir Birutės g. sąnkryžos .
2.7 RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDO VERTYBE
Kultūros paveldo vertybių gretimoje aplinkoje nėra.
2.8 KLIMATO SĄLYGOS
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra vidutinio klimato rajonuose pagal LST EN 60721-3, kur
aplinkos metinė oro temperatūra +6.3 ° C,
Vidutinis metinis vėjo greitis 4,0 (m/s) ;
Vidutinis metinis kritulių kiekis – 630 (mm)
2.9 STATYBOS RŪŠIS
Atnaujinimas (modernizavimas)
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2.10 STATINIO KATEGORIJA
Neypatingasis statinys
2.11 KITI REIKALINGI DUOMENYS
Nėra.
3. ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, PAAIŠKINIMAS KAIP JI ATITINKA
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ
Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas yra Kaišiadorių miesto savivaldybėje.
Daugiabutis gyvenamasis namas pastatytas 1975 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis gyvenamoji. Esamas pastato aukštis – 15.40 m.
Daugiabutis gyvenamasis namas yra 5 aukštų, vienos laiptinės su rūsiu. Jame yra 10 butų. Rūsys
nešildomas, jame įrengtas šilumos punktas, vandens apskaitos ir elektros skydinė, bendro naudojimo
patalpos ir gyventojų sandėliukai.
Išorinės sienos

Pamatai

Stogas

Butų ir kitų patalpų
langai ir balkonų durys
Balkonų ar lodžijų
laikančosios
konstrukcijos
Rūsio perdanga
Bendrojo naudojimo
patalpų langai ir lauko
durys

Sienų konstrukcija – plytų be išorinio tinko sluoksnio. Vietomis ties
piliastrais ir parapetais pastebėti plytų mūrų suaižėjimai, erozija, plytų
mūro skilimai.
Sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža neatitinka STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimų.
Pamatai – juostiniai. Pamatų būklė patenkinama, deformacijų apžiūros
metu nepastebėta. Nuogrinda vietomis pasvirusi į pastato pusę arba jos
nėra, pastebėti tinko nutrupėjimai, skilimai.
Pamatų šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.
Pastato stogas – sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema – vidinė. Stogo
dangos apskardinimų būklė patenkinama, esant poreikiui vykdomas
dangos remontas užtaisant nesandarumus, tačiau papildomas
termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas.
Esama stogo šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.
Didžioji dalis langų pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo paketais),
vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.
Balkonų / lodžijų perdangos suaižėjusios, vietomis atvira armatūra.
Turėklų plieno elementai pažeisti korozijos, aptaisyti šiferio lakštais ar
asbestu. Korozija mažiną konstrukcijų tarnavimo laiką, didina
deformacijų riziką, turėklų apdaila pavojinga eksploatacijai dėl
kenksmingų medžiagos bei galimo gritimo nuo pastato.
Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. Vizualinės
apžiūros metu deformacijų nepastebėta.
Laiptinių langai pakeisti PVC gaminiais su stiklo paketais. Rūsio seni
mediniai, nesandarūs.
Įėjimo durys plieninio profilio su pritraukėjais tačiau be termoizoliacijos
užpuldo, rūsio ir tambūro drusy senos, medinės, nesandarios.
Nepakeistų langų ar (ir) durų energetinės savybės neatitinka STR
Dokumento žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.BAR

Lapas

Lapų

Laida

3

9

O

Liftai (jei yra)

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimų.
Pandusas ties laiptine neįrengtas.
Liftas neįrengtas.

Esama pastato būklė nepatenkinama, neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų.
4. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI
Esami, nekeičiami.
5. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI
Esami, nekeičiami.
6. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ ŠACHTŲ) TIPAI,
MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI
Pastato atitvarų elementų tipai ir medžiagos pasirenkamos remiantis projektavimo technine užduotimi ir
galiojančiais normatyviniais dokumentais.
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m²×K)) vertės C
energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio
naudingumo rodiklių skaičiavimui:
Eil.
Nr.
1.

Atitvarą
žymintis
poraidis

Atitvaros rūšis

2.

Pastato energinio naudingumo klasė
Stogai
Perdangos6)

r
ce

3.

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu

fg

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių

cc

4.
5.
6.
7.

Gyvenamieji pastatai
C
0,16
0,25

Sienos
w
0,20
Langai7), stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios
wda
1,63)
atitvaros
Durys, vartai
d
1,6
Pastabos:
3) jei gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas
didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių
atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U vertė turi būti 1,3 W/(m²×K);
6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų;
7) langų atitvaroms taip pat priskiriamos įstiklintos ir neįstiklintos durys į įstiklintus balkonus,
įstiklintas galerijas ir šiltnamius.
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7. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ
UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI
Statinyje sudaromos normalios sąlygos - užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas,
geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir
dirbtinis apšvietimas.
Patalpų vėdinimui gerinti, butų langai montuojami su horizontaliomis orlaidėmis, o ant ventiliacijos
kanalų įrengiami vėjo deflektoriai.
8. NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS)
Pastato vidaus aplinkos garso klasė parinkta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.07:2003 ,,Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”. Kadangi atnaujinimo
(modernizavimo) pastato paskirtis išlieka ta pati, vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi
nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas C garso klasei.
9. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS
Sienų apdailai numatomas daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, turintis sustiprintą apsaugą nuo
pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo bei pakenkimo.
Įėjimo į laiptinę ir rūsį durys su švieslangiais. Tambūro durys su saugaus stiklo paketo švieslangiais..
Stiklinamiems balkonams numatomi išoriniai apsauginiai atitvarai montuojami 1,1 m aukštyje nuo
balkono grindų.
10. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS,
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS,
APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS,
TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS
Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, atitinka specialiųjų architektūros reikalavimų
sąlygas. Projektas atitinka techninę projektavimo užduotį
11. STATINIO (PASTATO) TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
11.1 SKLYPAS
NR.

PAVADINIMAS

I

SKLYPAS
sklypo plotas
sklypo užstatymo intensyvumas
sklypo užstatymo tankis

MATO
VNT.

KIEKIS

PASTABOS

m2
%
%

-

(esamas)
(esamas)
(esamas)
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11.2 PASTATAI
NR.
II

PAVADINIMAS

MATO
VNT.

KIEKIS

PASTABOS

PASTATAI
pastato paskirties rodikliai (butų skaičius)
pastato bendrasis plotas
pastato naudingasis plotas
pastato tūris
aukštų skaičius
pastato aukštis
butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:
1 kambario
2 ir daugiau kambarių
energinio naudingumo klasė
pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų
klasė
statinio atsparumo ugniai laipsnis
atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:
sienų
cokolio
langų
durų
stogo

vnt.
m2
m2
m3
vnt.
m
vnt.
vnt.
vnt.

W/(m2K)
W/(m2K)
W/(m2K)
W/(m2K)
W/(m2K)

10
926,70
708,15
3255
5
14,83
10
10
C

10 (esamas)
856,77 (esamas)
708,15 (esamas)
3182 (esamas)
5 (esamas)
15,40 (esamas)
10 (esamas)
10 (esamas)
F (esamas)

E

-

I

-

0,18
0,36
1,30
1,50
0,15

-

12. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
12.1 SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS
Keičiama esama danga termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiama ritininė (bituminė arba sintetinė)
danga. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“
Paskutinio aukšto balkonų stogas šiltinamas, keičiama esama dangai termoizoliacinėmis plokštėmis,
įrengiama (bituminė arba sintetinė) danga. Stogelis virš įėjimo į pastatą modernizuojamas.
12.2 IŠORINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS, ĮSKAITANT SIENŲ KONSTRUKCIJOS DEFEKTŲ PAŠALINIMĄ
Pastatas apšiltinamas iš išorės įrengiant daugiasluoksnes termoizoliacines apdailos plokštės.. Sienų
paviršiai paruošiami darbams, nuvalomi ir šalinami defektai. Numatomas lauko palangių ir stogelių
skardinimas, gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo. Numatomas parapetų
skardos nuėmimas ir naujos apskardinimas po apšiltinimo. Sutvarkomi kampai ir angokraščiai.
12.3 COKOLIO ŠILTINIMAS, ĮSKAITANT COKOLIO KONSTRUKCIJOS DEFEKTŲ PAŠALINIMĄ
Projektuojama cokolio termoizoliacijos įrengimas įgilinant į gruntą ( apie 1,20 m). Termoizoliacinis
sluoksnis padengiama drenažine membrana (žiūrėti SK). Termoizoliacinės plokstės tvirtinamos, klijuojant
ir papildomai tvirtinant smeigėmis.
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Cokolis virš žemės lygio apšiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, paruošiami paviršiai, įrengiamas
hidroizoliacijos sluoksnis. Numatomas termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigėmis. Įrengiamas išlyginamasis sluoksnis, tvirtinamas tinklelis. (detalesnius sprendinius
žiūrėti SK). Langų angokraščiai aptaisomi apdailos plytelėmis, paviršius taip pat aptaisomas apdailos
plytelėmis.
12.4 BALKONŲ AR LODŽIJŲ ĮSTIKLINIMAS ĮSKAITANT ESAMOS BALKONŲ AR LODŽIJŲ KONSTRUKCIJOS
SUSTIPRINIMĄ IR (AR) NAUJOS ĮSTIKLINIMO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMĄ PAGAL VIENĄ PROJEKTĄ
Balkonai įstiklinami PVC profiliu nuo balkono turėklų iki viršaus. Šalinamos esamos konstrukcijos,
paruošiami angokraščiai balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui. Balkonai įstiklinami, sandūros
hermitizuojamos. Įrengiamos ir tvirtinamos palangės, numatoma angokraščių apdaila – struktūrinis
tinkas.
12.5 BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOSE ESANČIŲ LANGŲ KETIMAS (ĮSKAITANT APDAILOS DARBUS)
Numatomas bendrojo naudojimo patalpų esamų langų (rūsio) keitimas energetiškai efektyvesniais
langais. Įrengiamos lauko palangės, numatoma angokraščių apdaila, sandūrų hermetizavimas.
12.6 BENDROJO NAUDOJIMO LAUKO DURŲ (ĮĖJIMO, TAMBŪRO, BALKONŲ, RŪSIO, ŠILUMOS PUNKTO)
KEITIMAS (ĮSKAITANT APDAILOS DARBUS)
Numatomas esamų lauko (įėjimo, rūsio, šilumos mazgo) durų keitimas. Tambūrui numatomos PVC
profilio su pritraukėju durys, rūsiui ir šilumos punktui – plieninės.
12.7 ĮĖJIMO LAIPTŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS
Panduso įrengti nėra poreikio, nes nėra peraukštėjimo tarp žemės paviršiaus ir laiptinės grindų lygio.
Numatomas monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas, klojinių įrengimas ir išardymas,
betonuojama armuojant. Sprendinius žiūrėti SK dalyje.
12.8 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ LANGŲ IR BALKONŲ DURŲ KETIMAS MAŽESNIO ŠILUMOS PRALAIDUMO
LANGAIS
Numatomas esamų butų energetiškai neefektyvių langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo
funkcija). Montuojamos naujos palangės, numatoma angokraščių apdaila.
12.9 LAIPTINIŲ VIDAUS SIENŲ, LUBŲ, GRINDŲ PARUOŠIMAS DAŽYMUI IR DAŽYMAS, TURĖKLŲ
ATNAUJINAMAS IR DAŽYMAS
Numatomas laiptinės sienų, lubų paruošimas dažymui ir dažymas. Laiptų pakopos paruošiamos darbams
ir aptaisomos plytelėmis. Ranktūriai – turėklai paruošiami dažymui ir dažomi.
13. BENDRI REIKALAVIMAI
13.1 HIGIENA
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus.
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13.2 STATINIO NAUDOJIMO SAUGA.
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus.
13.3 DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI.
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja
daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo
būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai
privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346.
13.4 STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS.
Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai pėstiesiems. Į
statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją,
rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose
turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais,
valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai. Darbuotojai privalo būti apsaugoti
nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos
reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į
krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas
zonas neprivalo būti įėjimo. Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos
kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių
medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis
priemonėmis.
13.5. BENDROSIOS PASTABOS
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas
pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar
teritorijos elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir
įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose
darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų
atlikimui. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų,
įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo
vienetais) kiekiai. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų
(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų
kiekius. Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose
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pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Projekto sprendimai yra
tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo,
užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.
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Dėl įrengimų ir medžiagų markių paminėtų projekte ir specifikacijose
Specifikacijose nurodytos gaminių markės yra informacinio pobūdžio ir turi būti suprantamos kaip
analogas renkant įrangą ir medžiagas.
TS 00 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. BENDRI REIKALAVIMAI
Bendrosios nuostatos
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą
personalą bei įrangą.
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų
panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti.
Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja užsakovui statybos metu ir
vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas
statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti
statybos darbų kokybę.
“Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.
Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų,
įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai
montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus
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bei reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas
atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.
Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui
ir leisti objektui tinkamai veikti.
Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią
erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį.
Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir
kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas
stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui
be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame
stovinčio žmogaus aukštyje.
Įstatymai ir reikalavimai
Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos įstatymais.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir
reikalavimus.
Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti
jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai
įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą.
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių
nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių
nuostatų ar standartų atžvilgiu.
Gaminiai, medžiagos
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi
būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda; - pagaminimo data.
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Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus,
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos įrangos katalogus ir standartų
dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai.
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo
patvirtinimo.
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus.
Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti
nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju,
jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją
perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami
arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir
nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
Gaminių ir medžiagų pristatymai
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais
dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos
prekių tiekėjui.
Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose,
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šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje,
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. Statybos įranga ir
statybos metodai
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus
Matavimai
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą
reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo
padėties. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o
taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų
besisumuojančios tik į vieną pusę.
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų.
Darbų koordinavimas
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas
sudaro apdailos, inžinerinių ir kitų sistemų instaliavimo (įrengimo) planą (grafiką) prieš pradedant darbus
tam, kad nesikirstų apdailos ir inžinerinių sistemų įrengimo darbai, ir statybų metu užtikrina, kad darbai
vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu,
nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.
Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką.
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai,
turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
Bandymai ir pavyzdžiai
Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai, matavimai:
1. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai;
2. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos;
3. Triukšmo matavimų dokumentai;
4. Vibracijos lygių matavimų dokumentai;
5. Garso klasifikavimo protokolas;
6. Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
7. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą;
Tyrimai ir matavimai atliekami atestuotų ar akredituotų subjektų.
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar
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kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių,
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti
aplinkybė. Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas
turi būti suteikiami Rangovo.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių
aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi.
Paslėpti darbai
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų
ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai
turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale.
Apsauga
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo,
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo.
Kitos sąlygos
Angos ir nišos
Brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Inžinieriaus sutikimo
neleidžiamas.
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų
aplinkos reikalavimus.
Angos montavimui
Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas
angas ir turi pateikti visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti angas.
Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti
negalima, nebent tai leistų Inžinierius.
Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi
užtaisyti visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus.
Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse
konstrukcijose mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis.
Remontas (defektų taisymas)
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami.
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesisilpnina konstrukcijos ar nepablogins
išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką.
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Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka.
Nemažiau trijuose aukščiuose kiekvienoje fasado plokstumoje turi būti atliktas esamo uztinkavimo
nuardymas esamų plytų erozijai ivertinti. Jei erozija didesne nei 1/3 plytos storio, privaloma permūryti
nauju mūru su išsiplečianciu mišiniu.
TS 01 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI
Darbų vykdymas ir kontrolė
Projekto sumanymui reikalingos pašalinti statinio dalys ar elementai, išmontavimas ir ardymas turi būti
atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi
bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:
 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėsekonteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama
tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai
prižiūrimi.
 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus
Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo
taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.
Išmontuodamas ir išardydamas projekte numatytas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo
kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus
(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai
apdailai.
TS 02 LANGŲ ĮRENGIMAS
Reikalavimai butų, laiptinių langams ir balkonų stiklinimams
staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm,
nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm;
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gaminiai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis
kaip 1,5 mm;
furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001
tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio
elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono;
šiluminė varža U  1,3 W/m2K;
orinio garso izoliacijos indeksas  34dB;
Atsparumas vėjo apkrovai: centrinės zonose ne mažiau A2, pastato pakraščiuose ne mažiau A5,
pastato kampuose ne mažiau A5;
Nepralaidus vandeniui: centrinės zonose ne mažiau 4A 4B, pastato pakraščiuose ne mažiau 7A 7B,
pastato kampuose ne mažiau 8A;
Oro skverbtis  klasės;
Mechaninio patvarumo klasėvarstymo ciklai  000 ciklų;
Mechaninio stiprio klasė klasė;
Profiliai ne mažiau 5 kamerų;
Stiklo paketas su trimis stiklais, kurių vienas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į
stiklo paketą su inertiniu dujų užpildu.
Stiklo atsparumas smūgiams 3 klasė
Stiklo dužimo būdas A klasė
Visuose pirmo aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro
lango varčios iškėlimą;
Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 15 metų;
Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos
pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą;
Langų ir durų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų
reikalavimus;
Spalva balta.
Darbų vykdymas
Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles, arba vadovautis Langų,
durų ir jų konstrukcijų montavimas ST2491109.01:2015 statybos taisyklėmis.
langai montuojami lango angoje.
Montavimo darbų eiga:
Langas įtvirtinamas angoje naudojant mūrvines
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės;
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose.
Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varsčios;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, pritvirtinama 8mm diametro mūrvinėmis. Skirtingose angose gali
būti naudojami skirtingi varžtai.
Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimas.
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (poliuretano putomis);
- reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos.
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- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir visiškai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus.
3. Atliekamas galutinis angų sandarinimas.
- angos sandarinimas atliekamas visu staktos perimetru iš vidaus ir išorės. Angos sandarinimui
naudojamos specialios besiplečiančios tarpinės ir juostos.
4. Pašalinamos apsauginės plėvelės.
5. Visi paviršiai nuvalomi.
1 lentelė. Leistini nuokrypiai
Gaminių
vardinių
Matuojamieji gaminio parametrai
Vardinių matmenų intervalai
matmenų nuokrypiai
1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) Iki 630
+1,0
matmenys
Nuo 630 iki 1600
+1,5
Nuo 1600
+2,0
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys
Iki 630
-1,0
Nuo 630 iki1600
-1,5
Nuo 1600
-2,0
3. Išorinių staktų matmenys
Iki 1000
2,0
Nuo 1000
3,0
iki 2000
5,0
4. Langų plokštumas ir tiesumas
Nuo 2000 iki 1000
1,5
Nuo 1000 iki 1600
2,5
3,5
Nuo 1600 iki 1000
2,0
5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Nuo 1000 iki 1600
3,0
Nuo 1600
4,0
Leistinas nuokrypis,
Nuokrypio pavadinimas
mm
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės
3
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės
3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi
2
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės
3
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto
±3
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse
2
Laminuotos vidaus palangės. Bendroji dalis
Jos gaminamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš viršaus
padengiamos storu 0,7 mm laminato sluoksniu.
Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, statyti karštą virdulį,
stumdyti daiktus ir nesubraižyti paviršiaus.
Tokių palangių paviršiui neturi kenkti saulės spinduliai. Jas galima plauti švelniomis skalbimo
priemonėmis.
Laminuotos palangės iš drėgmei atsparios MDP daromos 18 mm storio V313 standarto, naudojami
D3 klasės klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36 mm ir užapvalinta R-6 mm; spalva ir medžio imitacijos
tipas derinamas su projekto autoriumi.
1 pav. Laminuota palangė
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PVC palangės lodžijose
Gaminamos su snapeliu iš PVC.
Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, stumdyti daiktus ir
nesubraižyti paviršiaus.
Tokių palangių paviršiui neturi kenkti saulės spinduliai. Jas galima plauti švelniomis plovimo
priemonėmis.
PVC palangės 18 mm storio. Priekinė briauna pastorinta iki 36 mm ir užapvalinta; spalva balta.
Vidaus palangių montavimas ir jungimai
Palangės montuojamos didesnės nei lango anga.
Sumontavus palanges, plyšiai užtaisomi sandarinimo putų mase.
Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę.
Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo
instrukcijomis.

TS 03 DURŲ ĮRENGIMAS
BENDROJI DALIS
Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, su visiškai
baigta paviršiaus apdaila, spynomis, rankenomis, užrakto mechanizmu.
Techniniai reikalavimai metalinių rūsio ir laiptinės durų konstrukcijai:
− sąvara – 45mm storio, skardos storis – 1,5÷2,0mm, su mineralinės vatos užpildu ir plieniniu
sustiprinimu;
− falcavimas – iš dviejų pusių;
− paviršius – durys ir stakta – iš cinkuotos medžiagos, padengtos milteliniu sluoksniu;
− sandarinimas – 4 pusių EPDM sandarinimo profilis;
− spyna – įleistinė rūsio durų, elektromagnetinė kodinė spyna laiptinės durų;
− vyriai su atraminiais guoliais;
− šilumos izoliacijos koeficientas – 1,7-1,9 W/m2K;
− garso izoliacija – 39dB;
Techniniai reikalavimai elektromagnetiniai spynai:
− Komplektuojama su klaviatūra;
− Atidarymas iš vidaus nuspaudus mygtuką ar sklendę;
− Iš lauko atidarymas suvedus kodą;

Dokumento žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.TS

Lapas

Lapų

Laida

9

44

O

− Išlaiko ne mažiau 300kg;
− Veikimo temperatūra -40 C° - +50 C°;
− Skirta metalinėms durims;
DURŲ TVIRTINIMAS
Durų komplektai tiekiami su gamybos pasu, kur nurodomi techniniai duomenys, pagristi normatyviniais
dokumentais. Durų stakta tvirtinama medvaržčiais su dengiama galvute prie medinių ar kitokios
medžiagos kamščių, mūrijant įdėtų į angokraščius (3 kamščiai kas 900 mm per durų aukštį). Stakta turi
būti izoliuota nuo mūro sluoksniu klijuotinės hidroizoliacijos. Plyšiai užsandarinami nesiplečiančia
polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais.
DURŲ MONTAVIMAS IR PRIDAVIMAS
Tarpai tarp išorės durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. Leistini durų įrengimo nuokrypiai
Leistinas
nuokrypis,
Nuokrypio pavadinimas
mm
Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto
Horizontalių elementų nesutapimas duryse

3
3
2
±3
2

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba
įskilimų. Defektai šalinami Rangovo sąskaita. Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir
užraktais, kur tai numatyta.
Vidaus tambūro durys, pagamintos iš PVC profilių. Išmontuojamos ir keičiamos nepakeistos senos vidaus
durys iš tambūro į laiptinę naujomis plastikinėmis durimis. Durys į laiptinę su įstiklinimu iki pusės,
pritraukėju. Rūsio durys aklinos, su
užraktu. Durų spalva – balta. Tarpai tarp sienų ir durų staktų užpildomi montažinėmis putomis. Iš išorės
angokraščiai šiltinami ir aptaisomi skarda, iš vidaus - remontuojamas tinkas. Techniniai reikalavimai
vidaus durims:
- Plastikinės vidaus tambūro durys;
- Tambūro durys iki pusės su užpildu, aukščiau – įstiklintos armuotu stiklu;
- Durys su pritraukėju;
- Vidaus durų spalva – balta;
- Mechaninio patvarumo klasė >=6
Plastikinės, su armuotu įstiklinimu nuo pusės (tambūro į laiptinę), arba aklinos su užpildu (į rūsį) vidaus
durys. Durų įranga, įskaitant ir durų varčias, kaip pilnas komplektas bei montavimo darbai užsakomi ir
perkami iš gamintojo. Durų garso izoliacija turi būti daugiau kaip 28 dB. Plastiko rėmai turi būti
gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. PVC Durų profilių kampinių sujungimų stiprio riba
turi būti ne mažesnė kaip 3000 N. Profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė
armatūra, ji turi būti atspari korozijai.
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TS 04 FASADO ĮRENGIMAS.
Fasadų šilumos izoliacija ir apdaila
Fasadų šiltinimui numatomos daugiasluoksnės fasado šiltinimo plokštės, plokštė yra sudaryta iš
termoizoliacinio poliuretaninio putplasčio sluoksnio ir išorinio cemento plaušo lakšto suklijuotų
tarpusavyje poliuretaniniais klijais. Vidinėje plokštės pusėje ir tarpsluoksnyje tarp poliuretaninio
putplasčio ir cemento plokštės aliuminio folija. Plokščių perimetru suformuotos briaunos, kad jas
montuojant gretutinių plokščių termoizoliaciniai sluoksniai turėtų užlaidas vienas kito atžvilgiu.

Plokštės sudėtinių elementų tecninės charakteristikos
Eil
Žaliavos pavadinimas, charakteristika
Patikrinimo/bandymo metodas
Nr
1 Cemento plaušo plokštė (LST EN 492)
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1.1

1.2

Mechaninis stiprumas:

lenkiamasis stipris lygiagrečiai
formavimo krypčiai;

lenkiamasis stipris statmenai
formavimo krypčiai;

įmirkusios bandinio lenkiamasis
stipris lygiagrečiai formavimo krypčiai (po
24 h mirkymo);

įmirkusios bandinio lenkiamasis
stipris statmenai formavimo krypčiai (po
24 h mirkymo)
Degumo klasė

1.3

Vandens nepralaidumas po 24 h

1.4

Atsparumas karšto vandens poveikiui

1.5

Atsparumas mirkymo-džiovinimo poveikiui

1.6

Atsparumas šaldymo-atšildymo poveikiui

1.7

Atsparumas karščio ir lietaus poveikiui

1.8

Vandens įmirkis

1.9
2

Storis
Poliuretaninio putplasčio plokštė (LST EN
13165)
Degumo klasė

2.1
2.2
2.3

Deklaruojama šilumos laidumo
koeficiento po sendinimo vertė λd
Statmenas paviršiui stipris tempiant

2.4

Gniuždomasis stipris

2.5

Aliuminio folijos sukibimo stipris su
poliuretanu
3 Poliuretaniniai klijai
3.1 Tipas
3.2

Klampumas

3.3

Tempiamasis šlyties stipris

3.4

Užtepimo laikas

Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus arba bandymas
gaunant siuntą
Informacinis rodiklis Informacinis
rodiklis

≥ 17 MPa
≥ 24 MPa
≥ 13 MPa
≥ 19 MPa

Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Matavimas. Kiekviena siunta

Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą
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4
4.1

Aliuminio folija
Storis

5.
5.1

Siūlių hermetikas
Tipas

Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą

≥ 7 µm

Pagal tiekėjo atitikties
dokumentus gaunant siuntą

Vienkomponent
is

Degumas
Sienų plokščių degumo klasė pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010 yra B-s1,d0.
Pagrindo paruošimas
Prieš įrengiant plokštes pagrindas turi būti lygus ir tvirtas, pagrindo išlyginimui naudojamas tinkas ir
termoizoliacinės medžiagos.
Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus,
pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Atskiros techninės priemonės pateiktos
lentelėje.
Pagrindo pradinis būvis
Drėgnas pagrindas (pvz.,
gruntinė drėgmė)
Pagrindo paviršius apdulkėjęs
Riebalų dėmės ant pagrindo
Užtaršos nuo klojinių ar kitokių
tepamų atskyrimo priemonių
Druskų apnašos ant sauso
pagrindo
Pūslėtos ir atplyšusios vietos
Samanos, kerpės, pelėsiai,
grybeliai
Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai3
Nepakankamas stipris4
Nepakankamai lygi plokštuma5
Nevienalytis, labai įgeriantis
pagrindas
1
2

Rekomenduojamos priemonės
Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti, arba tik išdžiovinti.
Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.
Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų
ploviklių2; nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.
Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas atskyrimo
priemones vandens garais, naudojant ploviklius2; nuplauti švaraus
vandens spūdžiu1.
Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens spūdžiu1.
Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį paviršiaus
lyginimą ir atstatymą atlikti atitinkama medžiaga, kuri užtikrintų
pagrindo stiprį ne mažiau kaip 0,25 MPa; visada būtina, kad
panaudotos medžiagos gerai išdžiūtų.
Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu, arba nuvalyti
cheminėmis priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti. Panaudojus
chemines priemones, apnašas pašalinti mechaniniu būdu.
Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo priežastys.
Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima prieš tai
sudrėkinti; leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti paviršių.
Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis
medžiagomis, kurios užtikrintų pagrindo stiprį4.
Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga.

Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant, pagrindas turi būti gerai išdžiūvęs.
Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su gamintoju, ar galima jas naudoti.
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Pagrindo įtrūkius būtina ištirti ir nustatyti jų atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai,
pvz. įtrūkiai tinke dėl jo susitraukimo užtaisomi remontiniais skiediniais. Didesni smulkūs neaktyvūs
įtrūkiai (jei tinkas neatšokęs į jį stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai,
pvz., atsiradę dėl pastato sėdimo, valkšnumo, poslinkio arba per didelio plėtimosi, gali būti dengiami tik
pašalinus jų atsiradimo priežastis.
4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne mažiau kaip 0,20 MPa su sąlyga, kad mažiausia leistina
stiprio riba atskirose vietose bus ne mažesnė kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis paviršiaus lyginimas
ar atstatymas, naudojamos medžiagos stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 MPa.
5 Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai – 20 mm/m. Esant
didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis
neturėtų viršyti 5 %.
Šiltinant senus pastatus rekomenduojama bandymu nustatyti pagrindo stiprį. Bandymas atliekamas
specialiu atplėšimo jėgą nustatančiu įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia tikrinti tinkuotą, dažytą ar
kitokia apdaila padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir
betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius.
Šiltinant senus pastatus būtina fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių
esančius pelėsius ir samanas.
Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant
pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus,
duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti.
Tvirtinimas
Plokštės prie pagrindo tvirtinamos poliuretaniniais klijais ir nerūdijančio plieno ankeriniais varžtais
kurių diametras 6 mm.
ANGOKRAŠČIŲ IR BALKONŲ APTVARŲ ŠILUMOS IZOLIACIJA IR APDAILA
Vėjo izoliacinė plokštės angokraščiams ir balkonų turėklams: Skirta pastatų vėdinamų atitvarų
šilumos ir vėjo izoliacijai. Plokštės naudojamos šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo
vėjo. Plokštės padengtos nedegia, vandens garams laidžia, tačiau orą izoliuojančia plėvele.
Rodiklis
Vertės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD = 0.033 W/mK
Degumo klasifikacija
A2-S1, d0
Oro pralaidumo koeficientas
<10x10-6 m3/m2sPa
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp
≤ 1 kg/m²
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3 kg/m²
WL(P), Wlp
Vandens garu varza Z
0,10 m²hPa/mg
Apatinis vatos sluoksnis balkonų aptvaruose: Skirtas vėdinamų fasadų apatiniam šilumos izoliacijos
sluoksniui, kurių neveikia apkrovos, šilumos ir garso izoliacijai.
Rodiklis
Vertės
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD = 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija
A1
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Vandens garų varžos faktorius µ
Orinis pralaidumo koeficientas, ℓ

1
120 x 10-6 m3/mPas

Balkonų aptvarų apdailos plokštės iš fibrocemento:
Plokščių paviršius lygus, matomos negilios šlifavimo linijos. Plokštės pasižymi natūralia gryna spalva,
homogeninės - dažytos masėje, spalva tolygiai per visą plokštės storį. Plokštė tuti būti iš abiejų pusių
hidrofobizuojama - apsaugoma nuo atmosferos poveikių.
Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis plokštės gamintojų
nurodytomis rekomendacijomis, bei laikančiojo karkaso montavimo schema.
Plokštės savybės
Minimalus reikalavimas
Standartas
1
Degumo klasė
A2-s1, d0
EN 13501
3
2
Mažiausias tankis
1580,0 kg/m
EN 12467
3
Matmenų stabilumas storiui ±0,5
EN 12467
4
Atsparumas lenkimui
Ne mažiau 5 klasė
EN 12467
išilgai:
Ne mažiau 32 N/mm2
skersai:
Ne mažiau 22 N/mm2
5
Elastingumo modulis
>14,000 N/mm2
EN 12467
6
Plokštės klasifikavimas
A kategorija, 5 klasė
EN 12467
7
Plokštės svoris
14,90 kg/m2
8
Spalva
Δ L ryškumas:
± 2,5
9
Storis
Ne mažiau 8mm
TS 05 FASADO IR KITŲ ELEMENTŲ ŠILTINIMAS SU TINKUOJAMA SISTEMA
Bendrieji reikalavimai
Apšiltinimui naudojamos fasadų šiltinimo sistemos degumas nežemesnės kaip B–s3, d0 degumo
klasės.
Tiekiamos išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) turi būti vientisos ir sertifikuotos.
Vientisa laikoma sistema, gauta iš vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą (ETL) ir
ženklinta CE ženklu.
Fasado šiltinimo sistema tiekiama iš vieno gamintojo.
Darbų atlikimo sąlygos
Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei kaip +5°C ir ne aukštesnei kaip +30°C
aplinkos ir pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %.
Visi darbų atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartines klimato sąlygas: temperatūra 23±2ºC,
santykinė oro drėgmė 50±5 %. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei
santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis.
Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti
apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiūvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir
tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas.
Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailini sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose plokštumose. Jei
nėra galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, apsaugai nuo tiesioginių
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saulės spindulių, vėjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz., apsauginę
plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus stogelius ir pan.
Darbų technologija
Pagrindiniai montavimo darbų etapai:
statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas;
pagrindo paruošimas;
termoizoliacinių plokščių klijavimas;
mechaninis tvirtinimas smeigėmis;
armuotojo sluoksnio įrengimas;
baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas.
Statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas
Statybos objekto paruošiamieji darbai:
 statybos aikštelės priėmimo, elektros energijos ir vandens tiekimo užtikrinimo;
 statybos objekto aprūpinimo, paženklinimo ir apšvietimo organizavimo;
 šiltinimo darbams reikiamų medžiagų, įrankių, įtaisų ir atliekų saugojimo vietų įrengimo;
 darbo aikštelių (dažniausiai pastolių), statybos komunikacijų įrengimo, aprūpinimo medžiagų
transportavimo mechanizmais (ypač vertikalaus kėlimo);
 reikiamų medžiagų, įrankių ir įtaisų priėmimo ir saugojimo.
Pavojinga zona priklauso nuo pastato aukščio, bet ne mažiau kaip 2,5 m atstumas nuo šiltinamo
objekto. Virš įėjimų į pastatą būtina įrengti apsaugines stogines ir priedangas, o likusi pavojingos zonos
dalis turi būti atskirta specialiu apsauginiu tinklu (pastolių uždengimas) arba aptverta įspėjamąja juosta
(jei nenaudojami pastoliai).
Statant pastolius, būtina vadovautis pastolių montavimo ir darbų saugos taisyklėmis. Pastoliai turi
būti statomi pakankamai dideliu atstumu nuo sienos (prie termoizoliacinio sluoksnio storio pridedant
apie 30 cm). Pastolius reikia uždengti apsauginiu tinklu arba armuota plėvele. Pastolių tvirtinimo kaiščiai
išdėstomi vienodais atstumais plokštumoje, įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad vanduo
nepatektų į termoizoliacinį sluoksnį. Pastolių tvirtinimo kaiščiai turi būti tokio ilgio, kad jų kilpos
nesiliestų su termoizoliaciniu sluoksniu. Baigiant šiltinimo darbus, kaiščiai demontuojami, kaiščių vietos
užtaisomos termoizoliacine medžiaga, klijiniu glaistu ir padengiamos apdailos sluoksniu (galima naudoti
specialius kaištukus).
Tiekiami sudėtiniai sistemos komponentai, priimant medžiagas ir gaminius statybos aikštelėje,
kruopščiai patikrinami ar jų kiekiai ir dydžiai atitinka projektinius sprendinius.
Medžiagos statybos aikštelėje turi būti sandėliuojamos taip, kad nebūtų pažeistos.
Sausus mišinius (klijai, klijinis glaistas, mineralinis dekoratyvusis tinkas) būtina saugoti nuo drėgmės.
Medžiagų, kurių sudėtyje yra vandens, negalima laikyti šaltyje, saulės atokaitoje ir aukštoje oro
temperatūroje. Klijų mišiniai, glaistas, tinkas ir dažai sandėliuojami gamyklinėse pakuotėse, pakelti nuo
žemės ant medinių padėklų.
EPS plokštės sandėliuojamos sausuose, dengtuose ir vėdinamuose sandėliuose, laikantis
priešgaisrinės saugos taisyklių. Jokiu būdu EPS negalima laikyti saulės atokaitoje. Plokštes patariama
sandėliuoti ant lygaus paviršiaus ir, jeigu yra galimybė, gamyklinėse pakuotėse.
Stiklo audinio armavimo tinklelis turi būti sandėliuojamas stačiais ritiniais sausose patalpose. Būtina
apsaugoti ritinį nuo spaudimo ir galimos jo deformacijos.
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Smeigės sandėliuojamos originaliose gamyklinėse pakuotėse patalpose, kuriuose palaikoma vienoda
temperatūra. Montavimo profiliuočiai sandėliuojami ant lygaus padėklo horizontaliai.
Pagalbinės detalės, pvz., cokolinės, kampinės ir deformacinės detalės, taip pat kitos juostos ir
profiliuočiai sandėliuojami horizontaliai ant lygaus padėklo. Ypatingą dėmesį būtina skirti profiliuočiams
ir kampams su stiklo audinio tinkleliu.
Pagrindo paruošimas
Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus,
pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Atskiros techninės priemonės pateiktos
lentelėje.
Pagrindo pradinis būvis
Drėgnas pagrindas (pvz.,
gruntinė drėgmė)
Pagrindo paviršius apdulkėjęs
Riebalų dėmės ant pagrindo
Užtaršos nuo klojinių ar kitokių
tepamų atskyrimo priemonių
Druskų apnašos ant sauso
pagrindo
Pūslėtos ir atplyšusios vietos
Samanos, kerpės, pelėsiai,
grybeliai
Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai3
Nepakankamas stipris4
Nepakankamai lygi plokštuma5
Nevienalytis, labai įgeriantis
pagrindas

Rekomenduojamos priemonės
Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti, arba tik išdžiovinti.
Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.
Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų
ploviklių2; nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.
Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas atskyrimo
priemones vandens garais, naudojant ploviklius2; nuplauti švaraus
vandens spūdžiu1.
Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens spūdžiu1.
Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį paviršiaus
lyginimą ir atstatymą atlikti atitinkama medžiaga, kuri užtikrintų
pagrindo stiprį ne mažiau kaip 0,25 MPa; visada būtina, kad
panaudotos medžiagos gerai išdžiūtų.
Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu, arba nuvalyti
cheminėmis priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti. Panaudojus
chemines priemones, apnašas pašalinti mechaniniu būdu.
Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo priežastys.
Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima prieš tai
sudrėkinti; leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti paviršių.
Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis
medžiagomis, kurios užtikrintų pagrindo stiprį4.
Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga.

1

Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant ISTS, pagrindas turi būti gerai išdžiūvęs.
Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.
3 Pagrindo įtrūkius būtina ištirti ir nustatyti jų atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai,
pvz. įtrūkiai tinke dėl jo susitraukimo užtaisomi remontiniais skiediniais. Didesni smulkūs neaktyvūs
įtrūkiai (jei tinkas neatšokęs į jį stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai,
pvz., atsiradę dėl pastato sėdimo, valkšnumo, poslinkio arba per didelio plėtimosi, gali būti dengiami
ISTS tik pašalinus jų atsiradimo priežastis.
2
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Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne mažiau kaip 0,20 MPa su sąlyga, kad mažiausia leistina
stiprio riba atskirose vietose bus ne mažesnė kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis paviršiaus lyginimas
ar atstatymas, naudojamos medžiagos stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 MPa.
5 Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik
klijuojant – 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams,
pagrindą būtina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis neturėtų viršyti 5 %.
Šiltinant senus pastatus rekomenduojama bandymu nustatyti pagrindo stiprį. Bandymas atliekamas
specialiu atplėšimo jėgą nustatančiu įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia tikrinti tinkuotą, dažytą ar
kitokia apdaila padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir
betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius.
Šiltinant senus pastatus būtina fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių
esančius pelėsius ir samanas.
Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant
pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus,
duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti.
Termoizoliacinių plokščių klijavimas
Polistirenas EPS80 fasadų sienoms
Rodiklio pavadinimas
Žymėjimas
Deklaruojamas šilumos laidumas
Gniuždomasis įtempis, kai
gaminys deformuojamas
10%kPa
Stipris lenkiant kPa
Degumo klasifikacija
Vidutinis tankis
Vandens garų varžos faktorius

Vertė

λD
CS(10)70

0.031
≥80

Matavimo
vienetas
W/(m·K)
kPa

BS125
E
p
μ

≥125
16,5
20-40

kPa
Kg/m3
-

Standartas
LST EN 12667
LST EN 826
LST EN 12089
LST EN 11925-2
LST 1602
LST EN 13163:2013

Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius ir
horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje
išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi ir neįmanoma išlyginti, tai šiose plokštumos vietose
rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą.
Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų,
išsikišančių detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius ir sandarinimo juostas,
užbaigimo profiliuočius.
Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės
atokaitoje esant didesnei nei 25ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant.
Termoizoliacinių plokščių klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilės klijavimo. Pirma eilė klijuojama
naudojant laikinąją atramą (pvz., medinį tašelį).
Tašeliai horizontalia ir tiesia linija pritvirtinami prieš klijuojant termoizoliacines plokštes. Šiuo atveju,
pirmiausia prie pagrindo klijuojama stiklo audinio armavimo tinklelio juosta, kurios plotis, matuojant nuo
apatinio būsimojo termoizoliacinių plokščių krašto ir lenkiant per apatinę briauną, turi padengti ne
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mažiau kaip 100 mm išorinio plokštės paviršiaus. Priklijavus plokštes ir nuėmus medinį montavimo tašelį,
stiklo audinio tinklelis užlenkiamas per termoizoliacinių plokščių apatinę briauną ir įspaudžiamas į
paskleistą klijinio glaisto sluoksnį. Išsispaudęs klijinis glaistas užglaistomas. Ant apatinės išorinės
sistemos briaunos rekomenduojama montuoti kampinį profiliuotį su lašikliu ir užglaistyti klijiniu glaistu,
siūlę tarp termoizoliacinės plokštės ir pagrindo užpildyti sandarinimo juosta.
Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai (rišiklis cementas), dispersiniai
klijų mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninės putos). Klijų paruošimas ir
paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.
Sausų ar dispersinių klijų mišinys nerūdijančio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinės
plokštės paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 75 mm pločio ir 5…20 mm storio (klijų sluoksnio
storis priklauso nuo paviršiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau
kaip ISTS gamintojo didžiausio leistino storio sluoksniu) juosta ties kraštais visu jos perimetru ir ne
mažiau trimis delno dydžio taškais ties viduriu, arba nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu ant viso
plokštės paviršiaus. Rekomenduojamas glaistiklio dantų aukštis 8…10 mm. Esant labai lygiam pagrindui,
termoizoliacinės plokštės gali būti klijuojamos visu paviršiumi.
Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai
klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto. Jei sistema prie
pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo
paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % plokštės ploto.
Klijų mišinio negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali išsispausti iš plokščių
siūlių ir jose kauptis. Kad taip nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti šiek tiek toliau nuo plokštės
krašto ir mentele įstrižai pašalinti klijų perteklių. Klijuojant kampuose, klijų mišinys tepamas per plokštės
storį toliau nuo vieno plokštės krašto. Termoizoliacines plokštes klijuoti tik taškais draudžiama.
Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant viena prie kitos,
ilgąją pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, nesudarant kryžminių
siūlių sandūrų. Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant eiles. Vidinių kampų
rekomenduojama neperrišti. Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse plokštėse išpjaunama
kampinė išpjova ir jos klijuojamos taip, kad siūlių ir prigludusių plokščių sandūros būtų ne arčiau kaip 100
mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryžminių siūlių sandūras ir sandūras angų kampuose
neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokštes rekomenduojama klijuoti
5…10 mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.),
nupjauti. Termoizoliacinės plokštės žemiau pirmosios plokščių eilės (ant cokolio) klijuojamos iš viršaus į
apačią.
Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti prie anksčiau
priklijuotos plokštės ir lengvais pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti
medinį tašelį, 2 m tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama
tik pilnai užbaigus klijuoti pirmąją ir t.t.
Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami prie lango ar durų rėmo priklijuojamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės klijuojamos užleidžiant ant
rėmo;
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Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais danteliais,
specialiais pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų tikslūs, patartina
naudoti atraminę lentjuostę.
Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras siūles (pvz.,
daugiau kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį pleištinėmis
juostelėmis, išpjautomis iš termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz., mažiau kaip 5 mm), jeigu
neprieštarauja gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti poliuretano putomis
kurių šilumos laidumas ne blogesnis nei termoizoliacinės medžiagos. Klijuojant būtina išlaikyti lygią
šiltinamosios izoliacijos išorinio paviršiaus plokštumą, svarbu išvengti aiškiai matomų plokščių
perkritimų, nepalikti atvirų plokščių jungimo siūlių. Nelygus sienos paviršius lyginamas termoizoliacinių
plokščių klijavimo metu, o ne armuojant.
Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams,
palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik
vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis.
Siūlės tarp termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių pagrindo įtrūkių ir
siūlių, nuo skirtingo pagrindo storio plokštumos iškišos krašto ir nuo skirtingų pagrindo medžiagų ribos.
Jei atskirose vietose siūlės tarp termoizoliacinių plokščių vis dėlto yra arčiau, patariama klojant armuotąjį
sluoksnį padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.
Deformacinių siūlių vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokštumoje
esamos deformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje.
Jei ant pastato išorės sienų yra elektros laidų, antenų ar kitokių instaliacinių kabelių bei vamzdynų,
tai juos galima uždengti termoizoliacinėmis plokštėmis. Tačiau klijuojant būtinai pažymėkite laidų ir
kabelių nutiesimo vietas, kad vėliau gręžiant ar kalant tvirtinimo smeiges, jie nebūtų pažeisti.
Palangių nuolajos montuojamos termoizoliacinių plokščių klijavimo metu arba užbaigus klijavimo
darbus.
Mechaninis tvirtinimas smeigėmis
Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo būdas virš ar po armavimo tinkleliu, smeigių
išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir sandūrose, ir/ar visoje ISTS plokštumoje
schemos nurodomos darbo projekto brėžiniuose.
Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai smeigių
kiekis ir išdėstymo schemos privalo būti pateikti darbo projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik
klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai jų kiekį ir išdėstymo schemas pateikia ISTS
gamintojas ar tiekėjas.
Jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, privaloma naudoti tik į atskiros termoizoliacinės sistemos
sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklu ženklintas smeiges.
Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas skyles. Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik
persmeigus šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus prie pagrindo. Skylė turi būti gręžiama pakankamai
aštriu grąžtu statmenai pagrindui, bet ne mažiau kaip 10 mm gilesnė nei inkaravimo gylis. Smeigės
lėkštinis diskas, įtvirtinus smeigę, negali išsikišti virš termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Dažniausiai į jį
įgilinamas apie 2 mm.
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Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 24
val. po termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, būtina kloti ne
vėliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletiniais spinduliais.
Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių:
 skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui;
 smeigės ilgis, diametras ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba deformacinių siūlių
kraštų priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymuose;
 grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies;
 skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant
smūgio;
 smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;
 įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;
 jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina ją
pakeisti, šalimais tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė termoizoliacinėje
plokštėje užpildoma naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame sluoksnyje
užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės pašalinti neįmanoma, ją įgilinti taip, kad neišsikištų virš
armuotojo sluoksnio paviršiaus;
 smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelį atliekamas kol armuotasis
sluoksnis dar neišdžiūvo;
 jeigu smeigėmis tvirtinama per armavimo tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1…2 valandas
nuo pirmojo sluoksnio klojimo.
Reikalavimai šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigėms
Šilumos izoliacijos plokštes būtina tvirtinti smeigėmis.
Pagrindiniai parametrai:
- taškinis šilumos tiltelis: ≤ 0.001 W/K
- lėkštelės skersmuo : ≤ 60mm
- ištraukimo jėga : ≥ 1,5kN
Armuotojo sluoksnio įrengimas
Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis.
Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis cementas). Klijinio glaisto
paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.
Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales
būtina apsaugoti nuo užtaršų.
Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių plokščių
klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių.
Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir
lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Šios
detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą klijinį
glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai klojami
iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm.
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Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis
kaip 300x200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų
angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių
sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su
tinkleliu ir lašikliu.
Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo
sluoksnio storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant išlyginto,
nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį.
Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio
storis viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti papildomą
armavimą tinkleliu.
Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį
įspaudžiant į glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu
glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per
armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas.
Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne
mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė armavimo tinklelio juosta užleidžiama
ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos paruošimui ne mažiau
kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Klijiniam
glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių
nupjaunamas ties išorine briauna.
Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.
Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio
armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu
(tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu kaip 0,5 mm).
Baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas
Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas spalvintu arba dažomu dekoratyviuoju
silikoniniu tinku, arba fasadinėmis plytelėmis. Tinko rūšis silikoninis tinkas.
Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodomi produkto naudojimo
instrukcijoje.
Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau
kaip 24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekėjas nenurodo
kitaip.
Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti
nuo užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo darbus).
Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio
voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas
dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą.
Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila
atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. Pertrauka
galima ties to paties atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis.
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Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti
dažytojo juostą.
Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno
glaistikliu ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu
dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol
išryškėja tolygus raštas. Visi darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą.
Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo mašinomis.
Jeigu ISTS specifikacijoje nurodyta, išdžiūvusį, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms, jei ISTS
gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, dekoratyvųjį tinką galima dažyti. Dažoma voleliu. Dažant naudoti
reikiamą volelį, dažyti kryžminiu būdu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drėgnos.
Kad pasiekti tolygią to paties atspalvio apdailą, vientisai plokštumai naudoti vienos gamybos partijos
tinką arba dažus.
Darbų kontrolė
Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams:
Eil.
Techniniai reikalavimai
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagrindo stipris
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
Termoizoliacinių plokščių klijavimo
nuokrypiai fasado plokštumoje
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir
armavimo tinklelio juostų užlaida

Leistini nuokrypiai
≥ 0,08 MPa
20 mm/m'

Kontrolės prietaisai
atplėšimo jėgos matavimo
prietaisas (pvz. COMTEST®
OP 1)
liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas

2 mm/m'

liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas

≥ 100 mm

liniuotė, ruletė

projektinė smeigių
Smeigių ištraukimo jėga
ištraukimo jėgos
vertė kN
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado
dekoratyviojo tinko
plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia grūdelių dydis +
kryptimis
0,5 mm/m'
Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio
4 mm
liniuote
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo
30 mm
horizontalės arba vertikalės
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai
3 mm/m'
nuo horizontalės arba vertikalės
Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos
pagal etaloną
tolygumas

ištraukimo jėgos matavimo
prietaisas
(pvz. COMTEST® OP 1)
liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas
2 m ilgio liniuotė, ruletė
lekalas, ruletė
1 m ilgio liniuotė,
gulsčiukas, ruletė
etalonas

Šiltinimo darbų kontrolė:
Eil. Kontrolės
Patikros būdas
Nr. objektas
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1.

ISTS specifikacija

- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija;
- tikrinama sistemos sudėties atitiktis techniniam ir techniniam darbo
projektui.

2.

Pagrindo
paruošimas

- tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas

3.

Termoizoliacinių
plokščių
klijavimas

4.

Mechaninis
tvirtinimas
smeigėmis

5.

Armuotojo
sluoksnio
įrengimas

6.

Baigiamojo
paviršiaus
apdailos
sluoksnio
įrengimas

- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių prispaudimas
atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes;
- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų vietų
hermetizavimas;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio šalinimas iš
siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo putomis;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties fasadų ir
angų kampais;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties deformacinėmis
siūlėmis;
- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas.
- tikrinamas smeigių ir jų kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis projektui;
- tikrinamas smeigių įgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti atsitiktinai
atrinktų smeigių ištraukimo bandymą.
- tikrinamas papildomas sustiprinimas angų kraštuose (kampinių profiliuočių
su tinkleliu, įstrižų tinklelio atraižų ir pan. įrengimas);
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juostų užlaida;
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis įpjaunant atsitiktinai paimtas vietas;
- tikrinamas kalamų per tinklelį smeigių kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis
projektui, smeigių įgilinimas ir tvirtinimas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuočio srityje.
- tikrinamas priglundančių prie sistemos fasado metalinių detalių apsauginis
(antikorozinis) dažymas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra numatytas);
- tikrinamas sunkiai prieinamų vietų tinkavimas dekoratyviuoju tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rašto ir spalvos tolygumas.

TS 06 STOGO IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI
Bendrieji reilavimai. Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:
- plokščių ir šlaitinių, bei stogo elementų stogų apskardinimo darbai;
- palangių ir kitų horizontaliu elementų apskardinimas.
Skardinimo darbus gali atlikti tik aukštos kvalifikacijos skardininkai.
Reilavimai medžiagoms. Medžiagos:
Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti:
1. Poliesterio padengimas
2. Gruntas
3. Cheminis padengimas
4. Al-Zn 55 % sluoksnis
5. Plieno lakštas
6. Al-Zn 55 % sluoksnis
7. Gruntas
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8. Epoksidinis lakas
PASTABOS:
- Storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1;
- Blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1;
- Nurodo formavimo temperatūrą. Priklauso nuo formavimo greičio ir metodų;
- t- lakšto storis be padengimo. Minimalus leidžiamas lenkimo spindulys;
- Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes;
- Pagal AST. ASTM G 85;
- Pagal ISO 6270.
TS 07 STOGO ATNAUJINIMAS, ŠILTINIMAS
Bendroji dalis
Atliekamas stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas (įskaitant ir vėdinimo kaminėlių
įrengimą, apskardinimo bei vandens nuvedimo įlajų sutvarkymą);
Medžiagos Šilumos izoliacija:
Kietos vatos plokštės viršutiniam sluoksniui, parapetų šonams ir viršui, stogeliams.
Savybės
Standartas
Vertės
Tankis
EN 1602
155 kg/m3,
Deklaruojamas šilumos laidumas
EN 12667 / EN 12939
λD = 0.041 W/mK
Degumo klasifikacija
EN 13501-1
A1
Trumpalaikis vandens įmirkis
EN 1609
≤ 1.0 kg/m2
Ilgalaikis vandens įmirkis
EN 12087
≤ 3.0 kg/m2
Laidumas orui
EN 29053
≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa
Sutelktoji apkrova
EN 12430
≥ 400 N
Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai)
EN 826
≥ 50 kPa
Stipris tempiant (statmenai paviršiui)
EN 1607
≥ 15 kPa
Polistireninio putplasčio plokštės apatiniam sluoksniui
Rodiklio pavadinimas
Žymėjimas
Vertė
Deklaruojamas šilumos laidumas
Gniuždomasis įtempis, kai
gaminys
deformuojamas 10%kPa
Stipris lenkiant kPa
Degumo klasifikacija
Šiltinimo sistemos degumas
Matmenų stabilumas
temperatūros ir
drėgnio sąlygomis
Matmenų stabilumas
Vidutinis tankis
Vandens garų varžos faktorius

λD
CS(10)100

0.037
≥80

Matavimo
vienetas
W/(m·K)
kPa

BS115
E
DS(70,-)1

≥125
B-s1,d0
1

kPa
%

LST EN 12089
LST EN 11925-2

DS(N)2
p
µ

±0,2
16,5
40

%
Kg/m3
-

LST EN 1603
LST 1602
STR 2.01.03:2009

Vertė

Matavimo
vienetas
W/(m·K)
kPa

Standartas

Hidroizoliacija:
Viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis
Rodiklio pavadinimas
Žymėjimas
Deklaruojamas šilumos laidumas λD
Gniuždomasis įtempis, kai
CS(10)100
gaminys
deformuojamas 10%kPa

0.037
≥80

Standartas

LST EN 12667
LST EN 826

LST EN 1604

LST EN 12667
LST EN 826
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Stipris lenkiant kPa
Degumo klasifikacija
Šiltinimo sistemos degumas
Matmenų stabilumas
temperatūros ir
drėgnio sąlygomis
Matmenų stabilumas
Vidutinis tankis
Vandens garų varžos faktorius

BS115
E
DS(70,-)1

≥125
B-s1,d0
1

kPa
%

LST EN 12089
LST EN 11925-2

DS(N)2
p
µ

±0,2
16,5
40

%
Kg/m3
-

LST EN 1603
LST 1602
STR 2.01.03:2009

Standartas

Polistireninio putplasčio plokštės apatiniam sluoksniui
Rodiklio pavadinimas
Žymėjimas
Vertė
Deklaruojamas šilumos laidumas
Gniuždomasis įtempis, kai
gaminys
deformuojamas 10%kPa
Stipris lenkiant kPa
Degumo klasifikacija
Šiltinimo sistemos degumas
Matmenų stabilumas
temperatūros ir
drėgnio sąlygomis
Matmenų stabilumas
Vidutinis tankis
Vandens garų varžos faktorius

LST EN 1604

λD
CS(10)100

0.037
≥80

Matavimo
vienetas
W/(m·K)
kPa

BS115
E
DS(70,-)1

≥125
B-s1,d0
1

kPa
%

LST EN 12089
LST EN 11925-2

DS(N)2
p
µ

±0,2
16,5
40

%
Kg/m3
-

LST EN 1603
LST 1602
STR 2.01.03:2009

LST EN 12667
LST EN 826

LST EN 1604

Hidroizoliacija:
Viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis

Apatinis hidroizoliacijos sluoksnis
Savybės

Standartas

Storis

LST EN 1849-1

Mato
vnt.
mm

Pagrindas
Pabarstas
Atsparumas tempimui: išilgine kryptimi/ skersine
kryptimi
Santykinis pailgėjimas: išilgine kryptimi/ skersine

LST EN 12311-1

N/50mm

3
poliesteris
160 g/m²
Kv. smėlis/PE
≥800/ ≥600

LST EN 12311-1

%

≥40/ ≥40

Dokumento žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.TS

Rodikliai

Lapas

Lapų

Laida

26

44

O

kryptimi
Matmenų stabilumas
Atsparumas karščiui, ne žemiau
Lankstumas, ne aukščiau

Nepralaidumas vandeniui per 24 val.
Atsparumas plėšimui vinimi
Degumas
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui

LST EN 1107-1
LST EN 1110
LST EN 1109
LST EN 1928
B metodas
LS EN 12310-1
LST EN 13501-1
LST EN 13501-5

%
ºC
ºC

0,5
≥+95
-15

kPa
N
klasė
-

≥100
≥130
E
Broof (t1)

Reikalingas šilumos izoliacinio sluoksnio storis paskaičiuojamas pagal STR 2.05.01:2005, 2 priedo 2
punktą. Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra šie:
- hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę
apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą;
- hidroizoliacinę dangą latakuose ir apie įlajas reikia sustiprinti papildomu (-ais) hidroizoliaciniu (-iais)
sluoksniu (-iais);
Vakuuminiai ventiliacijos kaminėliai turi būti įrengti, jei pastatai platesni už 10 m. 60 m2 - 80 m2 stogo
plote turi būti
įrengtas ne mažiau vienas vakuuminis ventiliacijos kaminėlis, jie turi būti statomi aukščiausiose stogo
vietose.
Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas turi būti įvertintas į šių stogo
konstrukcijos sluoksnių panaudojimo reikalingumas:
- garą izoliuojantis sluoksnis,
- šilumą izoliuojantis sluoksnis,
- vėją izoliuojantis sluoksnis,
- vėdinamas oro tarpas,
- vandens garų slėgį išlyginantis sluoksnis,
- papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai,
- hidroizoliacinė stogo danga,
- hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis.
- stogo hidroizoliacinės dangos sandūrose su vertikaliais paviršiais (pvz. sandūrose su sienomis,
parapetais, švieslangiais, šachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi būti įrengtas ne mažesnio 150
mm aukščio nuožulnus apvadėlis;
- hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro
siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas;
- hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir
užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus
nepatektų vanduo.
- deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių pastato
dalių ne mažiau kaip 500mm;
- deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti
kompensatoriai;
- rekomenduojama parapetus daryti ne mažesnio 100 mm aukščio (šiltinant stogą šis aukštis gali būti
mažesnis jei užtikrinamas nuolydis į stogo pusę;
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- parapetus pastato perimetru rekomenduojama daryti viename lygyje;
- parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,90;
- rekomenduojama įrengti papildomą (us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (ius) iki parapeto viršaus ir
užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus.
- įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų ir balastinio žvyro patekimo į įlajos vidų;
- užšąlančios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdžių atkarpos turi būti reikiamai apšiltintos arba būti
apšildomos;
- įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose;
- išėjimo ant stogo durų angos apačia turi būti iškelta 250 mm virš stogo dangos paviršiaus. Durų
slenkstis turi būti apskardintas. Hidroizoliacinė danga turi būti pakišta po šiuo apskardinimu;
- jei hidroizoliacinė stogo danga įrengta virš mineralinės vatos plokščių, ši danga turi būti mechaniškai
pritvirtinta.
Darbų vykdymas
Vykdant stogų renovacijos darbus ir atliekant jų techninę priežiūrą ypatingas dėmesys atkreipiamas į:
- esamos stogo dangos paviršiaus išlyginimą (išleidžiant orą iš pūslių ir pan.);
- esamos stogo dangos nuvalymas;
- šilumos izoliacinio sluoksnio charakteristika ir jo storis;
- šilumos izoliacinių plokščių tvirtinimas prie pagrindo;
- ruloninės dangos atskirų sluoksnių atitikimą reikalaujamiems;
- sluoksnių užleidimo vienas ant kito dydį;
- sluoksnių jungimo sandūrų kontrolę;
- dangos jungimą prie vertikalių paviršių;
- dangos sluoksnių įrengimą ties įlajomis;
- parapeto konstrukcinių detalių įrengimą;
- kokybišką grunto sluoksnio tarp esamos bituminės dangos ir putų plokščių įrengimą;
- vėdinimo kaminėlių įrengimą 1 vnt./60 m2 – 80 m2
Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne
mažesnė kaip + 50C. Kloti ant gruntuoto paviršiaus. Sutapdinto stogo vėdinimas Turi būti numatytos
priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų drėgmė garo
pavidalu iš pastato vidaus. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami
vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo
kaminėlis).Ventiliacijos kaminėliai pagaminti iš aukštos kokybės lanksčios gumos, suteikiančios gaminiui
didelį atsparumą smūgiams, esant žemoms temperatūroms bei aukštai temperatūrai. Kaminėlio padas
turi būti lankstus, kad būtų lengvai pritaikomas prie stogo pagrindo. Ventiliacinio kaminėlio įrengimas:
stogo konstrukcijoje, iškertama anga atitinkanti kaminėlio vamzdžio diametrą. Angos gylis priklauso nuo
stogo termoizoliacijos storio, kadangi angą geriausia kirsti iki perdangos (nepažeidžiant garo izoliacijos).
Padaryta anga išvaloma nuo iškirstų šiukšlių ir naujai užpildoma keramzitu, akmens vata, polistirolu ar
kitomis šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Pagal angos diametrą prie stogo pagrindo pritvirtinamas
ventiliacinio kaminėlio padas medvaržčių arba lipnios mastikos pagalba. Padas aptaisomas nauja stogo
danga ir ant jo užmaunamas kaminėlio kotas. Siūlės tarp naujos stogo dangos ir ventiliacinio kaminėlio
koto (jeigu jos yra) užtaisomos bitumu arba specialiomis sandarinimo mastikomis.
Medžiagos:
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Kaminėlis iš polietileno, padas lankstus;
Kaminėlio diametras 110-125mm, sienutės storis 4mm;
Stogo įlaja
Lietaus nuotekos nuo stogo surenkamos įlajomis. Naudojamos įlajos skirtos plokštiesiems stogams su
vertikaliu ∅100 išleistuvu. Įlajos konstrukcijoje numatyta pritvirtinta bituminė privirinama ∅500mm
plokštė, lapų gaudytuvas ∅180mm. Įlaja pagaminta iš polipropileno (PP). Įlajos pralaidumas nemažiau
7,5 l/s. Įlajos konstrukcijoje turi būti numatytos grotelės kondensato surinkimui iš stogo apšiltinančiojo
sluoksnio. Įlajos įrengimo vietoje stogo paviršiuje numatomas 20-30 mm gylio pažeminimas. Įlajos
medžiaga tvirtimo būdas gali būti pakeisti, tik neturi sumažėti vandens pralaidumas, jungimo skersmuo
ir sandarumas. Jei stogo konstrukcijoje nenumatytas šiltinančiojo sluoksnio drenažas, detalė vandens
surinkimui iš šio sluoksnio nenumatoma. Įlajos turi būti eksploatuojamos ir du kartus per metus valomos
nuo lapų.
Apsauginė tvorelė
Tvorelės aukštis 0,60m. nuo stogo dangos; Tvorelė pastatoma, nepažeidžiant stogo dangos;
Tvorelės konstrukcija plienas;
Metaliniai paviršiai gruntuojami, dažomi dviem sluoksniais, C3 klasė;
Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas
Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai,
atraminės konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius
flanšus. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas
karštu bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų
bitumas. Flanšo vertikali dalis užveržiančiu žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo
konstrukcijos.
TS 08 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS
Betono plytelų nuogrinda įrengiama vadovaujantis projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais,
darbų aprašymu, statybos normatyviniais dokumentais bei standartais.
Pagrindas. Pagrindui naudojamas stambus smėlis (žvyras) kurio sluoksnio storis yra 100 mm.,
sutankintas iki 80Mpa.
Skaldos atsijų pasluoksnis. Pasluoksniui įrengti naudojami GU kategorijos nesurištieji mišiniai pagal LST
EN 13285:20065. Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Plytelių dangos pasluoksnio
medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo (skaldos) sluoksnį.
Skaldos atsijų pasluoksnis rengiamas iš skaldos mišinio, kurio frakcija 0/5.
Pasluoksnio storis sudaro 3 cm.
Tarpų tarp plytelių užpildymas ir tankinimas
Kai plytelės yra paklotos, pilama nedaug akmens dulkių, kad jos lengvai bei glaustai padengtų
tarpelius tarp plytelių. Akmens dulkės šluojant tolygiai paskirstomos per visą plotą ir lengvai patenka į
tarpelius, taip užtikrindamas saugų tarpelių, siūlių sandarumą. Vėliau sausas ir švarus paviršius
tankinamas naudojant vibroplokšte su kaučiukiniu padu. Po tankinimo visas procesas kartojamas.
Rekomenduojame akmens dulkių sluoksnį palikti tam tikram laikotarpiui, o vėliau iššluoti.
Plytelių techninės charakteristikos
Matmenys 200x100x60 mm
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Stipris tempimui Skeliant ≥ 3,6 MPa
Atsparumas dilinimui < 20 mm
Vandens įgėris % <6%
Atsparumas slydimui (ASV)
70
Atsparumas šalčiui
< 1,0 (masės nuostoliai kg/m²)
Spalva
pilka
Gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003
Vejos bortai. Nuogrinda aprėminama vejos bortais. Vejos bortų markė BR 100.20.8, įrengiami ant
betono C12/15 pagrindo h10 cm. Visi bortai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus
vykdytojo patikrinti.
Techninės charakteristikos
Stipris tempimui Skeliant ≥ 3,5 MPa
Atsparumas dilinimui < 20 mm
Vandens įgėris % <6%
Atsparumas šalčiui
< 1,0 (masės nuostoliai kg/m²)
Gaminiai turi atitikti LST EN 1340:2003
TS 09 MEDIENOS DARBAI
Bendroji dalis
Ši specifikacija taikoma medinių laikančiųjų konstrukcijų gamybai ir montavimui.
Medžiagos
LST EN 14080:2005/P:2007 Medinės konstrukcijos. Klijuotoji sluoksninė mediena. Reikalavimai.
LST EN 14081-1:2006 Medinės konstrukcijos. Pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė
mediena. 1 dalis.
LST EN 636:2004 Sluoksniuotoji mediena. Techniniai reikalavimai
LST EN 338:2010 Statybinė mediena. Stiprumo klasės
LST EN 336:2004 Statybinė mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai.
LST EN 335-1:2006 Medienos ir medienos gaminių ilgalaikiškumas. Naudojimo klasių apibrėžtis. 1 dalis.
Bendrieji dalykai.
LST EN 335-2:2006 Medienos ir medienos gaminių ilgalaikiškumas. Naudojimo klasių apibrėžtis. 2 dalis.
Taikymas masyviajai medienai.
Bendrieji reikalavimai.
Medinėms pastatų konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Medienos drėgnumas
neturi būti didesnis kaip 20%.
Medinių konstrukcijų laikantiesiems (gniuždomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi būti
naudojama geriausios kokybės A rūšies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kurių defektai nesuardo
laikančiųjų konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena.
Leistini medienos defektai:
DEFEKTAS
MEDIENOS RŪŠIS
A

B
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Šakos

Plyšiai ne elementų
sujungimo zonose
Plyšiai elementų
sujungimo zonose
Sluoksnių kreivumas
Puvinys, pažeista mediena

leidžiamos sveikos šakos,
jeigu jų matmenų suma 0,2
m ilgyje neviršija 1/3
minimalaus pločio.
Gniuždomiems elementams
leidžiama viena sutrūnijusi
šaka ne didesnė kaip 20 mm
skersmens viename
elemento ilgio metre
leidžiami ne didesni kaip 1/3
elemento ilgio ir storio
neleidžiami

leidžiamos visokios šakos,
išskyrus sutrūnijusias, didesnes
kaip 50 mm iki 2 vnt. viename
ilgio metre.

leidžiamas iki 7 cm viename
elemento ilgio metre
neleidžiami

leidžiamas iki 15 cm viename
elemento ilgio metre
neleidžiami

neribojami

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne didesnis kaip 5,0 mm, vėlyvosios medienos
dalies - ne mažiau kaip 20 proc. Kai A rūšies mediena naudojama lenkiamųjų elementų tempiamose
zonose arba tempiamuose elementuose - negali būti šerdies.
Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė kontroliuojama apžiūrint ir matuojant pavyzdžius (3% bet
ne mažiau kaip 10 pavyzdžių).
Medinių konstrukcijų surenkamuosius laikančiuosius elementus ir jų jungimo detales (antdėklus, varžtus,
temples, pakabas, sąvaržas, ryšių elementus ir kt.) tiekia įmonės gamintojos
Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandėliuojant arba dėl kitokių priežasčių atsirado defektų ir
statybvietėje jų pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol negautos projekto autorių išvados.
Išvadose turi būti nurodyta konstrukcijos panaudojimo galimybė, defektų ištaisymo būdai arba jų
pakeitimas naujomis.
Medines konstrukcijas transportuojant, sandėliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankių
atmosferos veiksnių poveikio, kiek galima mažiau kartų perkrauti, o antiseptikuotus bei įmirkytus
antipireninėmis medžiagomis gaminius apsaugoti, kad nesudrėktų.
Statinių laikančiosios medinės konstrukcijos montuojamos maksimaliai jas sustambinus.
Kai medinės konstrukcijos liečiasi su mūru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos pagal projekte
pateiktus sprendinius
Montuojant laikančiuosius elementus (gegnes, ilginius ir pan.) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti
pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu būdu. Atraminiuose
paviršiuose turi būti pažymėtos laikančiųjų konstrukcijų ašys, apsirūpinta laikinais fiksavimo ir tvirtinimo
elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis.
Montuojant medines konstrukcijas būtina:
apsaugoti nuo atmosferos poveikių;
darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras ir stogus;
maksimaliai sumažinti konstrukcijų perkrovimų, perkėlimų, pakrovimo-iškrovimo operacijų
skaičių;
visas konstrukcijas, o ypač antiseptikuotas bei įmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrėkimo.
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Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota antiseptikais, apsaugančiais nuo
biologinio kenkimo (puvumo, kinivarpų ir pan.) ir antipirenais, sumažinančiais medienos degumą gaisro
atveju.
Mediena, eksploatuojama lengvomis aplinkos sąlygomis, apsaugoma visais antiseptikais, turinčiais bent
vieną vario, fluoro, chromo arba boro junginių.
Eksploatavimo sąlygoms sunkėjant antiseptikuojama du ir daugiau sunkiai išplaunamų elementų (pvz.
varis + chromas + boras, fluoras + boras, varis + chromas ir pan.) turinčiais antiseptikais.
Mirkant tokiais antiseptikais 1 kubiniam metrui medienos tenka nuo 10 iki 20 kg antiseptinių medžiagų.
Medienos apdorojimas antiseptiniais ir antipireniniais mirkalais apsaugo ją ilgam (20-30 metų), bet
neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių, temperatūrų bei drėgmės pokyčių deformacijų (medienos
pleišėjimo, papilkėjimo ir pan.).
Medienos drėgnumas, įmirkant antiseptikais ir antipirenais, turi būti ne didesnis kaip 12% (orasausė).
Jeigu mediena į statybvietę tiekiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą,
kuriame turi būti nurodyta atlikusi apdorojimą įmonė, antiseptiko bei antipireno rūšis, apdorojimo
būdas, mirkalo sąnauda (sausos medžiagos kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jo įsiskverbimo
į medieną gylis.
Montuojant kolonas, statramsčius ir kt. bei juos jungiant tarp savęs būtina siekti glaudaus paviršių
kontakto. Tarpas tarp jungiamų elementų paviršių iš vienos pusės neturi būti didesnis kaip 1 mm.
Prasišviečiančių plyšių jungtyse neturi būti.
Ant kolonų bei statramsčių, prieš juos montuojant, reikia padaryti žymes rygeliams, spyriams, ryšiams ir
kitiems elementams montuoti.
Stogo plokštės montuojamos nuo karnizo kraigo link, ant laikančiųjų konstrukcijų jas remiant ne mažiau
kaip 5 cm. Tarp plokščių paliekamas reikiamo pločio tarpas, leidžiantis sandariai užtaisyti siūlę.
Sumontavus stogo plokštes ir užtaisius siūles tarp jų, kad nesudrėgtų šilumą izoliuojantis sluoksnis,
nedelsiant įrengiama stogo danga.
Medinių konstrukcijų jungtys
Tašai, tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir
storesni konstrukcijų elementai. Reikiamų matmenų elementai gaminami miško medžiagą sujungiant
įkirčiais. Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai technologiškai įvykdytos, gerai
suleistos.
Medinių konstrukcijų elementai, be įpjovų, dar sujungiami vinimis, kaiščiais, medvaržčiais, varžtais.
Vinimis sukalama daugelis medinių konstrukcijų – sijos, plokštės, skydai, santvaros ir kt. Kai vinimis
jungiamos konstrukcijos, pagamintos iš kietųjų lapuočių veislės medienos, didesnio kaip 6 mm
skersmens vinys kalamos į išgręžtas skyles. Skylės skersmuo turi būti lygus 0,90 vinies skersmens, gylis –
ne mažesnis kaip 0,60 vinies ilgio.
Varžtais sujungiami laikančiųjų konstrukcijų, santvarų, tiltų elementai, sijos. Jų matmenys
apskaičiuojami, bet jų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 12 mm. Jungiamųjų varžtų poveržlių kraštinių
matmenys arba skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3,50 varžto skersmens, o storis – ne mažesnis kaip
0,25 varžto skersmens.
Medinių konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
RIBINIAI NUOKRYPIAI
KONTROLĖ
1. Įkirčių gylio nuokrypiai nuo
+ 2 mm
matuojant kiekvieną
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projektinio
2. Atstumų tarp darbo varžtų, dygių
sujungimuose nuokrypiai nuo projekto:
- įeinančioms kiaurymėms
- išeinančioms kiaurymėms skersai
pluošto
- išeinančioms kiaurymėms išilgai
pluošto
3. Atstumų tarp vinių galvučių
nuokrypiai
4. Nuokrypiai nuo horizontalės 1 m
rąstų
sienų vainikų ilgyje ir pertvarų nuo
vertikalės 1 m aukštyje

elementą
matuojant atrankos
būdu
+2
2% paketo storio, bet
ne
daugiau kaip 5 mm
4% paketo storio, bet
ne
daugiau kaip 10 mm.
+ 2 mm.
+ 3 mm

matuojant atrankos
būdu
matuojant kiekvieną
vainiką

Darbų priėmimas
Sumontuotos medinės statinių konstrukcijos priimamos surašant priėmimo aktą, prie kurio pridedama:
darbo brėžiniai su pažymėtais nuokrypiais ir suderinimas su projekto autoriais, jei nuokrypiai
viršija leistinus;
konstrukcijų sertifikatai;
paslėptų darbų aktai;
geodezinės išpildomosios nuotraukos;
statybos darbų žurnalas;
kiti nurodyti darbo projekte dokumentai.
TS 10 KOJŲ VALYMO ĮRANGA
Lauko batų valymo sistema sudaro:
Grotelės iš cinkuoto plieno, akutės 9x31mm;
Polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna;
Matmenys ne mažesni nei 750x500mm, h=80mm

TS 11 SANDARINIMO JUOSTOS, GARO IZOLIACIJA, DIFUZINĖ PLĖVELĖ
Visos pagrindinės medžiagos turi būti naudojamos su papildomas jų gamintojo tiekamais priedais
jeigu to reikalauja jų kokybiška montavimas pagal gamintojo instrukijas.
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Langų sandarinimo juostos
Prieš montuojant sandarumą užtikrinančias medžiagas visi langų, angokraščių ir kiti paviršiai, prie
kurių montuojamos šios priemonės, turi būti tvirti ir švarūs nuo dulkių tam, kad būtų užtikrintas
pakankamas medžiagų tarpusavio sukibimas, kaip tai aprašo „Statybos Taisyklės ST 249110901:2013.
Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.
Būtina įsitikinti, jog sandarinimui ir apšiltinimui naudojamos medžiagos yra suderinamos su kitomis
medžiagomis siūlėje. Šilumos izoliacija įrengiama tam, kad siūlė neperšaltų. Siūlės apšiltinimo medžiaga
parenkama taip, kad siūlės šilumos izoliacinės savybės būtų geresnės nei lango rėmo šilumos izoliacinės
savybės bei atsižvelgiant į daugiametę vidutinę temperatūrą, neatsirastų sąlygos ant vidinių paviršių
susidaryti kondensatui ir būtų suformuota siūlė sandarinimo sluoksnio įrengimui. Apšiltinimo medžiaga
turi būti neįgerianti vandens. Siūlės apšiltinimo medžiaga turi būti elastinga ir pakankamai tvirta, kad
atlaikytų konstrukcijų poslinkius siūlėje.
Pasirinkta išorinė langų sandarinimo juosta turi užtikrinti vandens garų pasišalinimą iš konstrukcijos į
išorę difuzijos keliu, taip pat užtikrinti siūlės apsaugą nuo atmosferinių poveikių (vėjas, lietus, UV
spinduliai). Langų perimetre iš išorės turi būti naudojamos sandarumą užtikrinančios medžiagos ir
sprendimai , atitinkantys sekančius kokybinius rodiklius:
Difuzinė juosta iš luako pusės

Sandarinimo juosta iš išorės – juosta turi būti suderinama su medžiagomis, prie kurių bus
klijuojama (turi turėti juostos gamintojo patvirtinimą).

Garantija - juostai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, naudojant pagal
instrukcijoje nurodytus reikalavimus;

Juosta visu savo plotu pilnai padengta klijais – užtikrinanti sukibimą su visais paviršiais ir ertmių
neatsiradimą po ja.

Juostų klijai – neišdžiūstantys, sudėtyje neturintys tirpiklių, laikinųjų organinių junginių (VOC) ir
kitų kenksmingų medžiagų, įskaitant formaldehidą.

Klijų lipnumas prie mūrinių paviršių – Juostas klijuojant prie mūrinių paviršių neturi būti reikalingos
papildomos lipnumą užtikrinančios ar suteikiančios medžiagos (gruntas).

Juostos forma – juosta turi turėti iš anksto numatytą dalį juostos klijavimui ant lango rėmo. Ant
lango rėmo turi būti numatyta užklijuoti ≥ 15 mm juostos pločio.

Tinkuojant ant juostos, ji turi būti prilipusi pilnu paviršiumi prie konstrukcijos. Juosta turi turėti
numatytas priemones užtikrinančias betarpišką tinko ir po juosta esančio paviršiaus sukibimą;

Vandens garų difuzijos koeficientas – Sd ≤ 2 m, pagal EN 1931

Atsparumas atmosferiniams poveikiams - ≥ 3 mėn.

Darbinė temperatūra – ≥ -10 laipsnių Celsijaus (turi būti galima dirbti iki -10 laipsnių Celsijaus);

Juostos atsparumas temperatūrai – nuo -40 0C iki +100 0C;

Juostos atsparumas ugniai – ugniai atsparumo klasė ne blogesnė nei E pagal EN ISO 11925 – 2.

Juostų mechaninio atsparumo parametrai pagal EN 12311-1:
o Tempiamasis stipris išilgai ≥210 N/50mm;
o Tempiamasis stipris skersai ≥150 N/50mm;
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) išilgai: ≥ 70%;
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) skersai: ≥ 100%;

Atsparumas lietui - ≥ 600 Pa, pagal EN 1027.
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Siūlės sandarumas – Jungties pralaidumo koeficientas ≤0,1 m3/(hmdaPA2/3), pagal EN 12114.

Garo izoliacinė juosta iš vidaus
Pasirinkta vidinė langų sandarinimo juosta turi užtikrinti siūlės apsaugą nuo vandens garų patekimo į
šiluminės izoliacijos sluoksnį difuzijos ir konvekcijos keliu. Langų perimetre turi būti naudojamos
sandarumą užtikrinančios medžiagos ir sprendimai, atitinkantys sekančius kokybinius rodiklius:

Sandarinimo juosta iš vidaus – juosta turi būti suderinama su medžiagomis, prie kurių bus
klijuojama, t.y. (turi turėti juostos gamintojo patvirtinimą).

Garantija - juostai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, naudojant pagal
instrukcijoje nurodytus reikalavimus;

Juosta visu savo plotu pilnai padengta klijais – užtikrinanti sukibimą su visais paviršiais ir ertmių
neatsiradimą po ja.

Juostų klijai – neišdžiūstantys, sudėtyje neturintys tirpiklių, laikinųjų organinių junginių (VOC) ir kitų
kenksmingų medžiagų, įskaitant formaldehidą.

Klijų lipnumas prie mūrinių paviršių – Juostas klijuojant prie mūrinių paviršių neturi būti reikalingos
papildomos lipnumą užtikrinančios ar suteikiančios medžiagos (gruntas).

Juostos forma – juosta turi turėti iš anksto numatytą dalį juostos klijavimui ant lango rėmo. Ant
lango rėmo turi būti numatyta užklijuoti ≥ 15 mm juostos pločio.

Tinkuojant ant juostos, ji turi būti prilipusi pilnu paviršiumi prie konstrukcijos. Juosta turi turėti
numatytas priemones užtikrinančias betarpišką tinko ir po juosta esančio paviršiaus sukibimą;

Vandens garų difuzijos koeficientas – Sd ≥ 20 m, pagal EN 1931

Darbinė temperatūra – ≥-10 laipsnių Celsijaus (turi būti galima dirbti iki -10 laipsnių Celsijaus);

Juostos atsparumas temperatūrai – nuo -40 0C iki +100 0C;

Juostos atsparumas ugniai – ugniai atsparumo klasė ne blogesnė nei E pagal EN ISO 11925 – 2.

Juostų mechaninio atsparumo parametrai pagal EN 12311-1:
o Tempiamasis stipris išilgai ≥220 N/50mm;
o Tempiamasis stipris skersai ≥150 N/50mm;
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) išilgai: ≥ 70%;
o Atsparumas tempimui (pailgėjimas) skersai: ≥ 90%;

Siūlės sandarumas – Jungties pralaidumo koeficientas ≤0,1 m3/(hmdaPA2/3), pagal EN 12114.
Difuzinė plėvelė
3 sluoksnių, funkcinis sluoksnis iš abiejų pusių sutvirtintas PP pluošto neaustiniu audiniu
Storis: 0,5 mm
Svoris ploto vienetui: 135 g/m2 , EN 13859-1, EN 13859-2
sd vertė: 0,05 m
Atsparumas garams: < 0,01 MNs/g
Atsparumas vandeniui: W1 pagal standartą EN 1928
Degumas: E klasė pagal standartą EN 13501-1
Garo izoliacinė plėvelė
Modifikuota PE/PA danga sustiprinta PET pluoštu.
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Storis: 0.3 mm
Svoris ploto vienetui: 150 g/m2 , EN 13984.
UV stabilumas: 12 savaičių
Ugniai atsparumo kalsė E (pagal EN 13501-1)
Hygrobrid + 2 kintamos sd vertės

TS 12 FASADO ŠILTINIMAS DAUGIASLUOKSNĖMIS PLOKŠTĖMIS
Daugiasluoksnės sienų plokštės su poliizocianurato užpildu. Poliizocianurato (PIR+) užpildas
aukščiausios klasės ir geriausių savybių standus poliizocianurato putų sluoksnis, kurio šilumos laidumo
koeficientas λ=0,022 W/m*K, tankis p=40 ±3kg/m3. Plokštės turi būti pagamintos pagal EN 14509:2010
reikalavimus ir turi turėti CE ženklinimą.
Plokštės montuojamos pagal gamintojo nurodymus ir techninį katalogą.
Techniniai duomenys
Plieno markė pagal PN-EN 10346
S280 GD
Plieno storis pagal PN-EN 10143
0,50mm
Galvanizacija pagal PN-EN 10346
Dvipusio aliuminio ir cinko sluoksnis, masė
150g/m2
Skardos padengimas
Poliesteris 25 mikronai
Atsparumo korozijai klasė
RC3
Storis
100 mm
Naudingas plotis
1150-180-1000 mm
Bendras plotis
Naudingas plotis + 18mm
2
Svoris 0,5/0,5 [kg/m ]
12,2
Šilumos laidumas λ
0,22 W/m*K
Ugniai atsparumas
EI 30
Reakcija į ugnį
B-s1;d0
Oro pralaidumas n50.N (1/h)*
x≤1
Atsparumas intensyviam lietui
Klasė A – pilnas sandarumas esant 1200 Pa
Skardos profiliavimas linijinis

TS 13 PAMATŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS SU PLYTELIŲ APDAILA
Bendrieji reikalavimai
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Apšiltinimui naudojamos fasadų šiltinimo sistemos degumas nežemesnės kaip B–s3, d0 degumo
klasės.
Tiekiamos išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) turi būti vientisos ir sertifikuotos.
Vientisa laikoma sistema, gauta iš vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą
(ETL) ir ženklinta CE ženklu.
Darbų atlikimo sąlygos
Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei kaip +5°C ir ne aukštesnei kaip +30°C
aplinkos ir pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %.
Visi darbų atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartines klimato sąlygas: temperatūra 23±2ºC,
santykinė oro drėgmė 50±5 %. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei
santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis.
Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti
apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiūvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir
tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas.
Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailini sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose plokštumose. Jei
nėra galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, apsaugai nuo tiesioginių
saulės spindulių, vėjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz., apsauginę
plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus stogelius ir pan.
Darbų technologija
Pagrindiniai montavimo darbų etapai:
statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas;
pagrindo paruošimas;
termoizoliacinių plokščių klijavimas;
mechaninis tvirtinimas smeigėmis;
armuotojo sluoksnio įrengimas;
baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas.
Pagrindo paruošimas
Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus,
pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Atskiros techninės priemonės pateiktos
lentelėje.
Pagrindo pradinis būvis
Drėgnas pagrindas (pvz.,
gruntinė drėgmė)
Pagrindo paviršius apdulkėjęs
Riebalų dėmės ant pagrindo
Užtaršos nuo klojinių ar kitokių
tepamų atskyrimo priemonių
Druskų apnašos ant sauso
pagrindo
Pūslėtos ir atplyšusios vietos

Rekomenduojamos priemonės
Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti, arba tik išdžiovinti.
Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.
Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų
ploviklių2; nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.
Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas atskyrimo
priemones vandens garais, naudojant ploviklius2; nuplauti švaraus
vandens spūdžiu1.
Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens spūdžiu1.
Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį paviršiaus
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Samanos, kerpės, pelėsiai,
grybeliai
Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai3
Nepakankamas stipris4
Nepakankamai lygi plokštuma5
Nevienalytis, labai įgeriantis
pagrindas

lyginimą ir atstatymą atlikti atitinkama medžiaga, kuri užtikrintų
pagrindo stiprį ne mažiau kaip 0,25 MPa; visada būtina, kad
panaudotos medžiagos gerai išdžiūtų.
Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu, arba nuvalyti
cheminėmis priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti. Panaudojus
chemines priemones, apnašas pašalinti mechaniniu būdu.
Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo priežastys.
Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima prieš tai
sudrėkinti; leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti paviršių.
Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis
medžiagomis, kurios užtikrintų pagrindo stiprį4.
Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga.

1

Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant ISTS, pagrindas turi būti gerai išdžiūvęs.
Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.
3 Pagrindo įtrūkius būtina ištirti ir nustatyti jų atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai,
pvz. įtrūkiai tinke dėl jo susitraukimo nėra pažeidimai, todėl paliekami netvarkyti. Didesni smulkūs
neaktyvūs įtrūkiai (jei tinkas neatšokęs į jį stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. Aktyvūs
dinaminiai įtrūkiai, pvz., atsiradę dėl pastato sėdimo, valkšnumo, poslinkio arba per didelio plėtimosi,
gali būti dengiami ISTS tik pašalinus jų atsiradimo priežastis.
4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne mažiau kaip 0,20 MPa su sąlyga, kad mažiausia leistina
stiprio riba atskirose vietose bus ne mažesnė kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis paviršiaus lyginimas
ar atstatymas, naudojamos medžiagos stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 MPa.
5 Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik
klijuojant – 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams,
pagrindą būtina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis neturėtų viršyti 5 %.
Šiltinant senus pastatus rekomenduojama bandymu nustatyti pagrindo stiprį. Bandymas atliekamas
specialiu atplėšimo jėgą nustatančiu įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia tikrinti tinkuotą, dažytą ar
kitokia apdaila padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir
betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius.
Šiltinant senus pastatus būtina fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių
esančius pelėsius ir samanas.
Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant
pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus,
duris, palanges, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti.
Termoizoliacinių plokščių klijavimas
Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius ir
horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje
išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi ir neįmanoma išlyginti, tai šiose plokštumos vietose
rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą.

2
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Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų,
išsikišančių detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius arba sandarinimo
juostas, užbaigimo profiliuočius.
Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės
atokaitoje esant didesnei nei 25ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant.
Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai (rišiklis cementas). Klijų
paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.
Klijų mišinio negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali išsispausti iš plokščių
siūlių ir jose kauptis. Kad taip nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti šiek tiek toliau nuo plokštės
krašto ir mentele įstrižai pašalinti klijų perteklių. Klijuojant kampuose, klijų mišinys tepamas per
plokštės storį toliau nuo vieno plokštės krašto. Termoizoliacines plokštes klijuoti tik taškais
draudžiama.
Termoizoliacinės plokštės ant cokolio klijuojamos iš viršaus į apačią., glaudžiant viena prie kitos,
ilgąją pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, nesudarant
kryžminių siūlių sandūrų. Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant eiles. Vidinių
kampų rekomenduojama neperrišti. Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse plokštėse
išpjaunama kampinė išpjova ir jos klijuojamos taip, kad siūlių ir prigludusių plokščių sandūros būtų
ne arčiau kaip 100 mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryžminių siūlių sandūras ir sandūras
angų kampuose neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokštes
rekomenduojama klijuoti 5…10 mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui išdžiūvus
(praėjus ne mažiau kaip 24 val.), nupjauti.
Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti prie anksčiau
priklijuotos plokštės ir lengvais pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. Lyginimui ir kontrolei
naudoti 2 m tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama tik
pilnai užbaigus klijuoti pirmąją ir t.t.
Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras siūles (pvz.,
daugiau kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį pleištinėmis
juostelėmis, išpjautomis iš termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz., mažiau kaip 5 mm), jeigu
neprieštarauja gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti poliuretano
putomis. Klijuojant būtina išlaikyti lygią šiltinamosios izoliacijos išorinio paviršiaus plokštumą, svarbu
išvengti aiškiai matomų plokščių perkritimų, nepalikti atvirų plokščių jungimo siūlių. Nelygus sienos
paviršius lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo metu, o ne armuojant.
Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams,
palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima
naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir
angomis.
Palangių nuolajos montuojamos termoizoliacinių plokščių klijavimo metu arba užbaigus klijavimo
darbus.
Armuotojo sluoksnio įrengimas
Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis.
Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis cementas). Klijinio glaisto
paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.
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Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales
būtina apsaugoti nuo užtaršų.
Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių plokščių
klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių.
Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir
lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Šios
detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą klijinį
glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai klojami
iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm.
Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis
kaip 300x200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų
angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių
sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su
tinkleliu ir lašikliu.
Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo
sluoksnio storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant išlyginto,
nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį.
Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio
storis viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti papildomą
armavimą tinkleliu.
Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį
įspaudžiant į glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu
glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per
armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas.
Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne
mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė armavimo tinklelio juosta užleidžiama
ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos paruošimui ne mažiau
kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Klijiniam
glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių
nupjaunamas ties išorine briauna.
Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.
Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio
armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu
(tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu kaip 0,5 mm).
Tvirtinant smeiges per armuotąjį sluoksnį, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi būti įpjaunamas.
Įpjovos tinklelyje ilgis turi atitikti skylės smeigei diametrą. Tvirtinamos į nesukietėjusį armuotąjį
sluoksnį per armavimo tinklelį smeigės, pritvirtinus, tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu.
Apdailos įrengimas
Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas klijuojamosiomis apdailos medžiagomis.
Cokolio apdaila fasadinės akmens masės plytelės.
Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodomi produkto naudojimo
instrukcijoje.
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Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau
kaip 24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekėjas nenurodo
kitaip.
Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti
nuo užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus plytelių klijavimo darbus).
Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio
voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis.
Plytelės klijuojamos lauko darbams skirtais klijais pagal iš anksto paruoštą išdėstymo planą,
parengtą įvertinus apdailos plytelių dydį ir reikiamų deformacinių siūlių įrengimą. Palangių ir angokraščių
linijos yra išeitinės linijos plytelėmis klijuojamiems plotams išskirstyti. Kitos pagrindinės linijos pagal
planą žymimos ant fasado paviršiaus naudojant ženklinimo virvelę.
Plytelės klijuojamos, klijų mišinys tepamas ant armuotojo sluoksnio, ir ant plytelės, o siūlės visada
užglaistomos mišiniu, skirtu siūlėms užtaisyti. Apklijuojant paviršių plytelėmis, įrengiamos deformacinės
siūlės vidiniuose ir išoriniuose kampuose, susikirtimuose su kitą plėtimosi koeficientą turinčiomis
medžiagomis (5 mm pločio) bei tarp 3–6 m ilgio plotų arba kaip nurodo plytelių gamintojas.
Formuojamos deformacinės 5-10 mm pločio siūlės. Iš siūlių švieži klijai išvalomi iki pagrindo,
defomacinės siūlės užpildomos didelio elastingumo (0,8 N/mm2) sandarikliu skirtu lauko sąlygoms
(eksploatvimo temperatūra nuo -40 iki +70 Co).
Reikalavimai plytelių klijams
Sudėtis – cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais mišinys;
Nuslinkimas (pgl norma EN 12004) - ≤ 0,5 mm;
Sukibimas (pagal norma EN 12004) - pradinis ≥ 1,0 MPa; po terminių poveikių ≥ 1,0 MPa; po atšaldymoatšildymo ciklų ≥ 1,0 MPa.;
Leidžiama eksploatuoti, kai temperatūra - nuo –30°C iki +70 °C;
Skersinė deformacija - ≥ 2,5 mm.
Reikalavimai fasadinėms akmens masės plytelėms
Neglazuruotos, akmens masės plytelės, skirtos išorinių sienų apdailai.
Vandens įgeriamumas
Eb [%] Eb <0,1 EN14411:2012;
Laužimo jėga [N]
mažiausia 2000 EN14411:2012;
Atsparumas lenkimui [N/mm2]
mažiausia 45 EN14411:2012;
Atsparumas giliajam dilimui [mm3]
maksimali 140 EN14411:2012;
Atsparumas įbrežimams pagal MOHS
mažiausia 7 EN14411:2012 ;
Atsparumas terminiam šokui
atsparios EN14411:2012;
Atsparumas įtrūkimams
atsparios EN14411:2012;
Atsparumas šalčiui
atsparios EN14411:2012;
Atsparumas ugniai
A1fl EN14411:2012;
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams mažiausiai
4 klasė EN14411:2012;
Reikalavimai drenažinei membranai
Medžiaga - (HDPE) didelio tankio poliestirenas
Atsparumas spaudimui - 250 kN/m²;
Duobutės gylis - 8 mm;
Duobučių kiekis, m² - 1860vnt;
Oro tūris tarp duobučių išorinių sienlių - 5,3 l/m²;
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Vandens nutekėjimo sparta - 4,6 l/s/m (16600 l/h/m);
Šiluminis atsparumas - - 40°C + 80°C aps. UV – spinduliuotės;
Fizinės ir cheminės savybės: Atsparūs chemikalams, augalų šaknų poveikiui, nedaro poveikio geriamajam
vandeniui, atsparūs pelėsiui ir bakterijų puolimui, neyra (nedūlėja);
Darbų kontrolė
Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams:
Eil.
Techniniai reikalavimai
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagrindo stipris
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
Termoizoliacinių plokščių klijavimo
nuokrypiai fasado plokštumoje
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir
armavimo tinklelio juostų užlaida

Leistini nuokrypiai
≥ 0,08 MPa
20 mm/m'

Kontrolės prietaisai
atplėšimo jėgos matavimo
prietaisas (pvz. COMTEST®
OP 1)
liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas

2 mm/m'

liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas

≥ 100 mm

liniuotė, ruletė

projektinė smeigių
Smeigių ištraukimo jėga
ištraukimo jėgos
vertė kN
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado
dekoratyviojo tinko
plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia grūdelių dydis +
kryptimis
0,5 mm/m'
Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio
4 mm
liniuote
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo
30 mm
horizontalės arba vertikalės
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai
3 mm/m'
nuo horizontalės arba vertikalės
Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos
pagal etaloną
tolygumas

ištraukimo jėgos matavimo
prietaisas
(pvz. COMTEST® OP 1)
liniuotė, ruletė, nivelyras,
teodolitas
2 m ilgio liniuotė, ruletė
lekalas, ruletė
1 m ilgio liniuotė,
gulsčiukas, ruletė
etalonas

Šiltinimo darbų kontrolė:
Eil. Kontrolės
Patikros būdas
Nr. objektas
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija;
1.
ISTS specifikacija
- tikrinama sistemos sudėties atitiktis projektui.
Pagrindo
2.
- tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas.
paruošimas
- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių prispaudimas
Termoizoliacinių atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes;
3.
plokščių
- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų vietų
klijavimas
hermetizavimas;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio šalinimas iš
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4.

Mechaninis
tvirtinimas
smeigėmis

5.

Armuotojo
sluoksnio
įrengimas

6.

Baigiamojo
paviršiaus
apdailos
sluoksnio
įrengimas

siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo putomis;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties fasadų ir
angų kampais;
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties deformacinėmis
siūlėmis;
- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas.
- tikrinamas smeigių ir jų kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis projektui;
- tikrinamas smeigių įgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti atsitiktinai
atrinktų smeigių ištraukimo bandymą.
- tikrinamas papildomas sustiprinimas angų kraštuose (kampinių profiliuočių
su tinkleliu, įstrižų tinklelio atraižų ir pan. įrengimas);
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juostų užlaida;
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis įpjaunant atsitiktinai paimtas vietas;
- tikrinamas kalamų per tinklelį smeigių kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis
projektui, smeigių įgilinimas ir tvirtinimas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuočio srityje.
- tikrinamas priglundančių prie sistemos fasado metalinių detalių apsauginis
(antikorozinis) dažymas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra numatytas);
- tikrinamas sunkiai prieinamų vietų apdailos įrengimas;

Teptinė pamatų hidroizoliacija
Panaudojimas Neturintis tirpiklių bituminis dviejų komponentų chemiškai aktyvus hidroizoliacinis
mišinys, skirtas ilgalaikiam ir patikimam pastatų hidroizoliavimui žemiau žemės lygio. Galima klijuoti
polistireno plokštes.
Paviršius ir pagrindo paruošimas Galimi pagrindai: pamatai, rūsio sienos. Tinka dengti ant
mineralinių paviršių, tokių kaip plytos, betono blokai, betonas, grunto drėgmės, beslėgio ir slėginio
vandens atveju. Pagrindas turi būti neįšalęs, tvirtas ir lygus, kampai užapvalinti. Nuo pagrindo reikia
nuvalyti smulkias skaldos daleles, žemes, cemento pieną, skiedinio likučius ir kitas sukibimą silpninančias
medžiagas. Paviršius turi būti absorbuojantis, sausas arba šiek tiek drėgnas.
Mišinio paruošimas Skystąjį komponentą maišykite su miltelių komponentu naudodami elektrinį
grąžtą su betonui/tinkui maišyti skirtu antgaliu, kol gausite homogeninį vienalytį skiedinį. Sumaišytą
skiedinį reikia padengti per 1-2 valandas. Dengiama mentele arba glaistykle mažiausiai dviem
sluoksniais. Antras sluoksnis dengiamas iš karto po to kai tik išdžiuna pirmasis. Venkite dirbti saulės
atokaitoje. Esant slėginiam vandeniui į pirmąjį sluoksnį reikėtų įterpti stiklo audinį. Pamatus užverčiant
žemėmis dangą reikėtų apsaugoti nuo stambių akmenų kritimo. Klijuojant izoliacines polistireno plokštes
klijai užtepami ant nugarinės plokščių pusės 6-8 delno dydžio sritims arba ant visos plokštės.
Oro sąlygos darbo metu Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +10C ir
aukštesnė kaip +350C.
Techniniai duomenys
Dviejų komponentų chemiškai aktyvus mišinys ir sintetinė
Sudėtis
derva, modifikuotas bitumas, polistireno granulės, specialūs
priedai
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Tirpikliai
Spalva
Tankis
Konsistencija
Paruošto mišinio galiojimo laikas
esant +20°C
Sausas likutis pagal tūrį
Minkštėjimo temperatūra
Sluoksnio storis
Valymas, skiedimas
Džiūvimo laikas
Sandėliavimas
Darbinė temperatūra

Nėra
Juoda
0,65 kg/dm³
Tešlos
1-2 valandos
90%
Apie +130°C
Sauso turi būti mažiausiai 3 mm
Vandeniu, kol drėgnas, skiedikliu weber.tec 992 (AX), kai
sukietėjęs
Apie 3 paras (20°C, 70% RH), priklauso nuo padengto
sluoksnio storio ir oro sąlygų
Sandėliuojamas sausose, šiltose patalpose, originaliose
pakuotėse mažiausiai 9 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Saugoti nuo šalčio
Pagrindo nuo +1°C iki +35°C
Medžiagos nuo +3°C iki +30°C

Cokolio šilumos izoliacija polistireninis putplastis EPS 100
Rodiklio pavadinimas
Žymėjimas Vertė
Deklaruojamas šilumos laidumas
Gniuždomasis įtempis, kai
gaminys deformuojamas
10%kPa
Stipris lenkiant kPa
Degumo klasifikacija
Vidutinis tankis
Vandens garų varžos faktorius

λD
CS(10)100

0.035
≥100

Matavimo
vienetas
W/(m·K)
kPa

BS115
E
p
μ

≥150
18,5
30-70

kPa
Kg/m3
-

Standartas
LST EN 12667
LST EN 826
LST EN 12089
LST EN 11925-2
LST 1602
STR 2.01.03:2009
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SKLYPO PLANAS M1:500
Objekto vieta
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Modernizuojamas pastatas
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PASTABOS:
1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO TECHNINIS- DARBO
PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB "KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS" PATVIRTINTĄ
PROJEKTAVIMO TECHNINĘ UŽDUOTĮ;
2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS, GAMTOSAUGOS IR PRIEŠ
GAISRINIUS REIKALAVIMUS;
3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS
SUTIKIMĄ;
4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE ESAMO
SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.
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PASTABOS:
1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros
ir telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus;
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;
4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;
5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;
7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;
8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nėra
atliekami.
9. Pažeistas dangas (veją, kelią, privažiavimų elementus, betonines trinkeles) privaloma atstatyti.
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SPINTA

0.28

8

SPINTA

0.65

9

VIRTUVĖ

8.26

WC
BENDRO NAUDOJIMO
PATALPA

1.35

2.34
13.33

1.35

D-1

Keičiamos durys

PASTABOS
Po apšiltinimo darbų, lauko palangės keičiamos naujomis, spalvota poliesteriu dengta
skarda.
Po apšiltinimo darbų, balkonuose esančios palangės keičiamos naujomis PVC
palangėmis.
Balkonų lubos ir atraminės konstrukcijos paruošiamos dažymui ir dažomos baltais
dažais.
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

A
2021
Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektuotojas

1'

5

Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.

1020
510

530
510

13520

0.65

Tambūro lubos
šiltinamos fenoliu 20mm.

0
Laida

1

SPINTA

BL-1

B

Tambūro sienos
šiltinamos
termoizoliacija 50mm.

_____
1- 5
13.18

4

PAVADINIMAS
Įrengiama daugiasluoksnių termoizoliacinių apdailinių plokščių
sistema, t = 120 mm, kai UwN ≤ 0,18 kW/m2K.
Įrengiama tinkuojama fasado sistema. Šiltinama standžiomis
poliuretano putų plokštėmis. Apdaila - spalvotas struktūrinis
tinkas.
Įstiklinami balkonai

Įrengiamos kojų valymo
grotelės. 500x1000 mm.
viename lygyje su
danga.

610

780

_____
1- 7
2.29

_____
1- 6
0.19

8.42

142.51

2290

1520

BL-1

6000

1250

_____
1- 4
0.65

VIRTUVĖ

a-1

790

_____
1- 3
8.42

_____
1- 1
6.91

1.39

SUTARTINIAI ŽENKLAI

1290

_____
1- 9
11.30

WC

3

A

900

800

660
620
1300

_____
1- 2
1.39

_____
1- 8
18.38

A

C

Ant naujų atitvarų
perkeliamas dujų
vamzdis

6.91

2

10

ŽYMĖJIMAS

D-1

1510

_____
2- 2
15.67

380

B

D-2
1000

D-3
1000

1320

1050
2800

Detalė A

1250

380

630 380 640

_____
2 - 10
1.35

Siaurinamos durų angos

1280

1300

_____
2- 3
10.45

380 670

A

C

1070

1250

BL-1

6000

2

PLOTAS
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UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Laida

Dokumentas

Pirmo aukšto planas M 1:100
Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.03

0
Lapas

Lapų

1

1

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PATALPOS
PAVADINIMAS
NR.
1
KORIDORIUS

BUTO NR.

2

1

2

3'
1

510
2280

_____
4- 8
0.65
_____
4- 1
7.86

_____
4- 9
8.34

L-2

1300

_____
4- 3
10.88

0.65

5

KAMBARYS

6

SPINTA

380

13.18
0.19
2.29

7

VONIA

8

KAMBARYS

18.39

9

KAMBARYS

11.30

1

KORIDORIUS

2

KAMBARYS

15.67

3

KAMBARYS

10.86
18.27

7.86

4

KAMBARYS

5

VONIA

6

KAMBARYS

7

SPINTA

0.32

8

SPINTA

0.65

2.34
13.24

VIRTUVĖ

8.34

WC

1.35

SUTARTINIAI ŽENKLAI

B

790

BL-1

PAVADINIMAS
Įrengiama daugiasluoksnių termoizoliacinių apdailinių plokščių
sistema, t = 120 mm, kai UwN ≤ 0,18 kW/m2K.
Įrengiama tinkuojama fasado sistema. Šiltinama standžiomis
poliuretano putų plokštėmis. Apdaila - spalvotas struktūrinis
tinkas.
Įstiklinami balkonai
Keičiami langai

1290

L-1

_____
3- 4
0.65

1020

1510
620 380 660

8.28

SPINTA

141.42

L-1

_____
3- 3
8.28

_____
3- 3
6.88

PASTABOS

BL-1

1250

VIRTUVĖ

4

C
ŽYMĖJIMAS

_____
3- 2
1.36

1300

2800
380

Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.

_____
3- 6
0.19

510

510

530

610

780

_____
3- 7
2.29

_____
3- 5
13.18

Po apšiltinimo darbų, lauko palangės keičiamos naujomis, spalvota poliesteriu dengta
skarda.
Po apšiltinimo darbų, balkonuose esančios palangės keičiamos naujomis PVC
palangėmis.
Balkonų lubos ir atraminės konstrukcijos paruošiamos dažymui ir dažomos baltais
dažais.
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

2290

1520

6000

3

A

_____
4- 2
15.67

_____
3- 9
11.30

1.36

9

1050

1320

6.88

WC

10

0

630 380 640

_____
4 - 10
1.35

_____
3- 8
18.39

A

4

1070

1520

_____
4- 4
18.27

1250

BL-1

6000
380

_____
4- 8
0.32
_____
4- 6
13.24

1050

B

D

700

_____
4- 5
2.34

A

C

3

510 510
780

D

510

13520

3

1280

1'

PLOTAS

Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

A

1

0
Laida

13520

1'

1

2

3'

3
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UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Laida

Dokumentas

Antro aukšto planas M 1:100
Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.04

0
Lapas

Lapų

1

1

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PATALPOS
PAVADINIMAS
NR.
1
KORIDORIUS

BUTO NR.

1

2

3'

510

1520

6_____
-4
18.26

6_____
-6
13.37

1070

6
1250

6_____
-8
0.65
6_____
-1
7.75

6_____
-9
8.34

1280

1300

6_____
-3
10.50

640

1390

630

2310
380220

1380

B

790

BL-1

1020
510

530

1

2

SPINTA

0.20

VONIA

2.29

8

KAMBARYS

18.27

9

KAMBARYS

11.25

KORIDORIUS

2

KAMBARYS

15.67

3

KAMBARYS

10.50
18.26

4

KAMBARYS

5

VONIA

2.34

6

KAMBARYS

7

SPINTA

13.37
0.32

8

SPINTA

0.65

9

VIRTUVĖ

8.34

WC

1.35

PAVADINIMAS
Įrengiama daugiasluoksnių termoizoliacinių apdailinių plokščių
sistema, t = 120 mm, kai UwN ≤ 0,18 kW/m2K.
Įrengiama tinkuojama fasado sistema. Šiltinama standžiomis
poliuretano putų plokštėmis. Apdaila - spalvotas struktūrinis
tinkas.
Įstiklinami balkonai

Po apšiltinimo darbų, lauko palangės keičiamos naujomis, spalvota poliesteriu dengta
skarda.
Po apšiltinimo darbų, balkonuose esančios palangės keičiamos naujomis PVC
palangėmis.
Balkonų lubos ir atraminės konstrukcijos paruošiamos dažymui ir dažomos baltais
dažais.
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

A
0
Laida

3'

7.75

1

Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.

2021
Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektuotojas

1

6
7

PASTABOS

2290

5_____
-5
13.29

13520

1'

0.65
13.29

Keičiami langai

L-1

610

5_____
-6
0.19

510

A

SPINTA
KAMBARYS

1290

1510
620 380 660
1300
1250
1520
780

5_____
-7
2.29

4
5

SUTARTINIAI ŽENKLAI

BL-1

5_____
-8
18.27

8.28

C

2700

380
2800
380
6000

5_____
-3
5_____
- 4 8.28
0.65

5_____
-3
6.88

1.36

VIRTUVĖ

141.02

ŽYMĖJIMAS

5_____
-2
1.36
5_____
-9
11.25

WC

3

A

6_____
-2
15.67

6.88

2

10

6_____
- 10
1.35

1050

BL-1

6000

6_____
-8
0.32

1050

B

D

700

510 510

6_____
-5
2.34

A

C

5

1

780

D

510

13520

3

2280

1'

PLOTAS

3
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UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Dokumentas

Laida

Trečio aukšto planas M 1:100
Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.05

0
Lapas

Lapų

1

1

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PATALPOS
PAVADINIMAS
NR.
1
KORIDORIUS

BUTO NR.

1

2

3'

510

1520

_____
8- 4
18.25

_____
8- 6
13.40

1070

8
1250

_____
8- 8
0.65
_____
8- 1
7.75

_____
8- 9
8.34

1280

1300

_____
8- 3
10.50

640
630

380

380220
790

BL-1

0.20

VONIA

2.29

8

KAMBARYS

18.41

9

KAMBARYS

11.30

1

KORIDORIUS

2

KAMBARYS

15.67

3'

3

7.75

3

KAMBARYS

10.50

4

KAMBARYS

18.25

5

VONIA

6

KAMBARYS

7

SPINTA

0.33

8

SPINTA

0.65

9

VIRTUVĖ

8.34

2.34
13.40

WC

1.35

PAVADINIMAS
Įrengiama daugiasluoksnių termoizoliacinių apdailinių plokščių
sistema, t = 120 mm, kai UwN ≤ 0,18 kW/m2K.
Įrengiama tinkuojama fasado sistema. Šiltinama standžiomis
poliuretano putų plokštėmis. Apdaila - spalvotas struktūrinis
tinkas.
Įstiklinami balkonai

Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

A

2021
Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektuotojas

2

SPINTA

7

Po apšiltinimo darbų, lauko palangės keičiamos naujomis, spalvota poliesteriu dengta
skarda.
Po apšiltinimo darbų, balkonuose esančios palangės keičiamos naujomis PVC
palangėmis.
Balkonų lubos ir atraminės konstrukcijos paruošiamos dažymui ir dažomos baltais
dažais.
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

0
Laida

13520

1

6

Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.

610
510

1

0.65
13.30

PASTABOS

1020

_____
7- 5
13.30

1430

1'

SPINTA
KAMBARYS

Keičiami langai

L-1

2290

L-4

1520
780

_____
7- 7
2.29

_____
7- 6
0.20

530
510

A

B

BL-1

_____
7- 8
18.41

4
5

1290

L-1

L-3

1300

_____
7- 3
8.33

1250

_____
7- 4
0.65

8.33

SUTARTINIAI ŽENKLAI
ŽYMĖJIMAS

2310

1510
620 380 660

2800
380
6000

_____
7- 2
1.36
_____
7- 3
6.88

1.36

VIRTUVĖ

C

4970

_____
7- 9
11.30

WC

3

141.30

A

_____
8- 2
15.67

6.88

2

10

_____
8 - 10
1.35

270380 670

BL-1

6000

_____
8- 8
0.33

1050

B

D

700

510 510

_____
8- 5
2.34

A

C

7

1

780

D

510

13520

3

2280

1'

PLOTAS
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Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Laida

Dokumentas

Ketvirto aukšto planas M 1:100
Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.06

0
Lapas

Lapų

1

1

PENKTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PATALPOS
PAVADINIMAS
NR.
1
KORIDORIUS

BUTO NR.

1'

1

2

3'

3

1

9

510

8_____
-9
8.34

1280

10
_____
-3
10.70

1300

10
_____
- 10
1.35

380

VIRTUVĖ

8.24

4

SPINTA

0.65

5

KAMBARYS

6

SPINTA

ŽYMĖJIMAS

B

BL-1

KAMBARYS

18.45

9

KAMBARYS

11.25

1

KORIDORIUS

7.78

2

KAMBARYS

15.51

3

KAMBARYS

10.70
18.15

4

KAMBARYS

5

VONIA

2.31

6

KAMBARYS

7

SPINTA

0.32

8

SPINTA

0.65

9

VIRTUVĖ

8.33

13.34

WC

1.35

PAVADINIMAS
Įrengiama daugiasluoksnių termoizoliacinių apdailinių plokščių
sistema, t = 120 mm, kai UwN ≤ 0,18 kW/m2K.
Įrengiama tinkuojama fasado sistema. Šiltinama standžiomis
poliuretano putų plokštėmis. Apdaila - spalvotas struktūrinis
tinkas.
Įstiklinami balkonai
Keičiami langai

1020

1520

2.29

VONIA

8

PASTABOS
Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.

9_____
-6
0.20

Po apšiltinimo darbų, lauko palangės keičiamos naujomis, spalvota poliesteriu dengta
skarda.
Po apšiltinimo darbų, balkonuose esančios palangės keičiamos naujomis PVC
palangėmis.
Balkonų lubos ir atraminės konstrukcijos paruošiamos dažymui ir dažomos baltais
dažais.
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

2290

9_____
-5
13.37
9_____
-7
2.29

510

750

530

610

780

0.20

SUTARTINIAI ŽENKLAI

16580

2310
380220

_____
9 -3
6.86

1250

9_____
-9
11.25

13.37

7

C

L-1

9_____
-3
9_____
-4
8.24
0.65

BL-1

5880

1.36

141.11

790

9_____
-2
1.36

9_____
-8
18.45

A

WC

1290

1510
620 380 660

10
_____
-2
15.51

1300

2800
380

16580

B

2

A

1050

6.86

3

10

270380 670

630 380 640

2280

10
_____
-8
0.65
10
_____
-1
7.78

10

1070

1520
1250

BL-1

6000
380

10
_____
-8
10
_____
-6
0.32
13.34

10
_____
-4
18.15

A

C

D

700

10
_____
-5
2.31

780

510

D

510 510

13520

PLOTAS

Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
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0
Laida

13520

1'

1

2

3'

3
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Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Dokumentas

Laida

Penkto aukšto planas M 1:100
Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.07

0
Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽENKLAI
PAVADINIMAS

ŽYMĖJIMAS
Ventiliacijos kanalai
Vėdinimo kaminėliai

1'

1

2

3'

3

Nuolydžio formavimo kryptis
Dviejų sluoksnių bituminė stogo danga. Kiekis - 185 m2. Esama
danga nuardoma.

1

13760

Apsauginė tvorelė. Kiekis 55 m.
Įlaja

D

750

750

D

5370

4420

Vėdinimo kaminėlis
3000

3000

150

PASTABOS
950

Vėdinimo kaminėlis
i=1.4°

Vėdinimo kaminėlis

60-80 m² stogo ploto turi būti įrengtas ne mažiau nei vienas vėdinimo kaminėlis.

1220

Ventiliacijos kanalai šiltinami kietos mineralinės vatos plokštėmis, kai ʎ = 0,038 W/mK, t
= 50 mm.
Parapetai šiltinami iš vidinės pusės kietos mineralinės vatos plokštėmis, kai λD ≤ 0,036
W/mK, t = 100 mm.
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

500

1530
620

C

Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

620
1600

500

B

1530

3150

4780

6900

Atlikus modernizavimo darbus, stogas turi tenkinti Broof(1) reikalavimus.

16700

Įrengiamas naujas
užlipimo ant stogo liukas
anga:600x800 mm

i=1.4°

620

2560

A

Vėdinimo kaminėlis

B

1600

Įlaja

500
486

2560

16820

2350

221 1284

620

C

1600

Įrengiamas naujas išlipimo ant stogo liukas, liuko anga 600x700mm.

i=1.4°

i=1.4°
1730

Parapetai ir vėdinimo kanalai aukštinami mūrijant iki reikiamo aukščio 600 m aukščio
nuo naujos stogo dangos.

3150

3150

A

Keičiamos įlajos. Įrengiamų įlajų apsauginis gaubtas tvirtinamas varžtais.

5760

9339

5760

950

Esama stogo danga nuvaloma, pašalinamos pūslės.

950

Vėdinimo kaminėlis

3000

Vėdinimo kaminėlis

Vėdinimo kaminėlis
150

4420

750

1300

750

5370

A

5760

9339

3000

5760

950

A

13630

1

1'

1

2

3'

3
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0
Lapas

Lapų

1

1

Ardomas esamas liukas ir
projektuojamas naujas
išlipimo liukas.

+14.83
i=1.4°

+14.71
i=1.4°

≥ 1,4°

≥ 1,4°

300

prilydoma stogo danga
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

min 800

13.70
+13.30

+11.20

+10.95
daugiasluoksnės poliuretano plokštės – 120 mm
silikatinių plytų mūras – 250 mm
skylėtų keraminių plytų mūras – 250 mm
tinkas – 10 mm

+10.50

+8.40

+8.15
7.70

+5.60

+5.35
+4.90

+2.80

+2.55
+2.10

±0.00

-1.15
700

700

1950

-0.25

-2.20

A

B

C
0
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Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.09

Lapas

Lapų

1

1

o
o
o
o
o
o

prilydoma stogo danga
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

+14.83

≥ 1,4°

+14.71
300

300

Pakeliamas parapetas.
Detalesnius sprendinius
žiūrėti SK.

min. 300

min. 600

Ardomas esamas liukas ir
projektuojamas naujas
išlipimo liukas.

≥ 1,4°

min. 600

+13.50
13.70
+12.00
+11.20
+10.70
+10.95

+9.80

+9.20
+8.40
+7.90
Ardomas esamas langas.
Esama anga perkeliama
350 mm nuo naujai
įrengiamo apšiltinimo
sluoksnio. Angos matmenis
tikslinti vietoje. Detalesnius
sprendinius žiūrėti SK.

+8.15

+7.00

+6.40
+5.60
+5.10
+5.35

+4.20

Užmūrijama anga.
Detalesnius sprendinius
žiūrėti SK.

+3.60
1320

Įėjimo stogelis
apšiltinamas (50mm)
įrengiama bituminė
prilydoma stogo danga.
Detalesnius sprendinius
žiūrėti SK.

+2.80
+2.30

160

2

350

+1.40

+2.55
+2.10
+0.80
1320

daugiasluoksnės poliuretano plokštės – 80 mm
silikatinių plytų mūras – 250 mm
skylėtų keraminių plytų mūras – 250 mm
tinkas – 10 mm

±0.00

2100

Tambūro lubos
šiltinamos fenoliu.
20mm

-1.15

-1.10

-0.92

-0.25

700

700

950

-2.20

3'

2

1

0
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Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.10

Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽENKLAI
ŽYMĖJIMAS

PAVADINIMAS
RAL 7047 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Iš viso kiekis - 575.00 m2
RAL 3011 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Iš viso kiekis - 77.00 m2
RAL 7037 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- klinkerio plytelės. Iš viso kiekis - 56.00 m2
RAL 7043 (arba analogas) lauko durų spalvos.

+14.83

D-1

+14.71

BL-1

+13.60

Keičiamos durys.
Įstiklinami balkonai.

L-1

Keičiami langai

R-1

Keičiami rūsio langai

+12.10

+10.80

+9.30

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).

+8.00

+6.50

PVC langų rėmų spalva - balta.
Balkonų atitvarų apdailai naudojamos fasadinės plokštės su gamyklišku
spalvos padengimu (atspariu atmosferiniams poveikiams).
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius

+5.20

L-2

+3.70
L-1

Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais

+2.40

Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

+0.90
D-1

D-2

±0.00

-1.05

R-1

-1.05

R-1

Nepažymėti langai - paliekami esami.

A

Perkeliamas dujų
vamzdis ant naujų
atitvarų.

D
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Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.11

Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽENKLAI
ŽYMĖJIMAS

+14.83

PAVADINIMAS
RAL 7047 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Iš viso kiekis - 575.00m2
RAL 7037 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- klinkerio plytelės. Iš viso kiekis - 56m2

+14.71

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).
PVC langų rėmų spalva - balta.
Balkonų atitvarų apdailai naudojamos fasadinės plokštės su gamyklišku
spalvos padengimu (atspariu atmosferiniams poveikiams).
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius
Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais
Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

±0.00
-0.92

-1.05

Nepažymėti langai - paliekami esami.

1
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Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.12

Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽENKLAI
ŽYMĖJIMAS

+14.83

+14.71

BL-1

RAL 7043 (arba analogas) lauko durų spalvos.
RAL 7047 (arba analogas) balkoninės dalies
sienos. Apdaila - tinkas. Iš viso kiekis - 88.00 m2
RAL 9002 (arba analogas) fasadinės plokštės
balkoninės apatinės dalies. Iš viso kiekis - 72.00 m2

BL-1

BL-1

PAVADINIMAS
RAL 7047 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Iš viso kiekis - 575.00 m2
RAL 3011 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Iš viso kiekis - 77.00m2
RAL 7037 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- klinkerio plytelės. Iš viso kiekis - 56m2

D-1

Keičiamos durys.

BL-1

Įstiklinami balkonai.

L-1

Keičiami langai

R-1

Keičiami rūsio langai

BL-1
L-3

BL-1

L-4

BL-1

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).
PVC langų rėmų spalva - balta.

BL-1

BL-1

BL-2

BL-1

Balkonų atitvarų apdailai naudojamos fasadinės plokštės su gamyklišku
spalvos padengimu (atspariu atmosferiniams poveikiams).
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius
Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais
Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

±0.00

R-1

R-2

-0.92

R-1

Nepažymėti langai - paliekami esami.
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Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.13

Lapas

Lapų

1

1

SUTARTINIAI ŽENKLAI
ŽYMĖJIMAS

PAVADINIMAS
RAL 7047 (arba analogas) fasadinių pastato sienų
spalvos. Apdaila - daugiasluoksnės
termoizoliacinės plokštės. Iš viso kiekis - 575.00m2
RAL 7037 (arba analogas) cokolio spalvos. Apdaila
- klinkerio plytelės. Iš viso kiekis - 56m2

+14.83

+14.71

PASTABOS
Pirmo aukšto apšiltintos balkono perdangos numatoma apdaila - spalvotas
silikoninis struktūrinis tinkas RAL 9016 (arba analogas).
Parapetų, laiptinių stogelių ir lauko palangių elementai - spalvota poliesteriu
dengta skarda RAL 9002 (arba analogas).
PVC langų rėmų spalva - balta.
Balkonų atitvarų apdailai naudojamos fasadinės plokštės su gamyklišku
spalvos padengimu (atspariu atmosferiniams poveikiams).
Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą
(ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos.
Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš
atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius
Altitudės pateiktos metrais. Matmenys - milimetrais
Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi
būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų
ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistema draudžiama.
Daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių klojimo schemą ruošia
gamintojas.

±0.00
-0.92

-1.05

3

1'

Nepažymėti langai - paliekami esami.
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Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.14

Lapas

Lapų

1

1

ŽYMUO

ESKIZAS

KIEKIS

R-1

VAIZDAS IŠ LAUKO

4 VNT.

1 VNT.
PLOTAS
0,50 m2

APRAŠYMAS
Langų gamybai naudojamo PVC profilio.
Langų stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose vienas iš stiklų su selektyvine danga. Langai varstomi, vienos
padėties - atverčiami. Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos.

440

Senų blokų išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

1100

R-2

VAIZDAS IŠ LAUKO

1 VNT.

0,55 m2

Langų gamybai naudojamo PVC profilio.
Langų stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose vienas iš stiklų su selektyvine danga. Langai varstomi, vienos
padėties - atverčiami. Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos.

490

Senų blokų išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

1130

BL-1

VAIZDAS IŠ LAUKO

959

959

959

959

9,00 m2

Langų gamybai naudojamo PVC profilio.
Langų stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose vienas iš stiklų su selektyvine danga. Langai varstomi, vienos
padėties - atverčiami. Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos.
Senų blokų išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

957

Plotas (1 vnt.) - 9,2 m2
Bendras (9 vnt.) - 81,00 m2

1560

959

9 VNT.

5752

0
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PASTABOS:
1. Langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje;
2. Rūsio langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,30 W/(m² K).
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Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
Laida

Dokumentas

Langų žiniaraštis ir durų žiniaraštis
Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.LD

0
Lapas

Lapų

1

3

ŽYMUO

ESKIZAS

KIEKIS

BL-2

VAIZDAS IŠ LAUKO
1100

959

959

959

10,00 m2

957

Langų gamybai naudojamo PVC profilio.
Langų stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose vienas iš stiklų su selektyvine danga. Langai varstomi, vienos
padėties - atverčiami. Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos.

2200

2600

APRAŠYMAS

Senų blokų išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

1560

818

1 VNT.

1 VNT.
PLOTAS

950

5,00 m2

Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm. Langų gamybai naudojamo PVC
profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm + 0,2 mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Langas varstomas, vienos padėties - atverčiamas, su
laipsninio atvertimo fiksatoriumi. PVC profiliai baltos spalvos. Vienas iš stiklų su selektyvine danga.

1600

1 VNT.

Senų blokų išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

620

VAIZDAS IŠ LAUKO

2220

L-1

Apatinė dalis - baltos spalvos (nepermatoma) su apšiltintu plastiko užpildu.
1118
2236

VAIZDAS IŠ LAUKO

1 VNT.

2,00 m2

1500

L-2

Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm. Langų gamybai naudojamo PVC
profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm + 0,2 mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Langai varstomi, dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi
("mikroventiliacija"). Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos. Vienas iš stiklų su selektyvine danga.
Senų blokų išėmimas, palangių išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių
apdaila, naujų vidaus palangių įrengimas.

1280

L-3

VAIZDAS IŠ LAUKO

1 VNT.

2,00 m2

Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm. Langų gamybai naudojamo PVC
profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm + 0,2 mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Langai varstomi, dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi
("mikroventiliacija"). Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos. Vienas iš stiklų su selektyvine danga.

1500

Senų blokų išėmimas, palangių išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių
apdaila, naujų vidaus palangių įrengimas.
1300

2100
1520

PASTABOS:
1. Langų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje;
2. langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,30 W/(m² K).

780

2400

VAIZDAS IŠ LAUKO
1500

L-4

1 VNT.

4,20 m2

Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm. Langų gamybai naudojamo PVC
profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm + 0,2 mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Langai ir durys varstomi, dviejų padėčių su trečia varstymo
padėtimi ("mikroventiliacija"). Langai su horizontaliomis orlaidėmis. Balkono durys iš dviejų dalių: viršutinė dalis - iš
permatomo stiklo paketo, apatinė dalis - baltos spalvos (nepermatoma) su apšiltintu plastiko užpildu ir papildoma
rankena iš balkono pusės (fiksatorius). PVC profiliai baltos spalvos. Vienas iš stiklų su selektyvine danga.
Senų blokų išėmimas, palangių išėmimas, langų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių
apdaila, naujų vidaus palangių įrengimas.

DOKUMENTO ŽYMUO
SP2123-01-TDP-SAK.LD

Lapas Lapų Laida
2

3

0

ŽYMUO

ESKIZAS

D-1

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

KIEKIS

1 VNT.
PLOTAS

1 VNT.

1.80 m2

APRAŠYMAS
Įėjimo į rūsį vienvėrės durys su palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi.
Durų spalva - RAL 7043 (arba analogas).

2200

Senų blokų išėmimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

800

D-2

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

1 VNT.

2.42 m2

Įėjimo į laiptinę durys metalinės,vienvėrės, dalis durų nevarstoma.
Apšiltintos su mechanine kodine spyna, su palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi.
Durų spalva - RAL 7043 (arba analogas).

2200

Senų blokų išėmimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

1000
1100

D-3

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

1 VNT.

2.41 m2

Tambūro durų gamybai naudojamo PVC profilis.
Durys armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais.
Durys vienvėrės, iš dviejų dalių: viršutinė dalis - iš permatomo saugaus stiklo paketo, apatinė dalis - baltos spalvos
(nepermatoma) su apšiltintu plastiko užpildu. PVC profiliai baltos spalvos. Durys su pritraukėjais, durų atramomis,
fiksatoriais ir palenkiama rankena.

900

2100

Senų blokų išėmimas, durų angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas naudojant garo ir hidroizoliacines juostas, angokraščių apdaila.

1000
1150

PASTABOS:
1. Durų matmenis ir kiekį tikslinti vietoje;
2. Tambūro durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,50 W/(m² K).

DOKUMENTO ŽYMUO
SP2123-01-TDP-SAK.LD

Lapas Lapų Laida
3

3

0

Mazgas SK-2
M1:10

Mazgas SK-1
M1:20

Naujas langas

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys
Difūzinė langų
sandarinimo juosta

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

120

Klinkerio plytelės
Betoninės plytelės 50x50x7 cm / esamos trinkelės
Skaldos atsijos fr. 0/5, 3 cm
Stambus smėlis (žvyras) 100 mm 80 MPa
Sutankintas esamas gruntas 45 MPa
Nuogrinda
Betoninės trinkelės - 80 mm

100

»1100
50

i=2%

100

Polist. putplastis EPS 100 - 50mm

i=2,5%
Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys

50

-1.15

Polistireninis trikampinis
elementas

Skaldelės
užpildas

600

Naujas mūras

i=5%

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys

400

Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys
Polist. putplastis
EPS70N, 100mm

50

»1250

1200

Polist. putplastis
EPS100N, 100mm

50

120

Hidroizoliacijnė membrana

Polist. putplastis EPS70N - 50mm
Esamas pamatas

Tinkas

Tambūro lubos šiltinamos fenoliu. 20mm

Teptinė hidroizoliacija 2sl.
Tranšėjos užpilimas
iš vietinio grunto

PASTABOS:
1. Reikalaujama, kad atittvarų statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE
ženklu ženklitos sudėtinės termoizoliacinęs sistemos.
2. Apšiltinimui naudojamos fasadų šiltinimo sistemos degumas nežemesnės kai B-s3, D0 degumo klasės.
3. Pamatai šiltinami 1,2m. žemiau žemės paviršiaus.

0
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SP2123-01-TDP-SAK.B.15

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

SK-3
Balkonų įrengimo mazgas (10 balkonų)
M1:20
B2

B1

1300

1250

50

2300

50

530

50

70

50

70

620

B3

Polist. putplastis EPS70N, 70mm

70

70
1430

Polist. putplastis EPS70N, 70mm
Polist. putplastis EPS70N, 70mm
Sija kv.v.100x100x4,
S235, l=5984mm

Cheminis ankieris M12x150
n=2vnt.

250

Cheminis ankieris M12x150
n=2vnt.

Statramštis kv.v.100x100x4,
S235, l=994mm

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
3000
380

3000
6000

B1

510

B2

B3
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SK-3 Balkonų įrengimo mazgas
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SP2123-01-TDP-SAK.B.16

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

Pjūvis B1-B1 (2, 3, 4, 5 aukštai)
Pjūvis B3-B3 veidrodinis
M1:20

B4
Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys
Difūzinė langų
sandarinimo juosta

B4

Esama mūrinė siena

160

Pjūvis B1-B1 (pirmas aukštas)
Pjūvis B3-B3 veidrodinis
M1:20

Sija kv.v.100x100x4,
S235, l=5984mm

Cheminis ankieris M12x150
n=2vnt.

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys
Difūzinė langų
sandarinimo juosta

B4

Sija kv.v.100x100x4,
S235, l=5984mm

1130

Esama mūrinė siena

970

1100

160

Polist. putplastis
EPS70N, 70mm

Cheminis ankieris M12x150
n=2vnt.

1130

B4

Tinkas

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

1100

Tinkas

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

70

100

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

Polist. putplastis EPS70N - 100mm

Tinkas
Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys

0
Laida

Polist. putplastis EPS70N - 100mm
Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys

Tinkas
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970

Polist. putplastis
EPS70N, 70mm

MB "Statinio projektas"
www.statinioprojektas.lt
info@statinioprojektas.lt
+370 610 03701

Kval. pat.
dok. Nr.

Klinkerio plytelės
Polist. putplastis EPS70N - 100mm
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Pjūvis B1-B1, Pjūvis B3-B3
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Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

Pjūvis B2-B2 (pirmas aukštas)
M1:20
Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys

Esama mūrinė siena
Sija kv.v.100x100x4,
S235, l=5984mm

Difūzinė langų
sandarinimo juosta

Polist. putplastis
EPS70N, 70mm

Pjūvis B2-B2 (2, 3, 4, 5 aukštai)
M1:20

5

Statramštis kv.v.100x100x4,
S235, l=994mm

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys
Sija kv.v.100x100x4,
S235, l=5984mm

Esama mūrinė siena

Tinkas

1100

Difūzinė langų
sandarinimo juosta

Polist. putplastis
EPS70N, 70mm

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
5

70
Statramštis kv.v.100x100x4,
S235, l=994mm

HUS-H 7.5х60
n=2vnt.

B5

B5

1100

Tinkas

100

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

70
Klinkerio plytelės
B5

Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys

HUS-H 7.5х60
n=2vnt.
B5

Polist. putplastis EPS70N - 100mm

0
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100
Polist. putplastis EPS70N - 100mm

Tinkas
Polist. putplastis
EPS70N, 70mm

38467
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skardos 0.8mm lankstinys

Tinkas

Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Dokumentas

PV

J. Dūda

A2156

PDV

R. Normantienė

Pjūvis B2-B2

20744

Konstr.

R. Kilbauskienė

M 1:20

Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2123-01-TDP-SAK.B.18

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

Pjūvis B4-B4
M1:10
Esama mūrinė siena

SK-4
Balkono stogelio irengimas
M1:10

Cheminis ankieris M12x150
n=2vnt., 8.8

Esama mūrinė siena

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

160

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

Polist. putplastis EPS70N - 100mm

Sija kv.v.100x100x4,
S235, l=5984mm

Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys
Polistireninis trikampinis
elementas

Pjūvis B5-B5
M1:10

Prilydoma danga
Polist. putplastis EPS 100N - 100mm

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

Išlyginamasis sluoksnis - 50-90mm

140

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

50

89

110

350

100

HUS-H 7.5х60
n=2vnt.

120

100

6

Dažytos cinkuotos
skardos 0.8mm lankstinys

Polist. putplastis EPS70N - 100mm

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

Tinkas

150

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys

Ø9
Statramštis kv.v.100x100x4,
S235, l=994mm

120

70

Polist. putplastis
EPS70N, 70mm
0
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0
Lapas

Lapų

1

1

Easamas mūro ventkanalas

Mazgas SK-6
Ventkanalo detalė
M1:10

Mazgas SK-5
M1:20

Prilydoma stogo danga

Kieta min. vata - 50mm
Visų perimetru
parapetas 55m

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys

i=2%
600

Gruotelės

min600

min 300

HILTI

Polistireninis trikampinis
elementas

prilydoma stogo danga 2sl.
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
nuolydį formuojantis/išlyginamasis sluoksnis
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

Polistireninis trikampinis
elementas

Polistireninis trikampinis
elementas

prilydoma stogo danga 2sl.
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
nuolydį formuojantis/išlyginamasis sluoksnis
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

Easamas mūro ventkanalas

0
Laida

2021
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

MB "Statinio projektas"
www.statinioprojektas.lt
info@statinioprojektas.lt
+370 610 03701

Kval. pat.
dok. Nr.

38467

120

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas

PASTABOS:
1. Remontuojama esama stogo danga išpjaustant pūsles ir jas užtaisant;
2. Stogo šiltinimo sistema turi tenkinti BROOF (t1);
3. Stogo nuolydžių pataisymui ir išlyginimui naudoti polistirolą.

HILTI

Kieta min. vata - 50mm

+14.71

Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Dokumentas

PV

J. Dūda

A2156

PDV

R. Normantienė

Mazgas SK-5, Mazgas SK-6

20744

Konstr.

R. Kilbauskienė

M 1:20

Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2123-01-TDP-SAK.B.20

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

-

Mazgas SK-8
Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlio įrengimo detalė
M1:10

Mazgas SK-7
Stogo šiltinimo detalė
M1:10
Smeigė

Vėdinimo kaminelis

-

30

Smeigė

Keramzitas
Smeigė

230

30

230

Smeigė

prilydoma stogo danga
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
nuolydį formuojantis/išlyginamasis sluoksnis
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

+

prilydoma stogo danga 2 sl.
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
nuolydį formuojantis/išlyginamasis sluoksnis
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

+
Mazgas SK-9
Įlajos įrengimas
M1:10
30

i>11%

PASTABOS:
1. Remontuojama esama stogo danga išpjaustant pūsles ir jas užtaisant;
2. Stogo šiltinimo sistema turi tenkinti BROOF (t1);
3. Stogo nuolydžių pataisymui ir išlyginimui naudoti polistirolą.

230

i>11%

500
20

500

0
Laida

2021
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
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+370 610 03701

Kval. pat.
dok. Nr.

prilydoma stogo danga 2sl.
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
nuolydį formuojantis/išlyginamasis sluoksnis
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

38467

Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Dokumentas

PV

J. Dūda

A2156

PDV

R. Normantienė

Mazgas SK-7, Mazgas SK-8, Mazgas SK-9

20744

Konstr.

R. Kilbauskienė

M 1:20

Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2123-01-TDP-SAK.B.21

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

Polistireninis trikampinis
elementas

min 250

Mazgas SK-10
Liuko įrengimas
M1:10

Liukas su termoizoliaciniu
sluoksniu

>800 (600)

prilydoma stogo danga 2sl.
mineralinė vata λD ≤ 0,038 W/(m·K) – 30 mm
EPS100 λD ≤ 0,035 W/(m·K) – 230 mm
garo izoliacija
nuolydį formuojantis/išlyginamasis sluoksnis
esama kiaurymėta g/b plokštė – 220 mm
tinkas – 10 mm

PASTABOS:
1. Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopėtėlėmis ro ne mažesnius kaip 0,6x0,8m
liukas. Angos viršus turi ne mažiau kaip 250mm virš stogo dangos paviršiaus
2. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais.
3. Hidroizoliacinė ritinė danga turi būti po skardos lankstiniais.
4. Naujų plieninių kuopečių plotis turi būti įrengiamos iš ne žemesnis kai 70 cm..
5. Kopečių aplinkos koroziškumo kategorija (LST EN ISO 12944 - 2) C2.
6. Konstrukcija gruntuojama ir dažoma antikoroziniais dažais - 80mm.

Polistireninis trikampinis
elementas

Įrengiamos naujos kopečios

0
Laida

2021
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Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Dokumentas

PV

J. Dūda

A2156

PDV

R. Normantienė

Mazgas SK-10

20744

Konstr.

R. Kilbauskienė

M 1:20

Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2123-01-TDP-SAK.B.22

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

SA-2
Fasado šiltinimas. Išorinio kampo
detalė. Horizontalus pjūvis
M1:10

SA-1
Fasado šiltinimas. Vertikalus pjūvis
M1:10

10
Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas;
Poliuretaniniai klijai;

50

6

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

Dažytos cinkuotos skardos 0.8mm lankstinys
Kniedės ir hermetikas

50

Kniedės artamos
metalinė plokštelė

120

Poliuretaniniai klijai

-

Nerūdijančio plieno ankerinis varžtas;

60 60

Poliuretaniniai klijai
Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
Nerūdijančio plieno ankerinis varžtas

10

60 60

+

10

60 60

Nerūdijančio plieno ankerinis varžtas

Esama mūrinė siena

+

120

Esama mūrinė siena

6
120

6

PASTABOS:
1. Reikalaujama, kad atittvarų statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklitos sudėtinės termoizoliacinęs sistemos.
2. Apšiltinimui naudojamos fasadų šiltinimo sistemos degumas nežemesnės kai B-s3, D0 degumo klasės.
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Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
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Projekto pavadinimas:

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Dokumentas

PV

J. Dūda

A2156

PDV

R. Normantienė

SA-1, SA-2

20744

Konstr.

R. Kilbauskienė

M 1:10

Statytojas

LT

Žymuo

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

SP2123-01-TDP-SAK.B.23

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

SA-3
Višutinio angokraščio šiltinimas.
Vertikalus pjūvis
M1:10

SA-4
Angokraščio šiltinimas ties lango
nuolaja. Vertikalus pjūvis
M1:10

+

i=5%

10

Esamas langas
Kieta min. vata

6

60 60

120

-

Nerūdijančio plieno ankerinis varžtas

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

Esama mūrinė siena

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas

Esama mūrinė siena

Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas

lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
Kieta min. vata - 20mm

Nerūdijančio plieno ankerinis varžtas

+
120

10

60 60

i=5%

-

Esamas langas

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys
Difūzinė langų
sandarinimo juosta

6

SA-5
Fasado šiltinimas. Išorinio kampo
detalė. Horizontalus pjūvis
M1:10

+

Esama mūrinė siena

PASTABOS:
1. Reikalaujama, kad atittvarų statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu
ženklitos sudėtinės termoizoliacinęs sistemos.
2. Apšiltinimui naudojamos fasadų šiltinimo sistemos degumas nežemesnės kai B-s3, D0 degumo klasės.
3. Angograščiai kurių neįmanoma apšiltinti minimalių 20 mm sluoksnių išpjaustomi

Esamas langas

0

Kieta min. vata - 20mm

Laida

60 60

6

-

Cinkuotos
skardos 0.6mm lankstinys

120

Difūzinė langų
sandarinimo juosta

Nerūdijančio plieno ankerinis varžtas

10
Termoizoliacinė plokštė 126mm, 120mm poliuretanas
lD=0,023 W/mK ir 6mm fibrocementas
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projektas
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PV

J. Dūda

A2156

PDV

R. Normantienė

SA-3, SA-4, SA-5
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Konstr.
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M 1:10
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Žymuo
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SP2123-01-TDP-SAK.B.24

Laida

0
Lapas

Lapų

1

1

994

Ø9

150

t6x115x150,
S235,
HUS-H 7.5х60
n=2vnt.

5
110

55

4

Ø1

Kv.v. 25x25x2 karštai
cinkuotas

t6x90x200,
S235,

5

0
Laida

2021
Projektuotojas

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Statramštis, Sija, Parapetas

Laida

Lapas

1

Lapų

0

1

Daugiabučio gyv. namo Birutės g. 5, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
J. Dūda

M 1:10

MB "Statinio projektas"
www.statinioprojektas.lt
info@statinioprojektas.lt
+370 610 03701

PV

R. Kilbauskienė

R. Normantienė

Dokumentas

38467

PDV

Žymuo

SP2123-01-TDP-SAK.B.25

Konstr.
Statytojas

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

20744

LT

A2156

Kval. pat.
dok. Nr.

Projekto pavadinimas:

PASTABOS:
1. Konstrukciją virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439, naudojant
suvirinimo vielą pagal LST EN 12535.
2. Siūlių statiniai kf=1,2t, jei nenurodyta kitaip, t - plonesnio iš jungiamųjų elementų storis, privirinimą atlikti visu
detalių lietimosi perimetru.
3. Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1.
4. Metalinių konstrukcijų paviršių nuriebalinti, nuvalyti šratasrove SK-2 1/2, pagal LST EN ISO 8501-1.
5. Paviršių paruošimą ir padengimą atlikti gamykloje pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos koroziškumo kategorija (sijos ir statramštis)(LST EN ISO 12944 - 2) C2.
7. Konstrukcija gruntuojama ir dažoma antikoroziniais dažais - 80mm.
8. Aplinkos koroziškumo kategorija (LST EN ISO 12944 - 2) C3.
9. Karštas cinkas - 120mm.
*
- matmenius tiksklinti vietoje

220

5996*
5984*

Kv.v. 100x100x4,
S235

100

Parapetas
M1:20
Kv.v. 30x30x2 karštai
cinkuotas kas 1m

430

160
t6x100x100 karštai
cinkuotas

150

Sija 100x100x4
n=10vnt.

Kv.v. 100x100x4,
S235

Statramštis 100x100x4
n=10vnt.

5

135

115
140

110

1000

