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NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT ŠĮ
PROJEKTO DALĮ
Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis šiais
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:
EIL.
DOKUMENTO ŠIFRAS
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LR įstatymai:
2017-01-01, Nr. I-1240
2016 08 01, Nr. VIII-787

LR Statybos įstatymas
LR Atliekų tvarkymo įstatymas

ES reglamentai:
2011-03-09, Nr. 305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.02:2016
STR 1.01.08:2002
STR 1.01.03:2017
STR 1.04.04:2017
STR 1.12.06:2002
STR 1.05.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.07.03:2017

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Statinio statybos rūšys.
Statinių klasifikavimas
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Statybą leidžiantys dokumentai
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.05.01:2017

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai:
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
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Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
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STR 2.01.01(6):2008
STR 2.01.06:2009

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

STR 2.04.01:2018

Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo

STR 2.01.02:2016

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.05.03:2003

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

STR 1.01.04:2015

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas
Poveikiai ir apkrovos
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Statinių prieinamumas

STR 2.05.04:2003
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.05:2005
STR 2.03.01:2019

Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės:
HN 33:2011
HN 42:2009
LST 1516:2015
LST EN ISO 15613:2005
RSN 156-94
1-311
1-338
D1-637

Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal
iki gamybinį suvirinto sujungimo bandymą (ISO 15613:2004)
Statybinė klimatologija
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
Statybos atliekų tvarkymo taisyklės

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai:
Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės
Lietuvos standartai
Techniniai liudijimai
Kiti dokumentai:
Daugiabučio namo Gedimino g. 38, Kupiškis atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų planas 2018 m . gruodžio 12 d.
Gedimino g. 38, Kupiškis projektavimo užduotis 2019 m. rugsėjo 27 d.
„Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių
katalogas“ 2018 m.
Taip pat šio TDP brėžiniai, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir kt.
Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–ND

Lapas

Lapų

2

2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas;
Statinio klasifikatorius: 6.3;
Adresas: Gedimino g. 38, Kupiškis;
Statybos rūšis: paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas));
Statinio kategorija: neypatingasis statinys;
Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP);
Projektą rengia: UAB „Strukta“;
Projekto vadovas: V. Viršilas, k/a: 33684;

1.2. Duomenys apie objektą.
Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas Gedimino g. 38, Kupiškis, (unikalus nr.:
5796-8000-1010):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aukštų skaičius: 5;
Butų skaičius: 24;
Kitos paskirties: 1;
Pastato bendrasis plotas: 1935,85 m2;
Pastato naudingasis plotas: 1252,90 m2;
Gyvenamasis plotas: 953,52 m2;
Rūsių (pusrūsių) plotas: 144,72 m2
Pastato tūris: 8068 m3;
Pastato užimamas plotas: 504,00 m2;
Statybos metai: 1968 m.;
Esama pastato energinio naudingumo klasė: F.

1.3. Klimatologinės sąlygos.
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Kupiškyje vyrauja sekančios klimatinės sąlygos:

0
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•

vidutinė metinė oro temperatūra: +5,9 ºC;

•
•
•
•

santykinis metinis oro drėgnumas: 81 %;
vidutinis metinis kritulių kiekis: 788 mm;
maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 72 mm;
vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.: P, PR, PV, V, ŠV, Š;
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•
•

vidutinis metinis vėjo greitis: 3,6 m/s;
skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H = 10m), galimas vieną kartą per 50 metų - 21
m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kupiškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su ɣQ - 1,3;

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kupiškis priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su
sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su ɣQ -1.3.

Šildymo sezono oro temperatūros parametrai pagal Kupiškio CAMS meterologinę stotį. Sezonas, kai
vidutinė paros oro temperatūra žemesnė už 10ºC – vidutinė skaičiuojamoji temperatūra priimama 0,2ºC
1.4. Esamos būklės įvertinimas.
Pagrindiniai pastato elementai:
•

Pamatai: Pamatai gelžbetonio blokų, veikiami drėgmės. (U = 2,69 W/m2 · K).
Žymuo:
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•

•

•

•

Sienos: Plytų mūro sienos, dalis iš išorės tinkuotos. Sienų tinkas įdrėkęs, kai kur nukritęs. Vietomis
nutrupėjimęs karnizao apsauginis betono sluoksnis. Pastato cokolis veikiamas drėgmės, tinkas atšokęs,
vietomis nutrupėjęs. Nuogrinda kai kur sukritusi. (U = 1,27 W/m2 · K).
Stogas: Pastato stogas sutapdintas, apšiltintas. Dangos būklė gera. Įėjimų į laiptines stogelių dangos
būklė gera, tačiau prieglauda nepakankamo aukščio, drėksta siena. Kitos paskirties pirmo aukšto
patalpų stogas neapšiltintas, danga pūslėta vietomis sutrūkinėjusi. Latakai ir lietvamzdžiai atnaujinti. (U
= 0,85 W/m2 · K).
Langai ir durys: Dauguma butų langų ir balkonų durų yra pakeisti PVC langais su stiklo paketu. Senų
medinių langų rėmai deformuojati, nesandarūs. Laiptinių langai yra pakeisti PVC langais su stiklo
paketu. Laiptinių lauko, tambūrų ir rūsio durys – medinės. Kitos paskirties patalpų durys pakeistos PVC
profilio durimis.
Balkonų laikančiosios konstrukcijos: Gembinės balkonų plokštės neturi hidroizoliacijos, nuolat
veikiamos drėgmės. Apsauginis betono sluoksnis nutrupėjęs, armatūra paveikta korozijos. Dalies
plokščių būklė kritinė. Balkonų atitvarai aptaisyti asbestcemenčio lakštais, paveikti korozijos.

2. PROJEKTO SPRENDINIAI
2.1. Langų ir durų keitimas.
2.1.1.Butų langų keitimas. Visus nepakeistus senus medinius butų langus keisti naujais PVC profilio
langais su dviem stiklo paketais. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN
12608:2003 reikalavimus. Atlikti lauko ir vidaus angokraščių apdailą (poliesteriu dengtos skardos), įrengti visiems
langams lauko palanges iš poliesteriu dengtos skardos, vidaus palangės butuose - PVC. Langų šilumos perdavimo
koeficientas UN ≤ 1,1 W/m2K. Langų charakteristikos ne prastesnės nei nurodoma STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie
leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“). Padalinimas papildomai
derinamas su užsakovu. Langų spalva – balta. Senus langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.
Langų šilumos perdavimo koeficientas UN ≤ 1,1 W/m2K. Langų charakteristikos ne prastesnės nei
nurodoma STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. Langų spalva – balta.
Senus langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.
Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,1 W/(m2•K);
2. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 82 mm;
3. Langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
4. Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm,
nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm;
5. Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – nemažesnis kaip
1,5 mm;
6. Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.
7. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Varstomų
langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). Langų rėmo spalva
- balta. Oro laidžio klasė – 4. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. Prieš langų
gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte.
Komerciniuose patalpuose ir daugumoje butų jau pakeisti plastikiniai langai. Remiantis investiciniu planu, jie
nėra keičiami. Tačiau daugiabutis gyvenamas namas, po renovacijos galės pasiekti energinio naudingumo klasę, tik
turint duomenis apie esamų langų atitikimą B klasės reikalavimui. Nesant įrodančių dokumentų, langai turi būti
keičiami arba namo energinio naudingumo klasė gali būti pasiekta –C
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2.1.2. Durų keitimas.
Keičiamos laukinės (4 vnt), rūsio (3 vnt), tambūrų (4 vnt), durys ), bei patekimo ant stogo durys (liukai).
Įėjimo durys metalinės (dažytos milteliniu būdu) su langeliu (≤ 0,2 m2 stiklo paketas, stiklas grūdintas,
laminuotas iš abiejų pusių), su pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi ir rankenomis. Spyna su kodu. Durų šilumos
perdavimo koeficientas Uw≤1,6W/(m²·K).
Rūsio durys metalinės (dažytos milteliniu būdu), su pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi ir
rankenomis. Spyna su raktu. Atliekama angokraščių apdaila. Durų šilumos perdavimo koeficientas
Uw≤1,6W/(m²·K).
Tambūro durys keičiamos naujomis PVC su stiklo langeliu, kurio plotas ne daugiau kaip 20 proc. tų durų
ploto, vėdinimo grotelėmis, ritininiu spragtuku ir pritraukėjais. Durų šilumos perdavimo koeficientas Uw≤1,5W/(m²·K).
Atliekama angokraščių apdaila. Durų šilumos perdavimo koeficientas Uw≤1,5W/(m²·K). Atliekama angokraščių
apdaila.
2.2. Stogo šiltinimas ir dangos keitimas.
2.2.1. Stogo šiltinimas ir dangos keitimas.
Esamas namo pagrindinis stogas iki renovacijos jau apšiltintas. Investiciniame plane nenumatyti
jokie stogo šiltinimo darbai, išskyrus stogo virš komercinių patalpų šiltinimą.
Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės užtaisomos. Patikrinami ir naujai
suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (žr. br.: "Stogo planas"). I atsparumo ugniai laipsnio statinių
stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti Broof klasės reikalavimus. Kiekvienoje laiptinėje
ant stogo įrengiamas antenų stovas, reikalingas esamoms antenoms sukabinti.
Šiltinamas sutapdintas stogas – dviejų sluoksnių šilumine izoliacija.
Apatinis sluoksnis – polistireninio putplasčio plokštės EPS 80, storis – 200 mm, λdec = 0,037 W/(m·K)),
kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 80 kPa, viršutinis sluoksnis – apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės
„Paroc ROB 60“ iš akmens vatos, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60 kPa. Vatos demblių storis – 20 mm,
λdec = 0,040 W/(m·K)). Esant dideliems nelygumams įrengti smėlio išlyginamąjį pasluoksnį.
Prieš apšiltinimo sluoksnius sutvarkoma sena danga (nuvaloma, išpjaustomos pūslės, užtaisomi plyšiai ir
kt.), kuri tarnauja kaip garo izoliacija. Esant dideliems nelygumams įrengti smėlio išlyginamąjį pasluoksnį.
Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga: viršutinė – „MIDA“ Unifleks PV S4b, apatinė "MIDA" Unifleks PV S3s (arba analogai).
Esami lietvamzdžiai ir lietloviai demontuojami.
Naujai įrengiama lietaus nuvedimo sistema - latakai (d150 mm) ir lietvamdziai (d100 mm). Visa lietaus
nuvedimo sistema, kaminų skardininimas, bei visi kiti skardos gaminiai lankstomi iš cinkuotos, dažytos skardos, ne
plonesnės kaip 0,5 mm.
Keičiami patekimui ant stogo liukai, kurie įrengiami su gamykliškai pagamintomis metalinėmis sulankstomis
kopčiomis, bei užrakinimo mechanizmu. Liuko matmenys ne mažesni kaip 600x800 mm.
2.2.2. Įėjimo stogelio šiltinimas ir dangos keitimas.
Virš laiptinių įėjimų esami stogeliai, sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinamas ant esamos konstrukcijos.
Esant dideliems nelygumams įrengti smėlio išlyginamąjį pasluoksnį. Stogelis apšiltinamas iš apačios putų polistirenu
EPS 70 (λ=0,039 (W/(mK)),storis 50 mm, armuojamas, tinkuojamas (silikoniniu dekoratyviniu tinku, 1.5 mm
samanėlė). Stogelio viršus šiltinamas 40 mm kieta mineraline vata „Paroc ROB 60“. (arba analogas λ=0,040
W/(mK)) ir įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga: "MIDA" unifleks S4b ir "MIDA" unifleks S3s.
Stogeliai apskardinami, įrengiamas lietaus nuvedimas iš gamykliškai pagaminto lietlovio d125 mm ir lietvamdžio d90
mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius.
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2.3. Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės. Naujos fasado apdailos įrengimas.
2.3.1. Cokolis. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, cokolis turi būti sutvarkomas: rūsio
sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai.
Pastato perimetru kasama tranšėja 1,2m , bet ne giliau pamato apačios. Tranšėja kasama
rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų.
Prieš šiltinant cokolį ant antžemines ir požemines cokolio dalies įrengiama hidroizoliacija (teptinė).
Apiręs, ištrupėjęs pamato paviršius, išlyginamas prieš įrengiant hidroizoliaciją. Cokolio požeminė dalis šiltinama – 160
mm storio ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštėmis „Finnfoam f-300 xx“ (frezuotas, su užlaidomis, λdec = 0,035
W/(m×K)). Cokolio antžeminė dalis šiltinama – 170 mm storio polistireno putplasčio plokštėmis „EPS 100“ (frezuotas,
su užlaidomis, λdec = 0,037 W/(m×K)).Cokolio atsparumo smūgiams kategorija – II. Cokolis armuojamas naudojant
dvigubą tinklelį. Cokolio apdaila – klinkerinės plytelės. Angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio
EPS 100 plokštėmis (aplink lauko duris, rūsio langus) papildomai armuojant ir įrengiama klinkerinių plyyelių apdaila.
Ant apšiltintos požeminės cokolio dalies įrengiama drenažinė membrana. Cokolio šiltinimo darbai atliekami, kai lauko
paros temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 laipsniai.
2.3.2. Sienos. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius
nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai. Pelėsio pažeistos senos dezinfekuojamos. Visi paviršiai dengiami fungicidais.
Esamo priestato įtrūkusios sienos stirpinamos naudojant spiralinius ankerius.
Įrengiamas ventiliuojamas fasadas. Fasado išorinės sienos šiltinamos dvisluoksne šilumos izoliacija 180 mm storio mineralinės vatos plokštėmis „Paroc EXTRA PLIUS“ (λdec = 0,035 (W/mK)), prie jos montuojama
kieta 30 mm storio mineralinės vatos plokštė „Paroc CORTEX b“ (λdec = 0,034 (W/mK)) su vėjo izoliacija. Akmens
vatos plokštės „Paroc CORTEX b “ (λdec = 0,034 (W/mK)) su vėjo izoliacija sandūros iš išorės klijuojamos Paroc XST
042 juosta, kampai ir išorės angokraščiai sandarinami Paroc XST 041 juosta.
Už šilumos izoliacijos paliekamas mažiausiai 25 mm oro tarpas. Tuomet tarpinių ir profiliuočių su
kronšteinais pagalba prie sienos montuojamos apdailos plokštės. Fasadų (išorės sienų) apdaila – 9 mm akmens
masės plytelės (arba analogas) ir fibrocementinė plokštė ant metalinio (nerūdijančio plieno - aliuminio karkaso)
laikiklių (žr.: SA/SK - TS). Fasadinių plokščių dydžiai, montavimo matmenys, tikslus modelis ir rūšis tikslinami statybu
eigoje, vietoje tikslinant tikslius matmenis. Po kiekviena nerūdijančio plieno tvirtinimo konstrukcija, būtina įdėti spec.
plastikinę tarpinę, kad išvengti tiesioginio šalčio tilto.
Pastato fasadų angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte iš mineralinės vatos
(λdec = 0,034 (W/mK)) ir įrengiama apdaila – poliesteriu dengta skarda. Skardos storis 0,5mm. Nesant galimybės
įrengti esamiems PVC langams numatyto storio termoizoliacinį sluoksnį, jo ir vėdinamos fasado sistemos
konstrukciniai matmenys gali būti mažinami.
Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Skardos storis 0,5mm.
Atliekant fasado šiltinimo darbus, esami šviestuvai, reklamos, vėdinimo įranga, nuimama apšiltinus
fasadą atkeliama atgal prailginant elektros laidus, kronšteinus, laikiklius.
Naujai įrengiamos visos lauko palangės (būtų, balkonų, laiptinių, rūsio ir kt.), iš cinkuotos dažytos
arba poliesteriu dengtos skardos. Skardos storis 0,5 mm. Spalviniai sprendiniai nurodyti spalviniuose fasaduose.
2.3.4. Balkonų grindinio plokščių įrengimas.
Naikinamos esamos balkonų grindinio plokštės ir atitvarai.
Suvirinamas metalinis karkasas iš plieninių sijų UPN 120 jas įleidžiant į sieną 250 mm. Angos
užpildomos montavimo mišiniu „Ceresit CX 15“ (arba analogas). Prieš sumontavimą metalinė konstrukcija dažoma
antikoroziniais dažais.
Įrengiamos naujos grindinio plokštės iš armatūros tinklų (∅12 200/200, S500) ir betono (C25/30-XC1)
naudojant klojinius.
Visa konstrukcija apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 100 (λdec = 0,037 W/(m×K). Įrengiamas
dvigumas armuojamasis sluoksnis.
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Įrengiama neslidžių akmens masės plytelių danga (r11 slidumo klasė) naudojant šailčiui atsparius
plytelių klijus.
Plokštės šonų ir apatinės dalies apdaila silikoninis dekoratyvinis tinkas (spalva artima fasado spalvai)
Plokštė apskardinama naudojant poliesteriu dengtą skarda (spalva artima fasado spalvai).
2.3.5. Balkonų tvorelių įrengimas.
Įrengiami nauji balkonų atitvarai iš plieninių profilių 40x25x2,5 mm (plieno klasė S235),.
Tvorelė tvirtinama prie balkono plokštės UPN120 sijų, ja privirinant.
Visa metalinė konstrukcija dengiama antikoroziniais dažais. (spalva RAL 7038)
Tvorelės apdaila iš fibrocementinių plokščių „Eternit Equitone [pictura]“ spalva PG742 (arba
analogas), tvirtinant nerūdijančio plieno savisrėgiais arba tokios pat spalvos kniedėmis.
Tvorelės aukštis nuo grindų ne mažiau kaip 1200 mm.
2.3.6. Atstatomieji darbai. Atliekama keičiamų langų ir lauko bei tambūro durų vidaus
angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas.
Vamzdynai ir šildymo prietaisai demontuojami kaip įmanoma mažiau pažeidžiant apdailą.
Patalpose esami stovai bus išimti, skylės platinamos, pravedus vamzdynus skylės turi būti užsandarintos.
Atstatoma ties stovais pažeista grindų ir lubų apdaila.
Keičiant el.instaliacijos įtaisus (skydelius laiptinėse ir kt.)– atstatyti pažeistą apdailą (tinkavimas,
glaistymas).
2.3.7. Laiptinės remonto darbai. Esami laiptinės paviršiai( sienos, lubos, metalinių elektros skydinių
paviršiai) nuvalomi, paruošiami tinkavimui.
Sienų ir laiptų maršų paviršiai, angokraščiai tinkuojami, gruntuojami, glaistomi ir dažomi plovimui
atspariais dažais „Sadolin Bindo 20“ arba analogas (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė) (spalva derinti su
užsakovu).
Esami laiptų turėklai remontuojami, esamos sulankstytos, išlaužtos ar kaip kitaip pažeistos turėklų
konstrukcijos remontuojamos arba keičiamos naujomis (plieno klasė S235). Turėklai dažomi antikoroziniais dažais
(spalva derinti su užsakovu).
Elektros skydinių paviršiai nušveičiami iki plieninio paviršiaus ir dažomi antikoriziniais dažais.
Esamų grindų remontas. Grindų įtrukimai glaistomi, paviršiai šlifuojami, gruntuojami, dažomi dviejų
komponentų epoksidiniais dažais „Tikkurila Akvacoat“ (arba analogas). Spalvą derinti su užsakovu.
2.3.8. Mūro darbai. Demontuojami pirmo aukšto laiptinės langai, užmūrijamos angos naudojant
silikatines plytas 250x120x88 mm ,sąlyginė markė 150. Pagal LST EN 771-2 gniuždymo atsparumo klasė – 15, t.y. jų
normalizuotas gniuždymo atsparumas – 15,0 N/mm². Mūro mišinys „Ceresit ZM“ (arba analogas). Mūro darbų
techninė specifikacija nurodyta SA/SK-TS 41-44 lapai.

3. HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA
Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos –
užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų
šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Atnaujinant (modernizavimo) 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 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

4. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl
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paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo
elektros srove, sprogimo) rizikos.
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 DT 5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000
12 22 įsakymu Nr. 346.

5. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI
Gyvenamieji daugiabučiai pastatai priskiriami - P.1.3 statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji pastatai).
I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko naudoti tik nežemesnės B–s3, d0 degumo
klasės statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsižvelgiant į I atsparumo ugniai laipsnio pastatų
aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti
pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal
Priešgaisrinių užtvarų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai lentelės reikalavimus. Kiekvienai
inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai
inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.
Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų
reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami
pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, –
pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės
evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau
kaip 1100 mm.
Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio
slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm,
įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.
Gaisrui gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti turi būti naudojami ne mažesnio kaip 0,7 m pločio vertikalios
kopėčios. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
Šilumos punktas nuo besiribojančių patalpų atskirtas EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis. Inžinierinės
komunikacijos kertančios šilumos punkto pertvaras neturi sumažinti priešgaisrinės pertvaros atsparumo ugniai.

6. LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS
Gaisro gesinimui iš išorės bus naudojamas esama hidrantas. Atstumas nuo atnaujinamo (modernizuojamo)
pastato iki vandens paėmimo vietos yra 105 metrų.
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Keliai skirti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m.
Gaisrinių automobilių įvažiavimas yra pakankamas, šalia pastato yra 12x12 m aikštelė, gaisrinės technikos
apsisukimui. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams privažiavimai prie remontuojamo pastato užtikrinami ne didesniu
kaip 25 m atstumu naudojant esamus kelius.
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Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija

Gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos
ir perdangos

Laikančiosios
konstrukcijos

Lauko siena

Aukštų, pastogės
patalpų, rūsio
perdangos

Stogai

Vidaus sienos

Laiptatakiai ir
aikštelės

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

I

1

-

R 120(1)

EI 30
(o↔i)

REI 90(1)

RE 30(2)

REI 120

R60

Laiptinės

Pastabos:
(1) Konstrukcijoms

įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai;

(2) Stogą

laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip
B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninese specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktu degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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7. BENDROSIOS PASTABOS
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo)
darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat
būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus,
nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta.
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. Jeigu iš anksto
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.),
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizė“.
Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“.
Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse
specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat
visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokių nėra – medžiagoms atvežtoms iš kitų šalių turi būti užsienio šalių sertifikatai,
vietinėms - įmonės paruošti standartai.
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų
mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos
sąlygas.
Būtina parengti iki statybos darbų pradžios statybos darbų technologijos projektą.
Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų,
teisės aktų reikalavimų.
Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų
aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus
kokybę įrodančius dokumentus.
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.
Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio
naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas C ir B klasės pastatams, kurių
projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.
Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visų
darbų užbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo priežiūros metu.
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SPRENDINIŲ SKAIČIAVIMAI
1. COKOLIS(POŽEMINĖ DALIS)
Nr.

Žym.

1.
2.

Rsi
R1

3.

R2

3.1.
4.
R3
5. Rse

Esama rūsio siena (cokolis) + XPS + drenažinė
membrana

d,m

Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esamas pamatas (cokolis) (pagal STR 2.01.02:2016)
Šilumos izoliacija (ekstruzinis polisterinis putplastis
„Finnfoam F-300 xx“ (arba artimas analogas)
Deklaruojamoji vertė (λd) :
Armuojantis sluoksnis
Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža
Projektinė vertė:
Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):

λdec,
W/(m·K)

0,160

0,035

0,005

0,037
0,800

R,
m²·KW
0,13
0,372

U,
W/(m²·K)

4,571

0,285

0,006
0,04
5,119
4,55

0,195
0,22

R,
m²·KW

U,
W/(m²·K)

2,690

1. COKOLIS(ANTŽEMINĖ DALIS)
Esama rūsio siena (cokolis) + EPS100 + klinkerio
plytelė

Nr.

Žym.

1.
2.

Rsi
R1

Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esamas pamatas (cokolis) (pagal STR 2.01.02:2016)

3.

R2

Šilumos izoliacija (ekstrūdinis polistirenas EPS100,
0,170
arba analogu λdec=∆λcv + λd)
Deklaruojamoji vertė (λd) :
Pataisa dėl įdrėkio (∆ λcv) :
Armuojantis sluoksnis
0,005
Klinkerio plytelės
0,01
Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

3.1.
3.2.
4.
5.
6.

R3
R4
Rse

d,m

λdec,
W/(m·K)

0,13

0,037
0,035
0,002
0,800
0,7

0,372

2,690

4,594

0,285

0,006
0,014
0,04

Projektinė vertė:

5,156

0,193

Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):

4,55

0,22

Pastabos:
1. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λw , W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016 Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3.1. lentelė nevėdinamai atitvarai ∆λw = 0,002 W/(m·K)

0
Laida

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)
UAB "STRUKTA"
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398
el. paštas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

KVAL. DOK.
NR.
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27411

PDV
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38, KUPIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

Sprendinių skaičiavimas
DOKUMENTO ŽYMUO

0
LAPAS

LAPŲ

1

4

LT

UAB “Kupiškio komunalinis”
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2. IŠORĖS SIENA
Esama išorės siena + termoizoliacija+
fibrocementinė plokštė ir akmens masės plytelės

Nr.

Žym.

1.
2.

Rsi
R1

Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esama išorės siena (pagal STR 2.01.02:2016)

3.

R2

Šilumos izoliacija (mineralinė vata Paroc EXTRA PLUS
(arba analogas) λds = ∆λcv + λd

3.1.
3.2.
4.

5.

d,m

R4

R,
m²·KW

U,
W/(m²·K)

0,130

0,779
0,180

Šilumos izoliacija (mineralinė vata Paroc CORTEX b
(arba analogas) λdec = ∆λcv + λd
Deklaruojamoji vertė (λd) :
Pataisa dėl įdrėkio (∆ λcv) :
Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

0,035

1,270

5,14

0,034
0,001

Deklaruojamoji vertė (λd) :
Pataisa dėl įdrėkio (∆ λcv) :
R3

λdec,
W/(m·K)

0,03

0,034

0,882

0,033
0,001
0,040

Projektinė vertė:

6,971

0,143

Projektinės vertės įvertinus metalines jungtis,
kertančias termoizoliacinį sluoksnį (∆U+ U)

5,095

0,178

Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):

5,000

0,18

Pastabos:
Skaičiuojant apšiltinamos sienos šilumos perdavimo koeficientą atsižvelgiama į tai, jog polisterinio putplasčios termoizoliacinį sluoksnį kerta tik
metalinės jungtys (metalinių profiliuočių karkasas, apdailos pkoščių tvirtinimui, yra termoizoliacinių sluoksnių išorėje). Termoizoliacinio sluoksnio varža
skaičiuojama pagal pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 3 priedo, 5 punkto reikalavimus:

Jungčių skaičius nf = 4 vnt/m²
Jungties šilumos laidumo koeficientas (cinkuotas plienas, plienas) λf = 50 W/(m·K)
Jungties skersmuo d = 0,006 m
Jungties spindulys r = 0,003 m
Struktūrinis daugiklis (kai jungtis visiškai įsiskverbusi į termoizoliacinį sluoksnį) α = 0,800
Pataisa dėl metalinių jungčių, kertančių termoizoliacinį sluoksnį ∆U= 0,023 W/(m²·K)
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3.STOGAS
Nr.

Žym.

1.

Rsi

2.

R1

3.

R2

Esamas stogas + EPS 80 + mineralinė vata+
ruloninė prilydoma danga
Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža
Esamas sutapdintas stogas (pagal STR
2.01.09:2012)
Šilumos izoliacija (polisterinis putplastis EPS 80
λdec = ∆λcv + λd

d,m

λdec,
W/(m·K)

R,
m²·KW

U,
W/(m²·K)

0,100

0,200

0,039
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1,176

0,85

5,128

0,195
Lapas

Lapų

3

4

3.1.
3.2.
4.

R3

4.1.
4.2.
5.
6.

R4
Rse

Deklaruojamoji vertė (λd) :
Pataisa dėl įdrėkio (∆ λcv) :
Šilumos izoliacija (kieta akmens vata Paroc ROB
0,020
60) (λdec = ∆λcv + λd)

0,037
0,002

Deklaruojamoji vertė (λd) :
Pataisa dėl įdrėkio (∆ λcv) :
0,007
2 sl. Ruloninės prilydomos dangos
Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža

0,038
0,002
0,290

0,040

Projektinė vertė:
Projektinės vertės įvertinus metalines jungtis,
kertančias termoizoliacinį sluoksnį (∆+ U)
Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):

0,500

2

0,024
0,040
6,968

0,144

6,250

0,150

6,250

0,150

Pastabos:
1. Un∙k2, k2=20/ǀΘH.1-ΘH.2ǀ ̶ temperatūros pataisa, taikoma tik atitvaroms, skiriančioms skirtingos paskirties pastatus (jų dalis) su skirtingomis
projektinėmis pastato vidaus temperatūromis šildymo sezono laikotarpiu. ΘH.1-ΘH.2 - atitinkamai pirmojo ir antrojo pastato (jo dalies) projektinė
vidaus temperatūra šildymo sezono laikotarpiu ( ֯C). Kadangi ǀΘH.1-ΘH.2ǀ ≤ 4 ֯C, reikalavimai atitvarų, skiriančių skirtingos paskirties pastatus (jų dalis)
su skirtingomis projektinėmis pastato vidaus temperatūromis šildymo sezono laikotarpiu, šilumos perdavimo koeficiento vertei netaikomi;
2. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δλω, W/(m∙K), pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 priedas 3.1 lentelė nevėdinamai atitvarai Δλω=0,002 W/(m∙K).
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SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo

Mato
vnt.

Kiekis
viso

Papildomi
duomenys

1

2

3

4

5

6

LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

0
Laida

Esamų langų demontavimas
Esamų butų langų demontavimas ir išvežimas
Esamų balkono įstiklinimų demontavimas ir išvežimas
Esamų laiptinės langų demontavimas ir išvežimas
Esamų rūsio langų demontavimas ir išvežimas
Senų vidaus palangių demontavimas ir išvežimas
Senų lauko palangių demontavimas ir išvežimas
Naujų kambario langų įrengimas
Naujų plastikinių langų (L3) įrengimas, naudojant vidines ir
išorines sandarinimo juostas
Naujų plastikinių langų (L2d) įrengimas, naudojant vidines ir
išorines sandarinimo juostas
Naujų plastikinių langų (L2l) įrengimas, naudojant vidines ir
išorines sandarinimo juostas
Naujų vidaus palangių įrengimas (L3)
Naujų vidaus palangių įrengimas (L2d)
Naujų vidaus palangių įrengimas (L2l)
Vidaus angokraščių apdailos atstatymas naudojant gipso
kartono plokštes, sandūrų (paviršių) glaistymas ir dažymas
Naujų laiptinės langų įrengimas
Naujų plastikinių laiptinės langų (L-3) įrengimas, naudojant
vidines ir išorines sandarinimo juostas
Naujų plastikinių laiptinės langų (L-4) įrengimas, naudojant
vidines ir išorines sandarinimo juostas
Vidaus angokraščių apdailos atstatymas naudojant gipso
kartono plokštes, sandūrų (paviršių) glaistymas ir dažymas
Naujų rūsio langų įrengimas
Naujų plastikinių rūsio langų (L-5) įrengimas, naudojant
vidines ir išorines sandarinimo juostas
Vidaus angokraščių apdailos atstatymas naudojant gipso
kartono plokštes, sandūrų (paviršių) glaistymas ir dažymas
Naujų balkono langų įrengimas
Naujų plastikinių balkonų langų (BSL1) įrengimas, naudojant
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vnt.
vnt.
vnt.
vnt
vnt.
vnt.

2
2
4
181

-

m2

3,22

1 vnt.

m2

1,98

1 vnt.

m2

2,1

1 vnt.

m
m
m

4,6
0,9
1,4

2 vnt
1 vnt
1 vnt

m2

5

-

m2

-

-

m2

-

-

m2

-

-

m2

-

-

m2

-

-

m2

-

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38, KUPIŠKIS,
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0
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28.

vidines ir išorines sandarinimo juostas
Naujų plastikinių balkonų langų (BSL2) įrengimas, naudojant
vidines ir išorines sandarinimo juostas
Naujų plastikinių balkonų langų (BSL3) įrengimas, naudojant
vidines ir išorines sandarinimo juostas
Naujų išorinių lauko palangių įrengimas
Naujų išorinių (lauko) palangiu įrengimas (langas
1500x1400mm)
Naujų išorinių (lauko) palangiu įrengimas (L3)
Naujų išorinių (lauko) palangiu įrengimas (laiptinės langas)
Naujų išorinių (lauko) palangiu įrengimas (L2l)
Naujų išorinių (lauko) palangiu įrengimas (L2d)
Naujų išorinių (lauko) palangiu įrengimas (Negyvenamos
paskirties patalpos)
Esamų durų demontavimas
Esamų laiptinės durų demontavimas

29.

Esamų rūsio durų demontavimas

30.

Esamų tambūro durų demontavimas

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

31.
32.
33.
34.

-

Naujų lauko, rūsio ir tambūro durų įrengimas
Lauko durų įrengimas (D-1)
Rūsio durų įrengimas (D-2)
Tambūro durų įrengimas (D-3)
Vidaus angokraščių tinko remontas įrengus naujas rūsio,
pagalbinių patalpų, tambūro duris, cemento kalkių skiediniu,
apdailos įrengimas

m2

-

-

m2

-

-

vnt

73

105 m

vnt
vnt
vnt
vnt

13
39
18
18

35 m
60 m
30 m
20 m

vnt

21

35 m

vnt.

4

-

vnt

3

-

vnt

4

-

m2
m2
m2

8,8
5,94
7,92

4 vnt
3 vnt
4 vnt

m2

11,5

Tinkavimas,
glaistymas

m2
m2

255
255

-

m2

255

-

m

105

-

m2

139

Įgilinama 1,2
m nuo žemės
pav.

m2

116

-

m2

116

m2

139

m2

255

m2

255

COKOLIO (RŪSIO SIENŲ) ŠILTINIMAS
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Cokolio nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo įrenginiu
Cokolio išlyginimas tinkuojant
Teptinės hidroizoliacijos ant esamų pamatu (cokolio)
įrengimas

-

Cokolinio profilio įrengimas
Cokolio požeminės dallies šiltinimas 160 mm storio
ekstrūzinio polistireninio putplasčio plokštėmis “Finnfoam F300 xx” (arba analogas)
Cokolio antžeminės dallies šiltinimas 170 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis “EPS 100” (arba
analogas)

41.

Cokolio termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigėmis

42.

Drenažinės membranos ant cokolio įrengimas

43.
44.

-

-

-

-

Cokolio armuojamojo sluoksnio įrengimas, naudojant stiklo
audinio tinklelį (dvigubas armavimo sluoksnis)
Cokolio armuojamojo sluoksnio gruntavimas, pries plytelių
klyjavimą

-
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45.
46.

Cokolio apdailinio sluoksnio įrengimas, klinkerines plyteles,
klyjuojant
Cokolio apdailinio sluoksnio (plytelių) tarpų glaistymas

-

m2

116

m2

116

Antžeminė
dalis
-

m2

1110

-

m2

1110

-

m2

1110

1 m2 ~ 3,5 vnt

m2

1110

-

m2

1110

-

m2

520

-

m2

1110

1 m2 ~ 6 vnt

m2

1110

Visame fasado
plote

m2

1110

1 m2 ~ 1 m

m2

1110

1 m2 ~ 1,75 m

Kompl
.

1

m2

1110

-

m2

520

-

m2

160

-

m2

160

-

m2

160

1 m2 ~ 3,5 vnt

m2

160

-

FASADŲ (IŠORINIŲ SIENŲ) ŠILTINIMAS (akmens masės plytelės)
47.

Fasado nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo įrenginiu

48.

Fasado padengimas priemone nuo pelėsių (fungicidais)

-

Fasado nerūdijančio plieno laikančiųjų standžių ir paslankių
konsolių įrengimas ant plastmasinių tapinių
Fasado šiltinimas 180 mm storio akmens vata „Paroc EXTRA
PLUS“ (arba analogas)
Fasado šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm akmens vata
„Paroc CORTEX b“ (arba analogas)

-

52.

Fasado angokraščių šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm
akmens vata „Paroc CORTEX b“ (arba analogas)

-

53.

Fasado termoizoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis

54.

Fasado termoizoliacinio sluoksnio siūlių sandarinimas,
naudojant „Paroc XST 041“ ir „Paroc XST 042“ juostą (arba
analogas)

55.

Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (L formos profiliai)

49.
50.
51.

-

-

56.

Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (T formos profiliai)

57.

EPDM sandarinimo juosta ant aliuminio profilių

58.

Fasado apdailos įrengimas iš akmens masės plytelių 9 mm (1
rūšies)

59.

Fasado angokraščių įrengimas poliesteriu dengtos skardos.
Skardos storis 0,5mm

-

Visam
aliuminio
karkasui

-

-

FASADŲ (IŠORINIŲ SIENŲ) ŠILTINIMAS (fibrocementinė plokštė)
60.

Fasado nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo įrenginiu

61.

Fasado padengimas priemone nuo pelėsių (fungicidais)

62.
63.

Fasado nerūdijančio plieno laikančiųjų standžių ir paslankių
konsolių įrengimas ant plastmasinių tapinių
Fasado šiltinimas 180 mm storio akmens vata „Paroc EXTRA
PLUS“ (arba analogas)

-
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64.

Fasado šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm akmens vata
„Paroc CORTEX b“ (arba analogas)

65.

Fasado termoizoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis

66.

Fasado termoizoliacinio sluoksnio siūlių sandarinimas,
naudojant „Paroc XST 041“ ir „Paroc XST 042“ juostą (arba
analogas)

-

m2

160

-

m2

160

1 m2 ~ 6 vnt

m2

160

Visame fasado
plote

m2

160

1 m2 ~ 1 m

m2

160

1 m2 ~ 1,75 m

Kompl
.

1

m2

160

-

m2

80

-

m2

80

-

m3

10

-

m2

15

m

98

-

m2

60

-

m3

7

-

m2

60

-

m2

65

-

m

98

-

m2

118

-

m2

118

m2

118

67.

Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (L formos profiliai)

68.

Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (T formos profiliai)

-

69.

EPDM sandarinimo juosta ant aliuminio profilių

70.

Fasado apdailos įrengimas iš fibrocementinės plokštės

71.

Angokraščių šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm akmens
vata „Paroc CORTEX b“ (arba analogas)

Visam
aliuminio
karkasui

-

-

72.

Angokraščių apdailos įrengimas iš fibrocementinės plokštės

NAUJOS BALKONO GRINDINIO PLOKŠTĖS ĮRENGIMAS
73.
74.

Esamų balkonų grindinio plokščių demontavimas, išvežant
Balkono plokštės su siena sandūros šiltinimas 20 mm storio
ekstrūzinio polistireninio putplasčio plokštėmis “Finnfoam F300 xx” (arba analogas)

-

75.

Suvirintų plieninių sijų UPN140 įrengimas, įleidžiant į sieną

76.

Plieninio armaturos tinklo įrengimas

77.

Balkono plokščių betonavimas įrengiant klojinius

78.

Teptinės hidroizoliacijos įrengimas

79.

Neslidžių (r11 slidumo klasės) akmens masės plytelių
įrengimas (spalva artima fasado spalvai)
Metalinių sijų paruošimas dažymui ir dažymas
antikoroziniais dažais(spalva artima fasado spalvai)
Balkono konstrukcijos apšiltinimas naudojant plositireninį
putplastį “EPS 100” 20-50mm

-

82.

Nuolydžio formuojančio sluoksnio įrenigmas

-

83.

Balkono konstrukcijos armuojamojo sluoksnio įrengimas,
naudojant stiklo audinio tinklelį (dvigubas armavimo
sluoksnis)

80.
81.

-

-

Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–SKŽ

Lapas

Lapų

4

6

84.
85.

Balkonų konstrukcijos apskardinimas poliesteriu dengta
skarda
Balkono konstrukcijos silikoninio dekoratyvinio tinko
įrengimas

-

m

105

m2

74

NAUJŲ BALKONO ATITVARŲ ĮRENGIMAS
Naujų metalinės konstrukcijos atitvarų įrengimas
-

86.

Nauji metaliniai atitvarai

87.

Metalinių atitvarų dengimas antikoroziniais dažais (spalva
artima fasadui)
Metalinių atitvarų aptaisymas fibrocementinėmis plokštėmis
“Eternit Equitone pictura”

88.

-

t

1,5

Matmenis ir 1
vnt kiekius
žiurėti BR.

m2

40

-

m2

40

-

m2

65

-

m
m3

48
0,2

-

m2

65

-

m2

65

-

m
m2
m2
m
vnt.
m
m

48
48
55
48
9
48
20

5 vnt.

m2

10

-

vnt

3

-

m2

10

-

m2

10

-

m

9

-

m2

10

-

m2

10

-

1 AUKŠTO STOGO ŠILTINIMAS IR NAUJOS DANGOS ĮRENGIMAS

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Stogo šiltinimas
Stogo nuvalymas nuo šiukšlių (ritininės dangos nuvalymas nuo
šiukšlių, kerpių ir pabarstų, pūslių užtaisymas, nukeliant
šiukšles žemyn)
Stogo elementų apskardinimo nuardymas
Smėlio pasluoksnio įrengimas nuolydžiams formuoti
Stogo šiltinimas 200 mm polistireniniu putplasčiu EPS 80 (arba
analogas)
Stogo šiltinimas 20 mm storio kieta mineraline vata „Paroc ROB
60“ (arba analogas)
Akmens vatos bortelio (parapeto šiltinimui) įrengimas
Stogo termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigėmis
Dviejų sluoksnių ruloninės prilydomosios dangos įrengimas
Karnizų apskardinimas poliesteriu dengta skarda
Vėdinimo kaminėlių įrengimas
Naujų lietlovių įrengimas (150 mm)
Naujų lietvamzdžių įrengimas (d100 mm)

-

LAIPTINĖS ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMAS IR NAUJOS DANGOS ĮRENGIMAS
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Laiptinės įėjimo stogelio nuvalymas nuo šiukšlių (ritininės
dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, pūslių
užtaisymas, nukeliant šiukšles žemyn)
Esamų laiptinės iėjimo stogelių nutrupėjimų ir defektų šalinimas,
naudojant remontinius mišinius
Esamų laiptinės iėjimo stogelių šiltinimas 50 mm polistireniniu
putplasčiu EPS 80 (arba analogas) (apatinė stogelio dalis)
Esamų laiptinės stogelių šiltinimas 40 mm storio kieta
mineraline vata „Paroc ROB 60“ (arba analogas) (viršutinė
dalis)
Akmens vatos bortelio (balkono stogelio) įrengimas
Laiptinės įėjimo stogelio termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas
smeigėmis
Dviejų sluoksnių ruloninės prilydomosios dangos įrengimas

-
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108.
109.

Laiptinės įėjimo stogelio apskardinimas poliesteriu dengta
skarda
Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas

-

m

15

-

vnt

3

-

LAIPTINĖS REMONTAS
Sienos ir angokraščiai
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Paruošimas tinkavimui
Tinkavimas
Gruntavimas prieš glaistymą
Glaistymas, šlifavimas
Gruntavimas prieš dažymą
Dažymas valymui atspariais dažais

116.

Paruošimas tinkavimui

117.

Tinkavimas

118.

Gruntavimas prieš glaistymą

119.

Glaistymas, šlifavimas

120.

Gruntavimas prieš dažymą

121.

Dažymas valymui atspariais dažais

122.
123.
124.
125.
126.

Lubos ir laiptų maršų apačios
-

Metalinių laiptų turėklų remontas
Metalinių laiptų turėklų paruošimas dažymui ir dažymas
antikoroziniais dažais
Metalinių elektros skydinių remontas
Esamų metalinių elektros skydinių paviršiaus paruošimas ir
dažymas
Laiptinės grindų remontas
Grindų glaistymas, šlifavimas
Paviršių gruntavimas
Paviršių dažymas epoksidiniais dažais „Mapecoat I“( (arba
analogas).

m2
m2
m2
m2
m2
m2

710
710
710
710
710
710

m2

200

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3 laiptinės
3 laiptinės
3 laiptinės
3 laiptinės
3 laiptinės
3 laiptinės
3 laiptinės

200

3 laiptinės

200

3 laiptinės

200

3 laiptinės

200

3 laiptinės

200

3 laiptinės

100
20

3 laiptinės
3 laiptinės

m2
m2

260
260

3 laiptinės
3 laiptinės

m2

260

3 laiptinės

Vnt.
Vnt.

3
1

Vnt.

3

1,0 m3(tikslinti
vietoje)

KITI DARBAI
127.
128.
129.

Dujų įvado atitraukimas
Patekimo ant stogo liuko pakeitimas nauju priešgaisriniu
Laiptinės langų užmūrijimas silikatinėmis plytomis 250x120x88
mm

-

Pastabos:
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų
kiekiai atitinkamais matavimo vienetais);
2. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie yra numatyti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.
3. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei
projektuose apskaičiuotus darbų kiekius.
4. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba
Žymuo:
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Lapas
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6

6

apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
5. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
6. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS
Nr.

Pavadinimas

Psl. Nr.

1.

BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR
MEDŽIAGOMS

1

2.

ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

2

3.

ESAMŲ LANGŲ-DURŲ KEITIMAS NAUJAIS

3

4.

PASTATO SIENŲ (COKOLIO) ŠILTINIMAS IŠ
IŠORĖS

5

5.

STOGO DANGOS KEITIMAS, STOGO
ŠILTINIMAS IR PRIEDŲ MONTAVIMAS

19

6.

STOGO IR FASADO ELEMENTŲ
APSKARDINIMO DARBAI

27

7

APDAILOS DARBAI

33

8

MŪRO DARBAI

39

9

BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI

42

10

EPOKSIDINIŲ DANGŲ ĮRENGIMAS

49

Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis šiais
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UAB “Kupiškio komunalinis”

19–063-TDP–SA/SK–TS

ES reglamentai:
2011-03-09, Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.02:2016
STR 1.01.08:2002
STR 1.01.03:2017
STR 1.04.04:2017
STR 1.12.06:2002
STR 1.05.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.07.03:2017
STR 1.05.01:2017

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Statinio statybos rūšys.
Statinių klasifikavimas
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Statybą leidžiantys dokumentai
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai:
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.01.06:2009

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

STR 2.04.01:2018

Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo

STR 2.01.02:2016

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.05.03:2003

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

STR 1.01.04:2015

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas
Poveikiai ir apkrovos
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.04:2003
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.05:2005
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STR 2.03.01:2019

Statinių prieinamumas

Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės:
HN 33:2011
HN 42:2009
LST 1516:2015
LST EN ISO 15613:2005
RSN 156-94
1-311
1-338
D1-637

Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas
pagal iki gamybinį suvirinto sujungimo bandymą (ISO 15613:2004)
Statybinė klimatologija
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
Statybos atliekų tvarkymo taisyklės

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai:
Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės
Lietuvos standartai
Techniniai liudijimai
Kiti dokumentai:
Daugiabučio namo Gedimino g. 38, Kupiškis atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų planas 2018 m . gruodžio 12 d.
Gedimino g. 38, Kupiškis projektavimo užduotis 2019 m. rugsėjo 27 d.
„Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių
katalogas“ 2018 m.
Bendras techniniu specifikaciju skirtu pastato atnaujinimui (modernizavimui) sarašas. Projekto techninese
specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei
gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo
tenkinti šiu standartu reikalavimus ir tureti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybes rodiklius. Esminiai
techniniai statybos produktu rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.
Tik ivykdžius techninese specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi
produktu gamintoju instrukciju. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju ju eiga ir tvarka. Visos
objekte naudojamos medžiagos privalo buti atvežamos firmineje pakuoteje, tureti LR sertifikata, atitikties deklaracija
arba gaminio pasa.
Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi buti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogeti kitu pastato daliu ir teritorijos eksploatacines savybes
– jie turi likti ne blogesnes bukles, nei buvo iki darbu pradžios.

1. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS
1.1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.
1.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
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1.3. Rekonstravimo 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 36:2002 reikalavimus.
1.4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
1.5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame
įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms
turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.
1.6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais
bei įrengimais.
1.7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir
teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų
pradžios.
1.8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
1.9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)
1.10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir
kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.),
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“).
1.11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).
1.12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).
1.13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų
reikalavimų.
1.14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų
interesų apsauga statybos metu.
1.15. Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto brėžiniai,
statybos darbų technologijos projektas.
1.16. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į
pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu
būdu.
2. Papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumas.
Techninio darbo projekto metu rengiami planai turi būti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3
metų topografine geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos
inžinerinių tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.).
Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, papildomus –
kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teisę inicijuoti statytojas savo nuožiūra ar statinio
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projektuotojo, statybos rangovo pasiūlymu, taip pat statybos bei teritorijų planavimo ir tyrimų priežiūrą
vykdančios institucijos reikalavimu.
Archiologiniai tyrimai. Remontuojamam pastatui archiologinius tyrimus atlikti nereikia.
3. Paslėpti darbai.
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje ir projekto autorinės priežiūros vadovą kada
galima tikrinti medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų montavimą. Bendruoju atveju
projektuotojo atstovas turi dalyvauti šių paslėptų darbų priėmime:
3.1. statybos darbai:
- pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;
- kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas:
- pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
- perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija;
- deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas;
- langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš
angokraščių tinkavimą;
- stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas;
3.2. statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai:
- vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose;
- priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas;
- šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas;
- sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti;
3.3. Ištraukimo bandymai
3.3.1. Prieš laikančių konsolių montavimą, turi būti atliekami mūrvinių ištraukimo bandymai. Pagal sienos
konstrukciją, 1 mūrvynės ištraukimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 3,5 kN.
3.3.2. Projektuojamai naujai stogo dangai smeigės įrengiamos pagal stogo zonavimą. Kiekviena smeigė turi
atlaikyti >0,6 kN jėgą.

2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI
2.1. Darbų vykdymas ir kontrolė.
Konstrukcijų 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, dėžėse konteineriuose 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
Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–TS

Lapas

Lapų

5

49

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 esamas 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. Naudoti darbo technologijas ir įrankius,
keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis
sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių
medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su
asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546).
2.2. Paliekamų pastatų būklė.
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar
nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

3. ESAMŲ LANGŲ-DURŲ KEITIMAS NAUJAIS
3.1. Bendroji dalis.
Techninė specifikacija “Esamų langų pakeitimas naujais” naudojama:
- kai esamų langų šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų pagal STR 2.01.02:2016;
- kai esamų langų būklė yra nepatenkinama ir jų rekonstravimas yra techniškai ir ekonomiškai neefektyvi;
- kai mažinamas esamų langų plotas ir esamus langus reikia keisti mažesniais naujais langais.
Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo,
saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo
pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi
būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio sluoksnių
įrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų.
3.2. Medžiagos.
Langai turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarką,
reikalavimus.
Pagrindiniai reikalavimai keliami langų konstrukcijoms:
• Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio profilio su standumo
intarpais;
• Langų stiklinimas – 2 stiklo paketai su vienu selektyvikiu stiklu (butų langams). Stiklai turi būti suklijuoti į
stiklo paketą su inertiniu dujų užpildu. Bendro naudojimo patalpoms 1 stiklo paketas su selektyvine danga.
• 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;
• PVC profilių storis nemažesnis kaip 82 mm pločio;
• PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai;
• Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm,
nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm.
• Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip
1,5 mm.
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• PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs, turi neišskirti į aplinką sveikatai potencialiai
pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus;
• PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus;
• Bendras langų projektinis šilumos perdavimo koeficientas butų langmas U=1,1 W/m2K.,
• Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001;
• Visuose pirmo ir cokolinio aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys
uždaro lango varčios iškėlimą;
• Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo;
• PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slėgis Δp yra iki 150 Pa;
• PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti:
• Staktoms, ne mažiau 5700 N,
• Varčioms, ne mažiau 4800 N;
• Langų garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi
būti ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.;
• Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija).
Orinio laidžio klasė - 4
3.3. Darbų vykdymas.
Kai numatoma apšiltinti angokraščius, būtina įsitikinti, kad sumontavus staktą, šiltinamasis sluoksnis bus
įrengtas kaip numatyta projekte.
3.3.1. Langas įtvirtinamas angoje. Galimi keli staktos tvirtinimo būdai:
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes:
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės;
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos;
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės;
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti
po staktos kampais;
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti
dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 mm
diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai.
B) naudojant inkaravimo varžtus:
- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių
diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti
dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas;
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad
varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) staktos profilis;
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą.
3.3.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. Gaminių varstymui gali būti naudojama
skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos
įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos
padėčiai, lango įstatymą pakartoti.
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3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar
stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu);
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis
su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant
staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas) rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais
visom kryptim;
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus.
3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. Nustačius, kad varstymo mechanizmas
veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti
deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą.
3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas. Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos
išorėje. Angos hermetizavimui naudojami specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.
3.3.6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos,
todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
3.3.7. Pašalinamos apsauginės plėvelės.
3.3.8. Sumontuojami angokraščių apvadai. Apvadai prie staktos gali būti klijuojami arba tvirtinami
specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti abiejuose staktos pusėse tiek išorėje tiek viduje. Gali būti
naudojami įvairaus skerspjūvio apvadai. Rekomenduotina gaminio išorėje naudoti apvadus turinčios oro kameras.
3.4.Bendroji dalis.(Durų keitimas naujomis)
Techninė specifikacija “Lauko durų pakeitimas naujomis” naudojama šiuo pastatų atitvarų renovacijos
atveju:
• keičiant esamas įėjimo, rūsio, tambūro duris naujomis;
• keičiant balkonų ir lodžijų duris naujomis.
Keičiamos laukinės (4 vnt), rūsio (3 vnt), tambūrų (4 vnt), durys ), bei patekimo ant stogo durys (liukai).
Įėjimo durys metalinės (dažytos milteliniu būdu) su langeliu (≤ 0,2 m2 stiklo paketas, stiklas grūdintas,
laminuotas iš abiejų pusių), su pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi ir rankenomis. Spyna su kodu. Durų šilumos
perdavimo koeficientas Uw≤1,6W/(m²·K).
Rūsio durys metalinės (dažytos milteliniu būdu), su pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi ir
rankenomis. Spyna su raktu. Atliekama angokraščių apdaila. Durų šilumos perdavimo koeficientas
Uw≤1,6W/(m²·K).
Tambūro durys keičiamos naujomis PVC su stiklo langeliu, kurio plotas ne daugiau kaip 20 proc. tų durų
ploto, vėdinimo grotelėmis, ritininiu spragtuku ir pritraukėjais. Durų šilumos perdavimo koeficientas Uw≤1,5W/(m²·K).
Atliekama angokraščių apdaila. Durų šilumos perdavimo koeficientas Uw≤1,5W/(m²·K). Atliekama angokraščių
apdaila.
3.4.1.Medžiagos.
Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.05.01:2013 pastatų atitvarų norminį šilumos
perdavimo koeficientą, kuris pateiktas 3 lentelėje, skyriuje „Pastato atitvarų projektavimo reikalavimai“. Metalinėms
durims naudojami profiliai turi turėti intarpus, leidžiančius išvengti ištisinių šalčio tiltelių. Spalvos turi atitikti RAL
spalvų skalę.
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3.4.2. Darbų vykdymas. Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: durų staktos tvirtinimas panaudojant
metalines plokštes ir putų poliuretaną; durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su
sraigtais.
3.4.3. Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą anga
išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų
dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo
tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai
tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant
tipinę staktą, išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą
praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. Naudojant staktos įtvirtinimo angoje
poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčio
sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir staktų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų
kieti, slidūs ir be aštrių briaunų.
3.4.4. Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai:
- gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą;
- įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir parenkamas
atitinkamas intarpo storis;
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm).
Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentį
arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo
užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti purškimo
pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti
dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti. Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas
peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį
įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir
intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui. Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne
mažesnėmis kaip 10 x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą ar
betoną. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba
specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai
tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

4. PASTATO SIENŲ (COKOLIO) ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS
Atliekant tinkuojamų fasadų su polistireniniu putplasčiu šilumos izoliacija įrengimą vadovautis:
STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“
STR 2.01.02:2016. „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.
LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai. šiluminė varža ir šilumos perdavimo
koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“
LST EN 13163:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasčio (eps)
gaminiai. Techniniai reikalavimai“
LST EN 13162:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinės vatos (mw) gaminiai.
Techniniai reikalavimai.“
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LST EN 13164:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (xps)
gaminiai. Techniniai reikalavimai.“
Pagal STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO
DURYS“ reglamentą turi būti parenkamos apšiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal
pastato aplinkos situaciją, atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai.
4.1. Bendroji dalis.
Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai ” naudojama:
• sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių higieninių
reikalavimų;
• esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių – techninių reikalavimų;
• kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą sienų
šiluminę varžą.
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų:
• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų;
• pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto
atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams;
• visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai
atsparia skarda.
Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal STR
2.01.02:2016. „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“. Šilumos izoliacinės medžiagos projektinės vertės
nustatomos pagal STR 2.01.02:2016. „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimus. Šiltinamos
atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo;
Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis. “Išorinių tinkuojamų sudėtinių
termoizoliacinių sistemų įrengiamos“ galiojančiais normatyviniais dokumentais bei sertifikuotų pagal ETAG 004
išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojų rekomendacijas. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės
sistemos atliekami laikantis statybos darbų būdais, kokybės reikalavimais.
Fasadų įrengimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip du kvalifikuotus
darbuotojus ir pateikti išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojo, tiekėjo ar atitinkamos mokymo
įstaigos fasado šiltinimo darbams išduotus kvalifikacijos pažymėjimus. Išorines sudėtines termoizoliacines sistemas
įrenginėjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekėjo technologinio darbo reglamento.
4.2. Šilumos izoliacija.
Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi buti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniu
savybiu. Šilumos izoliacija turi buti iš neorganiniu, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija
turi turėti pakankama gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai
reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.
4.2.1. Sandėliavimas.
• Pakraunant i transporto priemone ir iškraunant iš jos, laikant sandelyje, mineralines vatos
gaminiai turi buti apsaugoti nuo mechaniniu pažeidimu.
• Mineralines vatos gaminiai gamykliniame ipakavime ant padeklu su dvigubu polietileno
gaubtu gali buti sandeliuojami lauke.
• Plokštes ir dembliai pakuotese turi buti sandeliuojamos patalpose arba pastogese.
Dembliu rietuviu aukštis neturi viršyti 2m.
• Sandeliuojant gaminius lauke, butina parinkti aukštesne vieta su nuolydžiu i išore, kad
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krituliai nesikauptu sandeliavimo aikšteleje.
• Padeklai neturi buti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra
gamyklinis ipakavimas.
• Praimti padeklai su plokštemis gali buti sandeliuojami lauke tik užtikrinus ju apsauga nuo
tiesioginiu krituliu– irengus specialius gaubtus ar panašiai.
4.2.2. Cokolio termoizoliacija. Antžeminė dalis šiltinama frezuotomis polistireninio putplasčio plokštėmis
EPS 100 (arba analogas).

Cokolio požeminė dalis šiltinima ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštėmis XPS (arba artimas
analogas).
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Sienos šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis „Paroc EXTRA PLIUS“ arba analogu.
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Pastato priešvėjiniai šilumos izoliacijos apsaugai naudojama kieta akmens vata Paroc CORTEX b (arba
analogas).
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4.2.4. Sandarinimo juostos Paroc XST 041 ir Paroc XST 042 (arba analogas).
PAROC XST 041 juosta yra vienpusio lipnumo juodos spalvos juosta, skirta išorės darbams, siekiant
užtikrinti konstrukcijos oro sandarumą suklijuojant apsaugos nuo vėjo plokščių kampines jungtis, o taip pat perimetru
aplink angokraščius. Klijuojami paviršiai turi būti tvirti ir sausi, nuo jų pašalintos dulkės ar riebalų dėmės. Šias juostas
siūlome naudoti kartu su PAROC Cortex b.

PAROC XST 042 yra tamsi siūlių sandarinimo juosta Cortex b gaminiams. Viena juostos pusė yra padengta
klijais, kurie puikiai prilimpa prie paruošto paviršiaus. Juostos priklijavimui, prašome nuplėšti popierinę juostelę
esančią vidinėje rulono pusėje. Juosta yra ilgaamžė ir atspari UV poveikiui iki 12 mėnesių veikiant saulės
spinduliams.

4.3. Cokolio šiltinimas.
Vykdant cokolio ir rusio sienu šiltinimo darbus sudėtinėmis termoizoliacinemis sistemomis laikytis šių
reikalavimų:
- Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją.
- Nuogrindos turi būti daromos prie cokolio aplink visa pastata.
- Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų.
- Pasirinktas šiltinimo būdas/sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojancius gaisrines saugos pagrindinius
reikalavimus.
- Cokolio tinkuotos šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams privalo būti I kategorijos.
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4.3.1. Darbų vykdymas. Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygus, pašalintos riebalu, druskų, pelėsio ar
kerpių apnašos. Nuo šiltinamu paviršiu reikia pašalinti skiedinio likucius, suaižejusi sena tinka arba kitą silpna
apdaila, pakeisti silpnas ištrupejusias plytas. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti.
Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame metre jei
šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant (požemine cokolio dalis) ir 20 mm viename tiesiniame metre jei šilumos
izoliacija tvirtinama klijuojant ir smeigėmis (antžeminė cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina
lyginti, pvz., tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais.
Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos
koncentruotai skverbtusi oro ir kita drėgmė.
Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgme įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu impregnavimo
gruntu. Impregnavimas sustiprina paviršiu, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibima su klijavimo skiediniu.
4.3.2. Hidroizoliacijos įrengimas. Paruošus atitvaros paviršių, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/įrengimo
darbai.
Naudojama iš anksto paruošta bitumine mastika, kuri atspari grunte esančioms cheminėms medžiagoms.
Bituminė mastika tepama ant paviršiaus šepečiu arba purškiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypač atidžiai
padengiant visus nelygumus ir ertmes. Kad šiltinimo sistemoje kauptusi mažiau drėgmes, šilumos izoliacijos plokšciu
klijuojamas paviršius tepamas klijais ištisai. Jei šiltinamas paviršius yra padengtas bitumine hidroizoliacija, šilumos
izoliacijai klijuoti turi buti naudojami tam tinkantys klijai.
Naudojama hidroizoliacija bituminė kaučiukinė mastika (arba analogas)

4.3.3. Armavimo sluoksnio įrengimas. Antžemineje cokolio dalyje šiluma izoliuojanciu plokšciu paviršiaus
armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, bei stiklo audinio armavimo tinklelis (165 g/m2). Armavimo
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sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus apdailai. Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo
sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Įrengiamas cokolio PVC
nulašejimo profilis su tinkleliu.
Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliaciniu plokšcių
paviršiaus ir į paskleistą skiedinį iplukdant armavimo tinkleli. Po to, papildomai užtepant arba nuimant pertekliu,
paviršiu užglaistyti tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus paviršius. Visas šis procesas
atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį būtina užtikrinti išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi
būti matomas.
Išorės tinkuojamos sistemos atsparumo smūgiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse parenkamos
pagal STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS. ISTS
sistemų atsparumo smūgiui kategorijų parinkimo pastato fasade rekomendacijas.
Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:
Sistemos naudojimo Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais,
kategorija
apibūdinimas
I
II

III

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.
Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus,
kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat
pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.
Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo
smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo
naudojimo tikimybė.

4.3.4. Apdailos įrengimas. Prieš galutinę apdailą paviršius gruntuojamas gruntiniais dažais arba
impregnavimo gruntais. Gruntas turi užtikrinti paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo sluoksniu.
Galutinė paviršiaus apdaila – dekoratyvini tinkas. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams privalo
būti I kategorijos.
4.3.5. Drenažinė membrana. Membrana, naudojama pastatu hidroizoliavimui. Labai atspari suspaudimui,
užtikrina erdves, kurioje naudojama, ventilacija ir apsaugo ja nuo gruntinio vandens ir drėgmės. Sudaro papildoma
termo ir garso izoliacijos sluoksni.
Medžiaga: (HDPE) didelio tankio poliestirenas;
Atsparumas spaudimui: apie 250 kN/m² (25 t/m²);
Duobutes gylis: apie 8 mm;
Duobuciu kiekis, m²: apie 1800 +- 100;
Vandens nutekejimo sparta: apie 4,6 l/s/m (16600 l/h/m);
Šiluminis atsparumas: - 40°C + 80°C aps. UV - spinduliuotes;
Atsparumas ugniai: B 2 DIN 4102;
Fizines - chemines savybės: Atsparus chemikalams, augalų šaknų poveikiui, nedaro poveikio geriamajam
vandeniui, atsparus peleisiui ir bakterijuu puolimui, neyra (neduleja).
4.4. Fasadų šiltinimas. Karkaso įrengimas.
Kronšteinų ir vertikaliųjų profiliuočių standžiųjų ir paslankiųjų tvirtinimo taškų schemos pavyzdys
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- profiliuočių negalima pjauti abrazyviniais diskais. Profiliuočius reikia kirpti žirklėmis arba pjauti juostiniu pjūklu;
- nepertraukiamo profiliuočio ilgis ≤3000 mm arba kas pastato aukštą;
- profiliuočiams jungti tarpusavyje turi būti naudojami cinkuotieji arba nerūdijančiojo plieno savisriegiai ir savigręžiai
varžtai;
- visos plieninių profiliuočių jungtys turi būti vienoje eilėje, kad po to prie jų būtų galima montuoti fasadines plokštes;
- metalinių profiliuočių jungtis niekada negali būti plokštės viduryje.

4.4.1.Konsolių įrengimas. Konsolės naudojamos nerūdijančio plieno (2 mm storio). Konsolių įrengimas yra
galima sakyti svarbiausias ventiliuojamo fasado sistemos montavimo etapas. Jų teisingas išdėstymas ir užtvirtinimas
ant sienos užtikrins kokybišką ir tvirtai įrengtą ventiliuojamo fasado sistemą.
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Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado įrengimo techninio darbo projekte esančią
karkaso išdėstymo schemą arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti.
Žymint konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų atstumą taškui iki sienos kampo kurį
rekomenduoja mūrvinių gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo.
Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelė tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant mūrvinei
tvirtinimo pagrindas įskils ir praras savo laikančiąsias savybes.
Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo
nurodymus.
Gręžiamos skylės gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl kad
po gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį.
Konsolės remiamos prie sienos per termo tarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę.
Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių kaip nurodyta fasado įrengimo darbo
projekte arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai
darbo projektas neprivalomas).
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Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo sluoksniui tarpinės naudojimas nėra būtinas.
Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas.
Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos perstumti
minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių.

Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro tarpą),
todėl parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi
būti ne mažesnis nei 40 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sienų su oro tarpais projektavimas ir
statyba“).
4.4.2. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui įrengimas. Apsauginis profilis montuojamas vietose
kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokolinė dalis).
Apsauginio profilio tipas ir įrengimo būdas kiekvienu atvejų gali skirtis, dėl statinio fasado projektinių
sprendinių, todėl jo įrengimas detalizuojamas fasado įrengimo darbo projekte.
Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apšiltinamos statinio sienos, jis turi būtį sumontuotas (pilnai
arba dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prieš atliekant statinio apšiltinimo darbus (tvirtinimo taškas užsidengia
apšiltinimo medžiaga) (žiūr. mazgą: cokolio vertikalus pjūvis).
4.4.3. Apšiltinimo įrengimas. Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo
darbus ir sumontavus apsauginį profilį (jei toks yra).
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Apšiltinimo medžiagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio architektūriniame projekte. Apšiltinimo
medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), įpjaunant jos lapus
tose vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės.
Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus.
Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių
siūlės arba nesusidarytu keturių kampų sandūros.
Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga.
Vėdinamų atitvarų plokštės iš akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių
plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti.
Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos
atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas.
Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado įrengimo techniniame darbo projekte arba
gamintojo rekomendacijose (tais atvejais kai darbo projektas neprivalomas).
4.4.4. Kreipiančiųjų profilių įrengimas. Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado
įrengimo darbo projekto karkaso išdėstymo schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai
įrengti.
4.4.5 Smeigė ventiliuojamų fasadų šilumos izoliacijos tvirtinimui.

Speciali įkalama smeigė, skirta minkštos akmens vatos tvirtinimui prie įvairių pagrindų (betonas, silikatinė
plyta, kiaurymėta plyta).
EJOT® DH 240 mm arba analogas.
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Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias
prilaikymo auseles.
Kreipiančiųjų profilių fasadinės sienelės išlyginamos į vieną plokštumą.

Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno savigręžiais.
Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – aštuoni sąvigręžiai
priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio.
Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad
kreipiantieji profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtų judėti nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į profilį
per paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos skylių centrą.
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Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl juos tvirtinant prie
konsolių būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo vietose.

4.4.6. Apdailos įrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso. Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo
vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir
tvirtinimui, tačiau yra keletas esminių taisyklių kurių privalu laikytis.

Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila.
Numatyta įrengti fasadų plokštes “Eternit Equitone pictura“ arba analogas, tai pluoštinio cemento plokštė su skaidria
vandeniui atsparia danga.
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Fasadų apdailai numatyta panaudoti fibrocementines plokštes.
Plokštė į objektą turi būti pristatomos kalibruotos, taip sumažinant iki minimumo pjaustymą lauke, objekto aikštelėje.
Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis plokštės gamintojų nurodytomis
rekomendacijomis, bei laikančiojo karkaso montavimo schemą.
Plokštes montavimo rekomendacijas, sandėliavimą, priežiūrą, saugumo reikalavimus nurodo plokštės gamintojas.

Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–TS

Lapas

Lapų

25

49

Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–TS

Lapas

Lapų

26

49

Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila.
Numatyta akmens masės plytelių apdaila.
Vėdinamų fasadų apdailai naudojamos akmens masės plytelės. Standartiniai plytelių matmenys 300x600x9
mm.
Prieš pradedant apdailos montavimo darbus, būtina parengti plytelių išdėstymo - fasado sudalinimo projektą
ir užtikrinti sistemos tvirtinimo elementų bei karkaso konstrukcijos atsparumą bei stabilumą.
Plytelės yra tvirtinamos vertikaliai arba horizontaliai ant iš anksto paruoštų vertikalaus karkaso profiliuočių.
Tarp plytelės ir vertikalių karkaso elementų visada būtina naudoti 30 arba 90 mm pločio, 1 mm storio EPDM
juostą.
Plytelių tvirtinimui prie aliuminio karkaso naudoti nerūdijančio plieno laikiklius. Kiekviena plytelė
tvirtinama 4 laikikliais - po 2 viršuje ir apačioje.
Horizontalios siūlės:
Tarp plytelių horizontalia kryptimi paliekamas 4-8 mm tarpas.
Vertikalios siūlės:
Tarp plytelių vertikalia kryptimi paliekamas 4-8 mm tarpas.
Plytelių tvirtinimo schema nurodoma fasadų brėžiniuose. Paprastai plytelės pradedamos tvirtinti nuo pastato
kampo, jeigu fasado brėžiniuose nenurodyta kitaip.
Fasado nukrypimą nuo vertikalios linijos galima kompensuoti plytelių kraštą formuojant pleišto formos.
Apdailos darbai paprastai atliekami naudojant tipinį keltuvą iš viršaus į apačią, kad nebūtų pažeista jau
sumontuota apdaila. Jeigu naudojami statybos pastoliai, darbą galima atlikti iš apačios i viršų.
Plytelės montuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis montavimo instrukcija. Visos tvirtinimo detalės turi
atitikti joms nustatytus reikalavimus.
Mechaninės tvirtinimo detalės, naudojamos montuojant plokštes, turi būti nerudijančios (AISI 304) ir
atsparios rūgštims (AISI 316).
Skardiniai elementai, skirti vandens nuvedimui ir apsaugai nuo audros, montuojami pagal detalius
konstrukcijos aprašymus. Palangių skardiniai elementai turi būti gerai pritvirtinti. Esant būtinybei, po
priekine palangių briauna reikia imontuoti atramines metalines juosteles.
Plytelės pagamintos sauso presavimo būdu, skirtos gyvenamųjų ir kitų pastatų vidinių ir išorinių sienų ir
grindų apdailai. Plytelės storis ne mažesnis, kaip 9 mm. Plytelės turi turėti CE sertifikatą.
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Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių vertikalios centro ašies.
Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems
neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos.
Apdailos tvirtinimo elementai (savigręžiai, kniedės, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi būti tik aliuminio,
nerūdijančio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas.

Pateikiami oficialūs gamintojo dokumentai, pagrindžiantys techninių parametrų tikrumą.

Apdailos tvirtinimo elementai (savigrežiai, kniedes, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi būti tik
aliuminio, nerūdijančio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas.

5.STOGO DANGOS KEITIMAS, STOGO ŠILTINIMAS IR PRIEDŲ MONTAVIMAS
Atliekant plokščių stogų šiltinimą su polistireniniu putplasčiu ir mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimą
vadovautis:
STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai"
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STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai. šiluminė varža ir šilumos perdavimo
koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“
STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“
Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus, atitikties sertifikatus, turi būti firminis įpakavimas.
Taikant medžiagas turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių standartų, taikomų šiems produktams, ir tų
medžiagų gamintojų instrukcijų. Keičiant medžiagą kitomis nei nurodyta projekte, jų charakteristikos turi būti ne
blogesnės, kaip siūlomų.
5.2. Šilumos izoliacija.
Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi buti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniu
savybiu. Šilumos izoliacija turi buti iš neorganiniu, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija
turi turėti pakankama gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai
reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.
5.2.1. Sandėliavimas.
• Pakraunant i transporto priemone ir iškraunant iš jos, laikant sandelyje, mineralines vatos
gaminiai turi buti apsaugoti nuo mechaniniu pažeidimu.
• Mineralines vatos gaminiai gamykliniame ipakavime ant padeklu su dvigubu polietileno
gaubtu gali buti sandeliuojami lauke.
• Plokštes ir dembliai pakuotese turi buti sandeliuojamos patalpose arba pastogese.
Dembliu rietuviu aukštis neturi viršyti 2m.
• Sandeliuojant gaminius lauke, butina parinkti aukštesne vieta su nuolydžiu i išore, kad
krituliai nesikauptu sandeliavimo aikšteleje.
• Padeklai neturi buti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra
gamyklinis ipakavimas.
• Praimti padeklai su plokštemis gali buti sandeliuojami lauke tik užtikrinus ju apsauga nuo
tiesioginiu krituliu– irengus specialius gaubtus ar panašiai.
5.2.2. Apatinio sluoksnio termoizoliacija. Stogas šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 80
(frezuotos).
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5.2.3. Viršutinio sluoksnio termoizoliacija. Stogas šiltinamas kieta akmens vata „Paroc ROB 60“
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5.3. Pjaustymas.
Mineralinę vatą lengva pjaustyti. Geriausia pjaustyti specialiai šiam tikslui skirtu peiliu. Kaip papildoma
priemonė gali būti naudojama medinė lentelė. Pjaustant universalias plokštes, kai jos naudojamos karkasinėse
konstrukcijose, būtina atpjauti didesnio pločio dalį (plotis = atstumas tarp karkaso elementų + suspaudimo atsarga).
5.4. Saugus darbas su mineraline vata.
5.4.1. Pagrindinės taisyklės.
- Suplanuokite darbą ir palaikykite savo darbo vietoje tvarką ir švarą. Taip darbas taps greitesnis ir
sklandesnis.
- Įsitikinkite, kad kiekvienu atveju naudojamos tinkamo dydžio ir paskirties mineralinės vatos gaminiai.
- Organizuokite izoliavimo darbus kaip įmanoma ankstesnėje statybos proceso stadijoje, kol yra geras
vėdinimas ir lengvas izoliuojamų konstrukcijų pasiekiamumas.
5.4.2. Prausimasis.
- Pasibaigus darbo dienai rekomenduojame nusiprausti po dušu.
- Baigus darbą, persirenkite švariais drabužiais.
5.4.3. Valymas.
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- Palaikykite švarą savo darbo vietoje.
- Patalpos, kuriose buvo naudojama mineralinė vata, turi būti valomos, geriausiai kartą per dieną.
5.4.4. Vėdinimas. Vėdinkite patalpas, kuriose dirbate, taip sumažinsite dulkių kiekį darbo zonoje.
5.4.5. Asmeninės apsaugos priemonės.
- Moksliniai tyrimai rodo, kad mineralinės vatos pluoštas nekenkia Jūsų sveikatai, tačiau rekomenduojama
naudoti apsaugos priemones siekiant išvengti odos dirginimo.
- Naudokite Jūsų poreikius atitinkančias individualias apsaugos priemones. Laikykite savo darbo drabužius
atskirai nuo kitų drabužių.
- Dėvėkite apsauginius akinius, jei akys yra jautrios dulkėms. Tai ypač svarbu, kai izoliacija montuojama virš
galvos. Jeigu naudojate kontaktinius lęšius, visada privalu dėvėti uždarus apsauginius akinius.
- Jei izoliacijos įrengimo metu atsiranda daug dulkių - dėvėkite nuo dulkių saugančią kaukę (pvz. dirbant su
biriąja vata).Teisingas įrengimas Pagrindinės taisyklės:
- Izoliacijos sugrūdimas nepagerina izoliavimo rezultatų.
- Izoliacinė medžiaga turi glaudžiai priglusti prie šiltinamo paviršiaus. Plokštės turi glaudžiai liestis
tarpusavyje ir pilnai užpildyti joms skirtą karkasą.
- Įrengti apsaugą nuo vėjo ar antrą šilumos izoliacijos sluoksnį taip, kad tarp jų nesusidarytų mažinantys
izoliacijos poveikį oro tarpai.
- Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmėse gali susidaryti oro srautai, šaldantys pastato šiltąjį paviršių ir
didinantys energijos nuostolius.
- Jei užtikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, mineralinės vatos gaminiai gali būti montuojami esant bet
kokioms oro sąlygoms.
5.4.6. Atliekų tvarkymas.
- Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. Atraižos gali būti
naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai.
- Plastikinės gaminių pakuotės gali būti perdirbtos arba sudegintos.
- Mineralinės vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir visos kitos šiukšlės į sąvartyną, nebent
vietinės savivaldos tai yra uždraudę.
- Mineralinė vata iš griaunamų pastatų gali būti tvarkoma kaip ir kitos atliekos.
5.5. Naujos stogo dangos įrengimas.
Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, pirmiausia turi būti
įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį formuojančio
sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš specialiai tam tikslui skirtų
gamyklinių termoizoliacinių statybos produktų.
Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras nutinkuojamas arba mūro
siūlės turi būti užpildytos. Paviršius išlygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais
padengiami hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose,
kai parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinta.
Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai pagrįsti skaičiavimais. Stogai turi būti įrengti pagal
statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR
IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ reikalavimus. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, atitinkančios visus Lietuvos
techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas.
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį.
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą.
Statybos techninei priežiūrai leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista.
5.5.1. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama
prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
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- pabarstas: skalūnas;
- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis: ≥800/≥600 N/50mm;
- atsparumas karščiui: ≥95ºC;
- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: ≥200 kPa.
- storis- 4mm (+-0,5mm)
Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio
pagrindu (160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
- pabarstas: smėlis;
- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis:≥700/≥500 N/50mm;
- atsparumas karščiui: ≥95ºC;
- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: ≥100 kPa.
- storis- 3mm (+-0,5mm)
Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir
eksploatacinį stogo patikimumą.
Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas
turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos
storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos.
Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius pabarstais,
vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm.
Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės.
Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių.
Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio
pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.
Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.
5.5.2. Darbų vykdymas Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant
specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti
apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. Šilumos izoliacijos medžiagos turi
būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu.
5.5.3. Pagrindo paruošimas. Pagrindas ruloninei dangai kloti gali būti medis, betonas, senas ruberoidas,
akmens vata. Jei pagrindas yra seno ruberoido danga, būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno ruberoido
dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.
Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu.
Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –
150C. Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C ÷ 200C, tai
dangas galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C.
5.5.4. Angų užtaisymas. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti.
Rangovas turi užtaisyti visas angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus
ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas,
statybinius skydus ir t. t.
Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos
kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų.
Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas.
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5.5.5. Stogo šilumos izoliacijos įrengimas. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai
susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų.
Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas.
Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys
nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių.
Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu.
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos
pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš
patalpų būtų visiškai pašalinama.
Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus
5.5.6. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus. Dangos montuojamos vandens tekėjimo kryptimi
taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens tekėjimo kryptimi. Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm.
Danga su garo pašalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės sandūros 150 mm
įkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas išsilydytų tiek, kad dangos susilydytų viena
su kita. Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu
paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną. Be to,
bitumas turi ištekėti iš po siūlės (apie 1 -1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti mažesnis kaip 0.5 MPa.
Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018
„PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ nurodymais.
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 500 mm;
Ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne didesniais 15 m
intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų - ne didesniais 30 m intervalais;
Deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti kompensatoriai;
Neapšiltintų stogų susijungimo vietose su mūrinėmis sienomis turi būti įrengtos deformacinės siūlės.
Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir
užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus.
Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ≥300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame paviršiuje
turi būti patikimai užsandarintas.
Projektuojamai naujai stogo dangai smeigės įrengiamos pagal stogo zonavimą.
•
•
•

kampinės stogo dalys – 9 vnt./m2;
stogo pakraščiai – 6 vnt./m2;
kitose vietose – 3 vnt./m2.

5.5.7. Lietaus vandens nutekėjimo įrengimas. Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad latako nuolydis būtų ne
mažesnis nei 2,0 mm vienam metrui. Vienos krypties nuolydžio latako ilgis neturėtų viršyti 10 metrų.
Rekomenduojamas atstumas tarp laikiklių yra 0,5 – 1 m. Laikikliai tvirtinami taip, kad aukščiausias sumontuoto latako
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kraštas neišsikištų už įsivaizduojamos pratęsto stogo liestinės. Sujungiama reikiamos formos ir ilgio latakų
konstrukcija. Galiniai dangteliai užsandarinami hermetiku ir prikniedijami. Galinių dangtelių dalis, besiliečianti su
stogu, žymėjimo vietose nukerpama. Reikiamas latako ilgis gaunamas jungiant vieną lataką prie kito latako jungtimis.
Tokiu pačiu būdu jungiami ir latakų kampai. Prie latako–vamzdžio jungties pusalkūnės ir lietvamzdžiai jungiami be
papildomų jungčių (juos suneriant į vienas kitą). Lietvamzdį, jungiantį pusalkūnes, galima trumpinti iki reikiamo ilgio
pagal palėpės plotį tarp latako ir vertikalaus lietvamzdžio. Pritvirtinami lietvamzdžių laikikliai. Rekomenduojamas
atstumas tarp laikiklių yra iki 1 m. Laikikliai apgaubiami aplink lietvamzdį, jų galai sujungiami lietvamzdžių laikiklių
dangteliais.
Pusalkūnė su lietvamzdžiu jungiama ją įmaunant į lietvamzdį (susiaurintas lietvamzdžio galas nukreiptas į apačią!)
Lietvamzdžiai jungiami įmaunant vieną į kitą iki reikiamo ilgio.
Lietvamzdžių jungtis naudojama jungti nupjautiems lietvamzdžiams (kai nebelieka siaurojo lietvamzdžio galo).
Lietvamzdžio trišakiai su lietvamzdžiais sujungiami juos suneriant vienas į kitą.
Apatinė alkūnė užmaunama ant lietvamzdžio ir prikniedijama.
Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai:
1. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių įrengti išorės sienų
uždarose nišose;
2. Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti ne didesnis nei 13 m;
3. Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos;
4. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
5. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti
pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais;
6.Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip,
kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25
mm nuo stogo plokštumos tęsinio;
7. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9 °;
8. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius;
9. Šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai turi būti įrengti pagal dangos gamintojo instrukciją arba pagal pastato
projekte nurodytus sniego gaudytuvų brėžinius. Vienam stogo m2 turi tekti ne mažiau kaip 1,5 cm2 lietvamzdžių ir
latakų skerspjūvio ploto. Lietvamzdžių diametras turi būti ne mažiau kaip 90 mm.
Lietvamzdžių parinkimo skaičiavimai:
Stogo plotas – 65 m2
90 mm diametro lietvamzdžio skerspjūvio plotas - 64 cm2
Vienam stogo m2 tenkantis lietvamzdžių ir latakų skerspjūvio plotas -1,5 cm2
65 x 1,5 = 97,5 cm2, 98/64 =1,5 vnt ~ 2 vnt
5.5.8.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.
5.5.9. Parapetų apskardinimo įrengimas. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į
konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio metaliniais lakštais. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne
mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos vidinio paviršiaus ne mažiau
kaip 5 cm.
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5.5.10. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė). Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. Atlikus konstrukcijų izoliavimo
darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant
izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus.
5.5.11. 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).
5.5.12. Stogo dangos pridavimas. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus
vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros
atstovas.
5.5.13. Stogo liukas.
Keičiamas liukas pateikimui ant stogo, kurio matmenys 600x800 mm.

5.6. Atliekų tvarkymas.
Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. Atraižos gali būti
naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai. Plastikinės gaminių pakuotės (PE-LD) gali būti perdirbtos
Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–TS

Lapas

Lapų

36

49

arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir visos kitos šiukšlės į sąvartyną, nebent
vietinės savivaldos tai yra uždraudę. Akmens vata iš griaunamų pastatų gali būti tvarkoma kaip ir kitos atliekos.
Atlikus stogų rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus.

6. STOGO IR FASADO ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI
6.1. Bendroji dalis.
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:
- plokščių stogų apskardinimo darbai;
- palangių ir kitų horizontaliu elementų apskardinimas.
6.2. Medžiagos.
Visiems apskardinimo darbams turi būti naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga turi
būti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Skardos spalva turi būti tokia
kaip nurodyta brėžiniuose. Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi.
6.3. Pastabos.
• Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1
• Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1
Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270.
6.4. Palangių apskardinimas.
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5º, krašto užleidimas už fasado plokštumos 3040 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai
užsandarintas. Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, skardos palangėms užlenkiami kraštai.
Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl
temperatūrinių ilgio svyravimų.

7. APDAILOS DARBAI
7.1. Tinkavimas.
Tinko remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties
skiediniai – 1:4:1–2 (cementas:kalkės:smėlis). Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir paviršiaus temperatūrai nuo
+5C iki +25C. Oro drėgnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui paviršiaus turi būti nuvalytos dulkės, panaikintos
riebalų ir bitumo dėmės, paviršius apdorojamas giluminiu gruntu. Kampai ir briaunos turi būti formuojami
galvanizuotais metaliniais bortais. Techniniai reikalavimai skiediniams – leistini nukrypimai:
1. tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo
akutėmis mm – skirti dengiamajam sluoksniui – 2,0 mm;
2. skirti gruntui – 2,5 mm;
3. išsluoksniavimas – <15%;
4. vandens išlaikymas – >90%;
5. leistinas tinko storis – iki 20 mm;
6. leistinas kalkinio skiedinio išlyginamojo
sluoksnio storis – iki 7 mm;
7. leistinas cementinio skiedinio išlyginamojo
sluoksnio storis – iki 5 mm;
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8. leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis – iki 2 mm;
9. nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5
matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – 1–am metrui – 1 mm;
10. nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5
matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – visam patalpos aukščiui ar ilgiui – 5 mm;
11. angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų
nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am metrui – 1 mm;
12. angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų
nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am elementui – 3 mm;
13. tinkuotų angokraščių pločio nukrypimai nuo
projektinio – iki 2 mm;
leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas iki 8%.
7.2. Glaistymas.
Knauf Ready-Finish (arba analogas) paruoštas naudoti glaistas

7.2.1. Medžiaga.
Knauf Ready-Finish – naudoti paruoštas, ypač lengvai šlifuojamas statybinis glaistas, skirtas vidaus
darbams. Glaistyti rankomis (mentele) arba mašininiu būdu.
7.2.2. Sandėliavimas.
Galioja 18 mėnesių nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio, aukštos
temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti sandarioje originalioje pakuotėje.
7.2.3. Panaudojimas.
Tinkuotiems, betoniniams, gipskartonio ir kitokiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš dažant
(paviršiaus kokybės klasė Q4) ar klijuojant apmušalus.
7.2.4. Darbo eiga.
Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas
(riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio ir dažų likučius).
Prieš glaistant visus įgeriančius paviršius, pavyzdžiui, gipskartonį, tinką, rekomenduojama gruntuoti Knauf
Tiefengrund gruntu, o neįgeriančius arba silpnai įgeriančius betoninius paviršius – Knauf Haftemulsion emulsija
(skiesti vandeniu santykiu 1:3).
Glaistą tepti rankomis (mentele) arba mašininiu būdu, ne storesniu kaip 1 mm sluoksniu. Išlyginti. Jei reikia,
kitą sluoksnį tepti tik visiš- kai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Jei pirmiau užteptas sluoksnis buvo šlifuotas švitriniu
popieriumi arba sieteliu, prieš tepant kitą sluoksnį paviršių rekomenduojama gruntuoti Knauf Tiefengrund gruntu.
Prieš dažant nuglaistytą paviršių rekomenduojama gruntuoti giliai įsiskverbiančiu ir paviršių sutvirtinančiu gruntu,
pavyzdžiui, Knauf Tiefengrund, arba vadovautis dažų gamintojų nurodymais.
Knauf Ready-Finish glaistą šlifuoti švitriniu popieriumi Nr. 240 arba šlifavimo tinkleliu Nr. 180–240.
7.2.5. Techniniai duomenys.
Išeiga 0,2–0,5 kg/m² (priklauso nuo paviršiaus rupumo);
Džiūvimo trukmė apie 2 val., kai oro temperatūra +20 °C, o santykinė oro drėgmė 65 %;
Slankumas, LST EN 1015-4: 2002 22,5 mm;
Malimo smulkumas, LST 1519:1998 0 %;
Susitraukimas, LST 1519:1998 Įtrūkimų nėra.
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7.2.6. Pastabos.
Oro, pagrindo ir skiedinio temperatūra dirbant ir rišantis turi būti ne mažesnė nei +5 °C. Optimalios sąlygos:
+20 °C oro temperatūra, 65 % santykinė oro drėgmė. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Glaistant gipskartonio
plokštes Knauf ReadyFinish naudoti tik tada, kai nėra pavojaus, kad dėl drėgmės arba temperatūros poveikio gali
pasikeisti plokščių ilgis.

7.3. Dažymas
7.3.1. Paviršių paruošimas ir darbų vykdimas
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir
gelžbetoninių < 4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai
nedažomi esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba
esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę
paviršiai žiemos metu. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.
7.3.2. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius
Technologinės operacijos
Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai
Valymas
+
Plyšių raižymas
Glaistymas
Svidinimas
Glaistymas
Svidinimas
Šlapinimas vandeniu
Nugruntavimas
Pirmasis dažymas
Antrasis dažymas

+
+
+
+
+
+
+
+

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos
cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus
dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos ar
pašalinamos kitais būdais.
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje.
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės
susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol
Inžinierius nepatvirtina.
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais dažų ant paruošiamojo grunto sluoksnio.
7.3.3. Dažymo būdas
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderinta su statybos
technine priežiūra.
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias pateikia
gamintojai ar jų atstovai, kad būtų užtikrintas patikimas ir ilgas dangos tarnavimo laikas.
Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.
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Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.
Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę.
7.3.4. Medžiagos
Vidaus dažymo darbams naudoti lateksinius dažus „Sadolin Bindo 20“ (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė),
spalva sviesiai geltona G3.16.18 (arba analogas).

7.3.5. Darbų vykdimas
Nuo tinkuotų, gipso kartono ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine
trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Svarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę
dalinai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai negruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos
vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos.
Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui
išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu).
7.3.6. Darbų priežiūra
Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo
pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą, darbų vykdymą.
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.
Reikalavimai dangos sluoksniams:
Techniniai reikalavimai
Ribiniai nuokrypiai mm
Dažų dangos sluoksnių leidžiamas
storis:

Kontrolė
5 matavimai 50-70 m² paviršiaus
arba mažesnis paviršius su
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- glaisto - 0,5 mm
1,5
matomais defektais
- dažų sluoksnio >25 mkm
Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne mažiau kaip 5% (gamykliniame įpakavime) visų naudojamų rūšių
dažų atsargai.
Reikalavimai baigtam paviršiui
Techniniai reikalavimai

Leistini
nuokrypiai, mm
Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų.
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti
matomi
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono
matinio arba blizgančio paviršiaus
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas
2
atskiruose ruožuose
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas
1
ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio
ruože)

Kontrolės
būdai
Vizualinė apžiūra
-

Vizualinė apžiūra
Matuojant liniuote
Matuojant liniuote

8. MŪRO DARBAI
8.1. Bendroji dalis
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose numatomų išorinių ar
vidinių mūro sienų ir mūrinių pertvarų mūrijimas, reikalavimai plytoms, skiediniui ir darbų kokybei. Keičiant projekte
numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų atestuotos Lietuvoje.
8.2. Medžiagos
Plytos
Silikatinės pilnavidurės plytos, išmatavimai 250x120x88 mm. Sąlyginė markė 150. Pagal LST EN 771-2
gniuždymo atsparumo klasė – 15, t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas – 15,0 N/mm².
Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas,
tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2 nurodytus reikalavimus.
Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų
pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą apie
visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų,
atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus.
Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos medžiagos,
kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės.
Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip išsidėstę
plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti naudojami kaip
etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus. Plytos, laikomos
lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo poveikio. Darbams turi
būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. Smėlis naudojamas
darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas.
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Statybiniai skiediniai
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento – kalkių
skiediniai.Mūrijimo skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės pateiktos STR 2.05.09:2005 “MŪRINIŲ
KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS” 2 lentelėje.
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų
(siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. Cemento – kalkių
skiediniai naudojami mūro darbams. Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės (žiūr.
poskyrį “Portlandcementas”). Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti,
reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus.
Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios
dalelės neturi viršyti 2,0 mm.
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir
pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės.
8.3. Konsistencija
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.Turi būti naudojami tokios konsistencijos
skiediniai:
Skiedinio paskirtis

Kūgio įsmigimo gylis, cm
5-7

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.)
montavimui, siūlių užtaisymui
Skiediniai naudojami mūro darbams:
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių
mūrui iš skylėtų plytų

9-13
7-8
14

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys vandens ir rišamųjų
medžiagų kiekį. Naudojamo paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%.
8.4. Vandens laikomumas Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%,
jei mišinys gaminamas vasarą ir ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą.
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti
ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.
8.5. Stipris gniuždant
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis
Skiedinio stiprio
gniuždant
markė pagal
LST 1346:1997
kg
S2,5
S5
S7,5
S10

Sudėtis tūrio
dalimis
(cementas :
smėlis)
l
1:2,6:12,1
1:1,2:7,2
1:0,7:5,6
1:0,5:4,5

Portlandcementas
42,5 klasės
kg
40
150
190
240

l
82
136
173
218

Kalkių tešla
kg
300
230
160
140

l
214
165
130
100

Smėlis 0/2 frakcijos
kg
1460
1440
1420
1390

l
1000
985
975
966

Skiedinių stipris nustatomas pagal LST 1413.6. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stipris turi būti
S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stipris turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu
mūrijant normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas.
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.
8.6. Atsparumas šalčiui
Žymuo:

19–063–TDP–SA/SK–TS

Lapas

Lapų

42

49

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui:
Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams:
• išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35;
• šildomų patalpų vidaus mūrui F10.
Cementinio skiedinio:
• vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75;
• perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F50;
• vidaus darbams šildomose patalpose F10.
Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu.
8.7. Mišinių proporcijos
Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį
Mūro tipas
Cementas
Išorinės sienos
1
Vidinės sienos
1

Kalkės
1
2

Smėlis
6
9

8.8. Skiedinio ruošimas
Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems
darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių
platformų.
Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne
mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti
reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės.
Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami
darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės.
Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie
gamintoją ir gaminį.
Plytoms:
• gamintojo pavadinimas ir adresas;
• dokumento numeris ir išdavimo data;
• sutartinis produkcijos žymėjimas;
• partijos numeris ir plytų kiekis;
• techninės kontrolės skyriaus žyma.
Skiedinio mišiniui:
• gamintojo pavadinimas ir adresas;
• tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu);
• skiedinio markė;
• rišamosios medžiagos pavadinimas;
• konstrukcija (nurodant bandymo metodą);
• mišinio kiekis;
• priedų pavadinimas ir kiekis;
• LST 1346:1997 standarto žymuo.
8.9. Mūro darbų vykdimas
Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų
plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojamos sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės
vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios.
Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų
storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis yra
priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 16mm. Esant
būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią
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siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti armatūrinius tinklelius iš
išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm.
Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų,
kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas, sumonolitinus siūles tarp
plokščių bei įrengus inkarus mūro sienų inkaravimui, galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas.
Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro aukščio. Laisvai
stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis neturi viršyti 1,5 m, kai pertvaros
plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.
8.10. Mūro darbų kontrolė
Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų projekte
numatytiems.
Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. Visos mūro konstrukcijos,
kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų darbų aktus. Dengtų darbų aktai,
surašomi šiems darbams:
• įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas;
• armuoto mūro konstrukcijoms;
• sėdimo deformacinių siūlių įrengimas;
• mūro sienų hidroizoliacijos darbai.
Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tikrinama konstrukcija ar elementas

Leistinas nukrypimo dydis

Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto)
Angų plotis
Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės
ruože tinkuojamo paviršiaus
Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože
Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių
Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių)
Pločio nuokrypiai tarp angų
Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių
Mūro storio nuokrypis nuo projektinio
Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės
Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai

-10mm
-15mm
-10mm
-15mm
-10mm
±2mm
15mm
10mm
±15mm
20mm
5mm

8.11. Mūro darbų priėmimas
Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar
kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus
nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita

9. BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI

9.1.
9.1.1

Bendroji dalis
Taikymo sritis

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų
betonui, armatūros plienui, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei.
Visos betono ir gelžbetonio konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nustatytus STR 2.05.05:2005.
Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal konstrukcijų brėžiniuose pateiktus sprendimus ir
techninių specifikacijų reikalavimus.
Bet kuriam pastato gelžbetoniniam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena
išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono
paviršiaus kokybė.
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Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2011; LST
EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.
Gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206-1:2014 bei techninių
specifikacijų reikalavimus.
Standartai
Rangovas privalo laikytis šių bei aukščiau nurodytų standartų reikalavimų:
Lietuvos standartai
Nr.

Žymuo

1.

LST 1328:1994

2.

LST 1341:1995

3.

LST EN 197-1:2001

4.

LST EN 206-1

5.
6.
7.
8.
9.

LST EN 12620:2003
LST EN 197
LST EN 12350
LST EN 12390
LST EN 12504

9.2.
9.2.1.

Pavadinimas
Statybinių industrinių gaminių žymenys. Betono, gelžbetonio
gaminiai
Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir
apibrėžimai
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai.
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir
atitiktis
Betono užpildai
Cementas
Šviežio betono bandymas
Betono bandymas
Betono bandymas konstrukcijose

Pastaba

Betonas
Bendroji dalis

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti nurodytų standartų ir techninių specifikacijų
reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir
sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos ir t.t.).
Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas negali būti naudojamas. Betonas
konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose bei brėžiniuose
išdėstytus reikalavimus.
Parinkta naudoti betono klasė turi atitikti aplinkos sąlygas:
Klasių
žymėjimas
XF4

9.2.2.

Aplinkos aprašymas
Didelis vandens įmirkis su ledo tirpinimo
medžiaga

Pasitaikančių naudojimo aplinkos
klasių informaciniai pavyzdžiai
Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami
druskų ir šalčio;
Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros
purslų zonoje;
Kelių ir tiltų dangos, veikiamos druskų

Žemiausia
betono klasė
C30/37

Cementas
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Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-1:2011 ne
žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti
≥42,5 ir ≤62,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose
nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Cementas turi būti gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turėti
kokybės dokumentą – sertifikatą, kuriame turi būti nurodyti privalomieji rodikliai.
Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama sandėliavimo vieta, kad cementas būtų apsaugotas
nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos
vietos.
Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su techninės priežiūros inžinieriumi.
9.2.3.
Užpildai
Turi būti naudojami užpildai, atitinkantys LST EN 12620:2013 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų
leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2003.
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti:
• vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens;
• atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm;
• 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
9.2.4.
Vanduo
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą
stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali
būti ne daugiau kaip 5000 mg/1 įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/1.
Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių, bei ežerų vanduo. Prieš pradedant betono
gamybą Rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą.
9.2.5.
Priedai
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti
aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus.
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti
V/C santykį, prailginantys kietėjimo laiką.
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu.
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis
įdėtinėmis detalėmis.
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje.
Maksimalus chloridų kiekis
Pavadinimas

Chloridų kiekis % nuo cemento masės

Betonas

1,0

Gelžbetonis

0,4

Įtemptai armuotas gelžbetonis

0,2

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais.
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai, aprobuoti techninės
priežiūros inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje.
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9.2.6.

Betono mišinys

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus.
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir
sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis
turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas.
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad, jį sutankinus, betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus
standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai
užpildai smulkesni negu 16 mm.
Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros,
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis.
Nesukietėjusio betono slankumas turi būti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2009.
Monolitinio betono slankumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos,
nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST EN 12350-2:2009 reikalavimus ir turi būti:
• masyvioms konstrukcijoms: 10-40 mm , ±10 mm (lentelė Nr.11 LST EN 206:2014)
• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms: 50-90 mm, ±20 mm (lentelė Nr.11 LST EN 206:2014)
• kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją
formose ir aplink armatūrą, slankumas turi būti didesnis: 100-150 mm ±30 mm (lentelė Nr.11 LST EN
206:2014).
Vandens ir cemento santykis, gaminant betono mišinį, turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama
pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos.
9.2.7.

Betono gamyba

Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos
turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi
būti mechaniškai sumaišomos, kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas
turi būti ne mažesnis nei nurodyta žemiau:
Cementas
±3 % reikalaujamo kiekio;
Skalda
±5 % reikalaujamo kiekio;
Vanduo
±3 % reikalaujamo kiekio;
Priedai
±5 % reikalaujamo kiekio.
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama.
9.3.
Plienai
9.3.1.
Armatūrinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2011; LST
EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui

Armatūra, klasė

Charakteristinis stipris fyk (f0,2k)

Skaičiuotinis stipris fyd (f0,2d)

S240 (ø5,5-40 mm)
S500 (ø3-40 mm)

240
500

218
450 (410)
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Alternatyvai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės ne
blogesnės negu nurodytos aukščiau.
9.4.
9.4.1.

Armavimo darbai
Armavimo darbų vykdymas

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į
betonuojamos konstrukcijos klojinius.
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai
ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis.
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir
stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais.
Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taškiniu būdu. Suvirinimas
lankiniu būdu statybos aikštelėje gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra.
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę
seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir
patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio
sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus.
Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų.
Apsauginiai betono sluoksniai gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip:
- armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm);
- užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm);
- užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm;
- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm.
Apsauginiai betono sluoksniai gelžbetonio konstrukcijoms taip pat turi būti ne mažesni kaip nurodyti STR
2.05.11:2005 ir ne mažesni nei nurodyti lentelėje:
Armatūros tipai

Aplinkos sąlygų klasė
XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4

Neįtemptoji
Iš anksto įtemptoji

40
50

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti
ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 30 mm viršutinei armatūrai ir ne mažiau kaip 25 apatinei
armatūrai. Jei apatinė armatūra išdėstoma dviem eilėmis, atstumai tarp strypų horizontalia linkme (išskyrus dvi
apatines eiles) turi būti ne mažiau 50 mm. Jei strypai betonavimo metu užima vertikalią padėtį, atstumas tarp strypų
turi būti ne mažiau 50 mm. Šitas atstumas gali būti sumažintas iki 35 mm jei yra atliekama sisteminga betono užpildų
dydžio kontrolė, bet nemažesnis nei 1,5 didžiausio užpildo skersmens.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių - armatūros dirbinių pagalba.
Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu, išimtinais atvejais - surišami
minkšta viela (jeigu nėra nurodytas sujungimo būdas SK brėžiniuose).
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Gelžbetoninių laikančiųjų konstrukcijų ir atitvarų atsparumo ugniai laipsnis turi būti ne mažesnis nei
nurodyta STR 2.01.01(2):1999, STR 2.05.11:2005 ir ne mažesnės nei:
• kolonų ir laikančių sienų – R120
• perdangų ir denginių – REI90
• priešgaisrinės atitvaros skiriančios gaisrinius skyrius – REI180;
9.4.2.

Darbų kokybės kontrolė
Į klojinius sudėtai armatūrai surašomas paslėptų darbų aktas.

9.5.
9.5.1.

Betonavimo darbai
Reikalavimai klojiniams
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos,
kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po
betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja.
Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių apkrovų poveikiams:
Vertikalios apkrovos:
1. Klojinių ir pastolių nuosavas svoris nustatomas pagal Rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš
spygliuočių medienos tankį reikia priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos - 800 kg/m3;
2. Pakloto betono mišinio masė sunkiam betonui priimama 2900 kg/m3;
3. Armatūros masė - pagal projektą arba 300 kg 1 m3 gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami
įvairioms konstrukcijoms);
4. Žmonių svoris - 2,5 kPa;
5. Įrangos svoris – priimamas atsižvelgiant i konkrečią situaciją;
6. Apkrova nuo betono vibravimo – priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techninių charakteristikų.

10. EPOKSIDINIŲ DANGŲ ĮRENGIMAS
Paviršius visada turi būti nuvalytas ir nugruntuotas (pvz. gruntais Primer SN,Mapeprimer M)(arba analogas)
prieš dažant Mapecoat I.Gruntą geriausiai paskirstyti plokščia mentele arba lyginimo grėbliu, po supylimo turi būti
užpildytos visos poros ar oro duobutės betono paviršiuje, ant paviršiaus negali būtijokių sausų plotų. Priklausomai
nuo naudojamo grunto tipo,ant grunto reikia pilto sauso smėlio, kurio frakcija būtų nuo 0,1 iki 0,5 mm arba nuo 0,4iki
0,8 mm, naudojant „smilties prie smilties“ techniką, kol gruntas tebėra drėgnas; tai leidžia užtikrinti tinkamą tolimesnio
sluoksnio sukibimą.
Daugiasluoksnė danga „Mapecoat I“(arba analogas) danga yra įrengiama naudojant volelį arba brauktuvą
su guminiu antgaliu, ir uždengiama iki visiško išdžiūvimo sausu smėliu, kurio frakcija yra nuo 0,4 iki 0,8 mm arba nuo
0,7 iki 1,2 mm. Atsparumą nusidėvėjimui padidinti naudojami tokie komponenti kaip Dynagrip, Emery, Bauxite ar
smulkintą granitą.
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RŪSIO PLANAS

40980
4960

2400

4190

1460

5540

2400

5650

5540

2390

5350

CK-1

R-22
3,88

R-25
3,96

R-17
1,63

R-42
4,95

R-14
2,53

31
36,84

R-11
2,56

R-23
6,63

33
2,43

R-44
9,64

R-26
4,44

4960

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei
užsakant gaminius.
2. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus nuvalomas atitvarų
paviršius, užtaisomi įtrūkimai, įrengiama hidroizoliacija, apšiltinus
cokolį įrengiama drenažinė membrana. Privaloma laikytis sistemos
tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio
dalis (rūsio siena) šiltinama išorine
sudėtine termoizoliacine
sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis "Finfoam
F-300 xx" (160 mm) + drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio
dalis (rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema
(ITSTS): polistireninis putplastis "EPS 100" (170 mm) + klinkerinės
plytelės ant dvigubo armuojančio sluoksnio.
4. Seni mediniai rūsio langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai
ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.
5. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis.
6. Demontuojama sena ir įrengiama nauja drenuojanti nuogrinda,
nuolydis formuojamas nuo pastato.
7. Baigus darbus, sutvarkomos ir uždengiamos prieduobės, įrengiami
apsauginiai lankai, atstatoma veja ir išardytos dangos.
8. Sutvarkomos (nuvalomos, išlyginamos) laiptinių įėjimo aikštelės,
įrengiama neslidžių lauko keraminių plytelių danga, R11 klasės,
neslidžios.
9. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose
vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią
leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia
gamintojas.
10.Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus
atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams
atestuotos statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas
Statybos taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų įsisavintas
statybos technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų
(gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti
nustatomus statybos būdus ar metodus.
11. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

2400

40
10,25

4190

1460

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Patalpos pavadinimas Plotas,
Nr.
m²
R-1 Pagalbinė ūkio patalpa 3,42
R-2 Pagalbinė ūkio patalpa 3,49
R-3 Pagalbinė ūkio patalpa 2,40
R-4 Pagalbinė ūkio patalpa 2,40
R-5 Pagalbinė ūkio patalpa 2,35
R-6 Pagalbinė ūkio patalpa 2,90
R-7 Pagalbinė ūkio patalpa 2,75
R-8 Pagalbinė ūkio patalpa 3,61
4,79
R-9 El. skydinė
R-10 Pagalbinė ūkio patalpa 4,69
R-11 Pagalbinė ūkio patalpa 2,56
R-12 Pagalbinė ūkio patalpa 2,55
R-13 Pagalbinė ūkio patalpa 2,55
R-14 Pagalbinė ūkio patalpa 2,53
R-15 Pagalbinė ūkio patalpa 1,67
R-16 Pagalbinė ūkio patalpa 1,63
R-17 Pagalbinė ūkio patalpa 1,63
R-18 Pagalbinė ūkio patalpa 2,03
R-19 Pagalbinė ūkio patalpa 3,06

5540

R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38
R-39
R-40
R-41

38
8,19

39
8,26

Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Koridorius
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Koridorius
Koridorius
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Koridorius
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio
Pagalbinė ūkio

patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa

patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa
patalpa

3,24
4,08
3,88
6,63
3,96
3,96
4,44
4,44
9,88
5,35
10,76
36,84
1,20
2,43
28,39
10,83
11,24
11,04
8,19
8,26
10,25
16,25

35
10,83

36
11,24

5650

R-42
R-43
R-44
R-45
R-46
R-47
R-48

5540

R-29
5,35

30
10,76
R-9
4,79

2380

4,95
Koridorius
4,65
Koridorius
9,64
Koridorius
Pagalbinė ūkio patalpa 14,28
Pagalbinė ūkio patalpa 17,80
3,58
Koridorius
5,35
Koridorius

5350

Esamos rūsio sienos;

-

Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) Antžeminė dalis
(polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klikerio plytelės, klijuojamos ant dvigubo
armuojančio sluoksnio), Požeminė dalis ekstruzinis polistireninis putplastis "Finnfoam F-300 xx"
(160 mm) + drenažinė membrana.
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R-8
3,61

-

0

KVAL.
DOK. Nr.

R-7
2,75

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Iš viso: 318,20

STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

R-6
2,90

R-10
4,69

37
11,40

2400
40250

R-4
2,40
R-5
2,35

32
1,20
34
28,39

41
16,25

R-28
9,88

R-1
3,42

R-27
4,44
46
17,80

R-3
2,40

R-2
3,49

5299

R-43
4,65

R-18
2,03

R-47
3,58

R-24
3,96

4910

SN-2

R-45
14,28

R-19
3,06

R-16
1,69

R-12
2,55

11310

R-48
5,35

R-13
2,55

4910

5850
5299

R-21
4,08

R-15
1,67

R-20
3,24

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

RŪSIO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 01

0
Lapas

Lapų

01

30

I AUKŠTO PLANAS

D2

D2
1-4
2,24

1-47
2,56

1-46
0,98

5650

D1

D3

1-33
1,74
D3

5350

D1
D3

1-32
8,82

1-29
7,89
1-30
10,51

1-31
9,60

1-39
15,04

1-48
2,62

2390

D2

1-37
9,59

1-36 1-35
0,98 1,00

1-27
7,84
1-28
23,50

1-49
3,08

4910

5540

D1

1-38
10,00

1-40
15,02

1-42
5,94

1-45
1,30

41200
2400

5540

1-53
45,91

SN-2
1-50
14,36

1-51
14,46

4910

5299

5864

1-44
1,79

1460

D1
D3

1-43
13,73

SN-1

4190

11530

2400

5299

4960

1-26
103,52

1-52
13,93
1-54
6,15

4960

2400

4190

1460

1-25
3,36

5540

2400
40360

5650

5540

2390

5350

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.
2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): mineralinė vata
(180 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +
Akmens masės plytelės 9 mm ir fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone
[pictura]"
4. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm
priešvėjinės izoliacijos plokštėmis.
5. Tamūro durys keičiamos į naujas PVC duris. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys".
6. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.
7. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos statybos
įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti
tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų
kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai
vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.
8. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41

Patalpos pavadinimas Plotas,
m²
3,36
Tambūras
Prekybos salė
103,52
7,84
Sandėlis
23,50
Koridorius
7,899
Kabinetas
10,51
Kabinetas
9,60
Kabinetas
8,82
Kabinetas
1,74
Tambūras
7,29
Koridorius
Prausykla
1,00
0,98
Tualetas
9,59
Kabinetas
10,00
Kabinetas
15,04
Kabinetas
15,02
Kabinetas
2,24
Tambūras

1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54

Koridorius
Personalo kambarys
Tualetas
Prausykla
Valytojos patalpa
Koridorius
Sanitarinės patalpos
Tualetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Tambūras

5,94
13,73
1,79
1,30
0,98
2,56
2,62
3,08
14,36
14,46
13,93
14,91
6,15

Iš viso: 333.76

0
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 02

0
Lapas

Lapų

02

30

II AUKŠTO PLANAS

22-4
10,00

21-3
5,78

22-2
2,16

4910

SN-2

22-5
18,20

4960

21-4
11,90

22-6
16,78

21-5
18,25

2400

4190

11-6
12,45

1460

5540

9-3
5,56
9-4
10,30

2-4
11,28

5540

10-1
11,80

1-3
5,86

9-5
12,74

1-1
4,05

2-5
18,16

5650

5540

1-4
10,07

1-2
2,14

2-1
4,12

9-6
16,99

2400
40360

5350

2-2
2,14

9-1
3,98

11-7
16,86

2390

2-3
5,66

9-2
2,13

11-2
0,94

11-1
5,71

11-5
2,20

21-1
4,15

5650

11-3
6,17

11-4
6,57

21-2
2,16

22-1
4,05

41200
2400

5540

11530

SN-1

5299

5864

22-3
5,86

1460

5299

4190

1-6
16,80

1-5
18,30

2390

4910

2400

4960

5350

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.
2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): mineralinė vata
(180 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +
Akmens masės plytelės 9 mm ir fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone
[pictura]"
4. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm
priešvėjinės izoliacijos plokštėmis.
5. Tamūro durys keičiamos į naujas PVC duris. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys".
6. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.
7. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos statybos
įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti
tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų
kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai
vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.
8. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

10-1
11-1
11-2
Plotas,
Patalpos pavadinimas
m²
11-3
4,05
Tambūras
11-4
2,14
Vonia
11-5
5,86
Virtuvė
11-6
Kambarys
10,07
11-7
Kambarys
18,30
21-1
Kambarys
16,80 21-2
4,12
Tambūras
21-3
2,14
Vonia
21-4
5,66
Virtuvė
21-5
Kambarys
11,28
22-1
Kambarys
18,16 22-2
3,98
Tambūras
22-3
2,13
Vonia
22-4
5,56
Virtuvė
22-5
Kambarys
13,30 22-6
Kambarys
12,74
Kambarys
16,99

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6

Kambarys
Tambūras
Sanmazgas
Virtuvė
Kambarys
Vonia
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Kambarys

11,80
5,71
0,94
6,17
6,57
2,20
12,45
16,86
4,15
2,16
5,78
11,90
18,25
4,05
2,16
5,86
10,00
18,20
16,78
Iš viso: 315.27

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38,
KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

33684

PV

V.Viršilas

A 751

PDV

A.Adomaitienė

27411

PDV

G.Timonis

STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 03

0
Lapas

Lapų

03

30

III AUKŠTO PLANAS

24-4
9,91

23-3
5,90

24-2
2,14

4910

24-5
18,25

SN-2

23-4
11,52
12-5
2,13

23-1
4,31

24-6
16,65

23-5
18,53

12-6
12,43

5650

14-4
10,46

4-4
11,21

13-1
11,61

5350

3-3
6,05

4-2
2,12

14-1
4,11

12-7
17,10

2390

4-3
5,69

14-2
2,23

12-2
0,90

12-1
5,65

5540

14-3
5,60

12-3
6,15

12-4
6,68

23-2
2,13

24-1
4,11

41200
2400

5540

4-1
3,95

14-5
16,97

14-6
12,89

3-4
10,12

3-2
2,11
3-1
4,12

4-5
18,34

11530

SN-1

5299

5864

24-3
5,81

1460

5299

4190

3-6
16,98

4910

2400

4960

3-5
18,38

BL-2
L2l

L2d

BL-1

4960

2400

4190

1460

5540

2400
40360

5650

5540

2390

5350

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.
2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): mineralinė vata
(180 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +
Akmens masės plytelės 9 mm ir fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone
[pictura]"
4. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm
priešvėjinės izoliacijos plokštėmis.
5. Tamūro durys keičiamos į naujas PVC duris. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys".
6. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.
7. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos statybos
įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti
tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų
kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai
vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.
8. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

13-1
12-1
12-2
Plotas,
Patalpos pavadinimas
m²
12-3
4,12
Tambūras
12-4
2,11
Vonia
12-5
6,05
Virtuvė
12-6
Kambarys
10,12
12-7
Kambarys
18,38 23-1
Kambarys
16,98 23-2
3,95
Tambūras
23-3
2,12
Vonia
23-4
5,69
Virtuvė
23-5
Kambarys
11,21
24-1
Kambarys
18,34 24-2
4,11
Tambūras
24-3
2,23
Vonia
24-4
5,60
Virtuvė
24-5
Kambarys
10,46 24-6
Kambarys
16,97
Kambarys
12,89

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
14-6

Kambarys
Tambūras
Sanmazgas
Virtuvė
Kambarys
Vonia
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Kambarys

11,61
5,65
0,90
6,15
6,68
2,13
12,43
17,10
4,31
2,13
5,90
11,52
18,53
4,11
2,14
5,81
9,91
18,25
16,65
Iš viso: 313.24

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida
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UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38,
KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS
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Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

TREČIO AUKŠTO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 04

0
Lapas

Lapų

04

30

IV AUKŠTO PLANAS

26-4
10,07

25-3
5,84

26-2
2,11

4910

26-5
18,30

SN-2

25-4
11,64
17-5
2,14

25-1
4,28

26-6
16,68

25-5
18,82

17-6
12,65

5540

15-4
10,52

6-4
11,21

16-1
11,80

5350

5-3
6,08

6-2
2,08

15-1
4,01

17-7
17,37

2390

6-3
5,56

15-2
2,20

17-2
0,85

17-1
5,75

5650

15-3
5,68

17-3
6,10

17-4
6,80

25-2
2,14

26-1
4,05

41200
2400

5540

6-1
3,92

15-5
16,85

15-6
12,84

5-4
10,10

5-2
2,14
5-1
4,04

6-5
18,53

11530

SN-1

5299

5864

26-3
5,73

1460

5299

4960

4190

5-6
16,65

5-5
18,42

4910

2400

BL-2
L3
BL-1

4960

2400

4190

1460

5540

2400
40360

5650

5540

2390

5350

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.
2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): mineralinė vata
(180 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +
Akmens masės plytelės 9 mm ir fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone
[pictura]"
4. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm
priešvėjinės izoliacijos plokštėmis.
5. Tamūro durys keičiamos į naujas PVC duris. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys".
6. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.
7. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos statybos
įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti
tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų
kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai
vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.
8. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

16-1
KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ
17-1
EKSPLIKACIJA
17-2
Plotas,
Patalpos pavadinimas
Nr.
m²
17-3
4,04
5-1 Tambūras
17-4
2,14
5-2 Vonia
17-5
6,08
5-3 Virtuvė
17-6
10,00 17-7
5-4 Kambarys
18,42 25-1
5-5 Kambarys
16,65 25-2
5-6 Kambarys
3,92
6-1 Tambūras
25-3
2,08
6-2 Vonia
25-4
5,56
6-3 Virtuvė
25-5
11,21
6-4 Kambarys
26-1
18,53 26-2
6-5 Kambarys
4,01
15-1 Tambūras
26-3
2,20
15-2 Vonia
26-4
5,68
15-3 Virtuvė
26-5
10,52 26-6
15-4 Kambarys
15-5 Kambarys
16.85
12,84
15-6 Kambarys

Kambarys
Tambūras
Sanmazgas
Virtuvė
Kambarys
Vonia
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Kambarys

11,80
5,75
0,85
6,10
6,80
2,14
12,65
17,37
4,28
2,14
5,84
11,64
18,82
4,05
2,11
5,73
10,07
18,30
16,68
Iš viso: 313.85
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Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 05

0
Lapas

Lapų

05

30

V AUKŠTO PLANAS

28-4
9,93

27-3
5,82

28-2
2,11

4910

28-5
18,23

SN-2

27-4
11,73
20-5
2,20

27-1
4,24

28-6
16,78

27-5
18,52

20-6
12,42

5540

18-4
10,38

8-4
11,14

7-3
5,92

18-6
12,82

7-4
10,21

7-2
2,11

8-1
3,94

Priešgaisrinis liukas
(laisva liuko anga
600x800mm)
18-5
16,97

19-1
11,80

5350

8-2
2,17

18-1
3,97

20-7
17,31

2390

8-3
5,56

18-2
2,26

20-2
0,93

20-1
5,59

5650

18-3
5,59

20-3
6,09

20-4
6,77

27-2
2,11

28-1
4,09

41200
2400

5540

7-1
4,18

8-5
18,68

11530

SN-1

5299

5864

28-3
5,77

1460

5299

4190

7-6
16,58

7-5
18,62

4910

2400

4960

BL-2

BL-1

4960

2400

4190

1460

5540

2400
40360

5650

5540

2390

5350

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.
2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): mineralinė vata
(180 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +
Akmens masės plytelės 9 mm ir fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone
[pictura]"
4. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm
priešvėjinės izoliacijos plokštėmis.
5. Tamūro durys keičiamos į naujas PVC duris. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys".
6. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.
7. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos statybos
įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti
tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų
kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai
vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.
8. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

Nr.
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5
18-6

19-1
PENKTO AUKŠTO PATALPŲ
20-1
EKSPLIKACIJA
20-2
Patalpos pavadinimas Plotas,
m²
20-3
4,18
Tambūras
20-4
2,11
Vonia
20-5
5,92
Virtuvė
20-6
Kambarys
10,21 20-7
Kambarys
18,62 27-1
Kambarys
16.58 27-2
Tambūras
3.94
27-3
2,17
Vonia
27-4
5,56
Virtuvė
27-5
Kambarys
11,14
28-1
Kambarys
18,68 28-2
3,97
Tambūras
28-3
2,26
Vonia
28-4
5,59
Virtuvė
28-5
Kambarys
10,38 28-6
Kambarys
16,97
Kambarys
12,82

Kambarys
Tambūras
Sanmazgas
Virtuvė
Kambarys
Vonia
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Tambūras
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Kambarys

11,80
5,59
2,20
6,09
6,77
2,20
12,42
17,31
4,24
2,11
5,82
11,73
18,52
4,09
2,11
5,77
9,93
18,23
16,78
Iš viso: 314.81
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PENKTO AUKŠTO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 06

0
Lapas

Lapų

06

30

STOGO PLANAS

42350
4190

1460

Ventiliacinės šachtosVentiliacinės šachtos

Ventiliacinės šachtos

2400

5650

5540

Ventiliacinės šachtosVentiliacinės šachtos

Ventiliacinės šachtos

5350

Ventiliacinės šachtosVentiliacinės šachtos

Ventiliacinės šachtos

Ventiliacinįs šachtos

Ventiliacinės šachtos

4910

Ventiliacinės šachtos

2390

4910

Ventiliacinės šachtos

5540

13190

2400

5300

5299

6260

4960

i=2,0°

VK-1
KA-1

Ventiliacinįs šachtos

Ventiliacinįs šachtos

Ventiliacinįs šachtos
Lietlovis

4960

2400

4190

1460

5540

2400

5650

5540

2390

5350

41510

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei
užsakant gaminius.
2. I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį
ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti BROOF(t1) klasės reikalavimus.
3. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, stogo danga paruošiama:
išpjaustomos pūslės, nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos,
plyšiai išpjaustomi, išvalomi, užklijuojami, kt.
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo stogas šiltinamas
sudėtine termoizoliacine sistema: polistireninis putplastis EPS 80 (200
mm) + kieta akmens vata (20 mm) + 2 sl. ruloninės prilydomosios
dangos.
5. Sutvarkoma vidinė lietaus vandens nuvedimo sistema - išvalant,
prailginant lietvamzdžius (∅100) ir įrengiant įląjas.
6. Seni alsuokliai paaukštinami, jiems įrengiamos kepurėlės.
7. Esami parapetai pakeliami, kad jų aukštis nuo naujos apšiltinto stogo
dangos būtų nemažesnis kaip 600 mm. Parapetų viršaus nuolydis turi
būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Parapetai nuo stogo
pusės apšiltinami tos pačios rūšies mineraline vata arba polistireniniu
putplasčiu, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui.
8. Ventiliacijos šachtos pakeliamos mūrijant, kad vėdinimo kanalų išvadų
aukštis būtų nemažiau kaip 600 mm nuo naujos stogo dangos.
9. 60 - 80 m2 stogo plote įrengiamas ne mažiau kaip vienas vėdinimo
kaminėlis.
10. Demontuojami seni išėjimo ant stogo liukai ir jų vietoje įrengiami nauji,
apšiltinti, ne mažesni kaip 0,6 x 0,8m liukai.
11. Įrengiama nauja dažytos skardos parapetų, vėdinamo kanalų stogelių,
patekimo ant stogo angos, apsauga.
12. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi
būti padengti ne mažiau kaip 30 cm.

13. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti
patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
14. Atliekant stogo atnaujinimo darbus, būtina apsaugoti visus kanalus,
nuo užteršimo.
15. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose
vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią
leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia
gamintojas.
16. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų
pasiruošimą (darbuotojų
kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos
technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos)
kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus
statybos būdus ar metodus.
17. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
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UAB „STRUKTA“
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33684

-

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO PLANAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 07

0
Lapas

Lapų

07

30

FASADAS 11-1

+14,800

+14,800

+13,900

+13,900
+12,800

+12,600

+12,600
+11,100

+11,000

+9,800

+10,800
+9,200

+8,300

+9,000
+7,400

+7,000

IV kat.

+5,500

+7,200

IV kat.

+5,600
+5,400

+4,200

+3,800

+3,200

II kat.
>3000

+1,900
+0,800

+3,600

±0,000

+11,900
+11,700
+10,100
+9,900
+8,300
+8,100
+6,500
+6,300
+4,700
+4,500
+2,900
+2,700

+2,100

I kat.

>1000

>1000

I kat.

I kat.

>1000

>1000

I kat.

>1000

-0,600

>1000

>1000

I kat.

I kat.

>1000

I kat.

+0,600
-0,600

39880

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

II kat.
PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo
darbus bei užsakant gaminius.
2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus,
paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai,
dėžės, laidai ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai
atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, įrengimo
darbai).
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena)(požeminė dalis) šiltinamas išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstrūzinis
polistireninis putplastis "Finfoam F-300 xx (160 mm) +
drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena) (antžeminė dalis) šiltinamas
išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klinkerinė
plytelė ant dvigubo armuojančiu sluoksnio. Atsparumo
smūgiams kategorija II.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai
(išorės sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): mineralinė vata (180 mm) + priešvėjinė
izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +

akmens masės plytelės "Nowa Gala MONOTEC" 9 mm ir
fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone [pictura]
(arba analogas).

4. Įrengiamos naujos balkonų blokštės ir atitvarai
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais.
Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo
projektavimas
ir
sertifikavimas““ reikalavimus.
6. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis.
7. Sutvarkomas,
suremontuojamas,
sustiprinamas,
apšiltinamas įėjimo į laiptines stogelis, apdaila,
sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
8. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės,
tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos
deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą
tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.
9. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir
kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės
(bendrovės),
turinčios
patvirtintas
Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų
įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius

bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės
lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos
būdus ar metodus.
10. Atnaujinamam
(modernizuojamam)
gyvenamajam
pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su
neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
11. Palangių skardinimo spalva pagal fasado spalvinius
sprendinius.
12. Esamos lauko įėjimo ir rūsio durys nekeičiamos.

-

Keičiamos durys;

-

II kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sienos sistema.

-

Paliekami sprendiniai, nerenovuojama;

-

Užmūrijamos angos

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

33684

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38,
KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

PV

V.Viršilas

A 751

PDV

A.Adomaitienė

27411

PDV

G.Timonis

STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAS 11-1
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 08

0
Lapas

Lapų

08

30

FASADAS 1-11

+14,800

+14,800

+13,900

+13,900

+12,600
+11,700
+11,100

+11,100

+9,800
+8,900
+8,300

+8,300

+7,000

+5,500

IV kat.

+6,100
+5,500

IV kat.

IV kat.

+4,200

+4,200

+3,200

+3,200

+2,700

+2,700

II kat.

>1000

±0,000

I kat.
-0,600

II kat.

>1000

>1000

I kat.

II kat.

>1000

I kat.

±0,000

I kat.
-0,600

39880
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo
darbus bei užsakant gaminius.
2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus,
paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai,
dėžės, laidai ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai
atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, įrengimo
darbai).
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena)(požeminė dalis) šiltinamas išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstrūzinis
polistireninis putplastis "Finfoam F-300 xx (160 mm) +
drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena) (antžeminė dalis) šiltinamas
išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klinkerinė
plytelė ant dvigubo armuojančiu sluoksnio. Atsparumo
smūgiams kategorija II.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai
(išorės sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): mineralinė vata (180 mm) + priešvėjinė
izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +

akmens masės plytelės "Nowa Gala MONOTEC" 9 mm ir
fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone [pictura]
(arba analogas).

4. Įrengiamos naujos balkonų blokštės ir atitvarai
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais.
Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo
projektavimas
ir
sertifikavimas““ reikalavimus.
6. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis.
7. Sutvarkomas,
suremontuojamas,
sustiprinamas,
apšiltinamas įėjimo į laiptines stogelis, apdaila,
sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
8. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės,
tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos
deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą
tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.
9. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir
kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės
(bendrovės),
turinčios
patvirtintas
Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų
įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius

bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės
lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos
būdus ar metodus.
10. Atnaujinamam
(modernizuojamam)
gyvenamajam
pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su
neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
11. Palangių skardinimo spalva pagal fasado spalvinius
sprendinius.
12. Esamos lauko įėjimo ir rūsio durys nekeičiamos.

-

Keičiami mediniai langai į PVC langus;

-

II kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sienos sistema.

-

Naikinamos balkonų konstrukcijos

-

Mūro stiprinimas

-

Paliekami sprendiniai, nerenovuojama
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Žymuo:
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0
Lapas

Lapų

09

30

FASADAS C-A

FASADAS A-C

+14,800

+14,800

+14,800

+13,900

+13,900

+12,600

+12,600

+11,100

+11,100

+9,800

+9,800

+14,360

+8,300

IV kat.

+8,300

IV kat.

+7,000

+7,000

+5,500

+5,500

+4,200

+4,200

>3000

+1,700
+1,100

II kat.

+2,700

II kat.

>3000

+3,200

±0,000

±0,000
+0,600

-0,600

-0,600

10200

10200

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo
darbus bei užsakant gaminius.
2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus,
paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai,
dėžės, laidai ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai
atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, įrengimo
darbai).
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena)(požeminė dalis) šiltinamas išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstrūzinis
polistireninis putplastis "Finfoam F-300 xx (160 mm) +
drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena) (antžeminė dalis) šiltinamas
išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klinkerinė
plytelė ant dvigubo armuojančiu sluoksnio. Atsparumo
smūgiams kategorija II.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai
(išorės sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): mineralinė vata (180 mm) + priešvėjinė
izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +

akmens masės plytelės "Nowa Gala MONOTEC" 9 mm ir
fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone [pictura]
(arba analogas).

4. Įrengiamos naujos balkonų blokštės ir atitvarai
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais.
Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo
projektavimas
ir
sertifikavimas““ reikalavimus.
6. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis.
7. Sutvarkomas,
suremontuojamas,
sustiprinamas,
apšiltinamas įėjimo į laiptines stogelis, apdaila,
sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
8. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės,
tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos
deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą
tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.
9. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir
kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės
(bendrovės),
turinčios
patvirtintas
Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų
įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius

bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės
lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos
būdus ar metodus.
10. Atnaujinamam
(modernizuojamam)
gyvenamajam
pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su
neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
11. Palangių skardinimo spalva pagal fasado spalvinius
sprendinius.
12. Esamos lauko įėjimo ir rūsio durys nekeičiamos.

-

Keičiami mediniai langai į PVC langus;

-

II kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sienos sistema.

-

Priblokuotas pastatas

-

Paliekami sprendiniai, nerenovuojama
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FASADAS C-A; A-C
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 10

0
Lapas

Lapų

10

30

FASADAS 11-1

+14,800

+14,800

+13,900

+13,900
+12,800

+12,600

+12,600
+11,100

+11,000

+9,800

+10,800
+9,200

+8,300

+9,000
+7,400

+7,000

+7,200
+5,600

+5,500

+5,400

+4,200

+3,800

+3,200
+3,600
+1,900

Turėklo aukštis 1200 mm

+11,900
+11,700
+10,100
+9,900
+8,300
+8,100
+6,500
+6,300
+4,700
+4,500
+2,900
+2,700

+2,100

+0,800
±0,000

+0,600
Įėjimo aiktelės aukštis 80 mm, 1 laiptas

-0,02 Įėjimų alt. nuo nuogrindos ne daugiau kaip 20 mm

39880
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fasadinės neglazūruotos akmens masės
plytelės NowaGala MONOTEC MT 01 (angokraščių
skarda dengta poliesteriu RAL) ar artimas
analogas;
1. Prieš pradedant fasado spalvinimą su spalvų atspalviais supažindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
2. Sprediniai gali būti keičiami tik suderinus su užsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.
PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo
darbus bei užsakant gaminius.
2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus,
paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai,
dėžės, laidai ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai
atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, įrengimo
darbai).
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena)(požeminė dalis) šiltinamas išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstrūzinis
polistireninis putplastis "Finfoam F-300 xx (160 mm) +
drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena) (antžeminė dalis) šiltinamas
išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klinkerinė
plytelė ant dvigubo armuojančiu sluoksnio. Atsparumo
smūgiams kategorija II.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai
(išorės sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): mineralinė vata (180 mm) + priešvėjinė
izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +

akmens masės plytelės "Nowa Gala MONOTEC" 9 mm ir
fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone [pictura]
(arba analogas).

4. Įrengiamos naujos balkonų blokštės ir atitvarai
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais.
Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo
projektavimas
ir
sertifikavimas““ reikalavimus.
6. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis.
7. Sutvarkomas,
suremontuojamas,
sustiprinamas,
apšiltinamas įėjimo į laiptines stogelis, apdaila,
sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
8. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės,
tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos
deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą
tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.
9. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir
kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės
(bendrovės),
turinčios
patvirtintas
Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų
įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius

- Cokolinis tinkas, spalva RAL 7005, ar artimas
analogas.

- Fibrocementinės fasadinės plokštės ETERNIT
EQUITONE (PICTURA) PG742 ar artimas analogas;

bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės
lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos
būdus ar metodus.
10. Atnaujinamam
(modernizuojamam)
gyvenamajam
pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su
neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
11. Palangių skardinimo spalva pagal fasado spalvinius
sprendinius.
12. Esamos lauko įėjimo ir rūsio durys nekeičiamos.

- Skardinimas (palangės, parapetai, stogeliai ir kt.),
spalva RAL 7038, ar artimas analogas;

- Fibrocementinės fasadinės plokštės ETERNIT
EQUITONE (PICTURA) PG944 ar artimas analogas;

- Įėjimo į laiptines ir rūsį durys,
spalva RAL 7005, ar artimas analogas;

- Fasadinės neglazūruotos akmens masės
plytelės NowaGala MONOTEC MT 14 ar artimas
analogas;
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- Įėjimo aikštelių akmens masės plytelės RAL 7005.

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

SPALVINIS FASADAS 11-1 (2 variantas)
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 11

0

Lapas

Lapų

11

30

FASADAS 1-11

+14,800

+14,800

+13,900

+13,900

+12,600
+11,700
+11,100

+11,100

+9,800
+8,900
+8,300

+8,300

+7,000

+5,500

+6,100
+5,500

+4,200

+4,200

+3,200

+3,200

+2,700

+2,700
Turėklo aukštis 1200 mm

Turėklo aukštis 1200 mm
±0,000
Aikštelės aukštis 150 mm nuo žemės paviršiaus

±0,000

Įėjimo aiktelės aukštis 80 mm, 1 laiptas

-0,600

39880

-0,600
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fasadinės neglazūruotos akmens masės
plytelės NowaGala MONOTEC MT 01 (angokraščių
skarda dengta poliesteriu RAL) ar artimas
analogas;
1. Prieš pradedant fasado spalvinimą su spalvų atspalviais supažindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
2. Sprediniai gali būti keičiami tik suderinus su užsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.
PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo
darbus bei užsakant gaminius.
2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus,
paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai,
dėžės, laidai ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai
atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, įrengimo
darbai).
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena)(požeminė dalis) šiltinamas išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstrūzinis
polistireninis putplastis "Finfoam F-300 xx (160 mm) +
drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena) (antžeminė dalis) šiltinamas
išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klinkerinė
plytelė ant dvigubo armuojančiu sluoksnio. Atsparumo
smūgiams kategorija II.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai
(išorės sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): mineralinė vata (180 mm) + priešvėjinė
izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +

akmens masės plytelės "Nowa Gala MONOTEC" 9 mm ir
fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone [pictura]
(arba analogas).

4. Įrengiamos naujos balkonų blokštės ir atitvarai
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais.
Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo
projektavimas
ir
sertifikavimas““ reikalavimus.
6. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio
polistireninio putplasčio plokštėmis.
7. Sutvarkomas,
suremontuojamas,
sustiprinamas,
apšiltinamas įėjimo į laiptines stogelis, apdaila,
sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
8. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės,
tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos
deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą
tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.
9. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir
kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės
(bendrovės),
turinčios
patvirtintas
Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų
įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius

- Cokolinis tinkas, spalva RAL 7005, ar artimas
analogas.

- Fibrocementinės fasadinės plokštės ETERNIT
EQUITONE (PICTURA) PG742 ar artimas analogas;

bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės
lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos
būdus ar metodus.
10. Atnaujinamam
(modernizuojamam)
gyvenamajam
pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su
neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
11. Palangių skardinimo spalva pagal fasado spalvinius
sprendinius.
12. Esamos lauko įėjimo ir rūsio durys nekeičiamos.

- Skardinimas (palangės, parapetai, stogeliai ir kt.),
spalva RAL 7038, ar artimas analogas;

- Fibrocementinės fasadinės plokštės ETERNIT
EQUITONE (PICTURA) PG944 ar artimas analogas;

- Įėjimo į laiptines ir rūsį durys,
spalva RAL 7005, ar artimas analogas;

- Fasadinės neglazūruotos akmens masės
plytelės NowaGala MONOTEC MT 14 ar artimas
analogas;
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- Įėjimo aikštelių akmens masės plytelės RAL 7005.

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAS 11-1 (2 variantas)
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 12

0
Lapas

Lapų

12

30

FASADAS C-A

FASADAS A-C

+14,800

+14,800

+14,800

+13,900

+13,900

+12,600

+12,600

+11,100

+11,100

+9,800

+9,800

+8,300

+8,300

+7,000

+7,000

+5,500

+5,500

+4,200

+4,200

+14,360

+3,200

+1,700 KA-1

KA-1

+2,700

+1,100
±0,000

±0,000
+0,600

-0,600

10200

-0,600

10200
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fasadinės neglazūruotos akmens masės
plytelės NowaGala MONOTEC MT 01 (angokraščių
skarda dengta poliesteriu RAL) ar artimas
analogas;
1. Prieš pradedant fasado spalvinimą su spalvų atspalviais supažindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
2. Sprediniai gali būti keičiami tik suderinus su užsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.
PASTABOS:
akmens masės plytelės "Nowa Gala MONOTEC" 9 mm ir
bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės
fibrocementinės plokštės "Eternit Equitone [pictura]
lygį, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos
1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo
(arba analogas).
būdus ar metodus.

2.

3.

3.

4.

darbus bei užsakant gaminius.
Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus,
paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.
Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai,
dėžės, laidai ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai
atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, įrengimo
darbai).
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena)(požeminė dalis) šiltinamas išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstrūzinis
polistireninis putplastis "Finfoam F-300 xx (160 mm) +
drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio.
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo
cokolis (rūsio siena) (antžeminė dalis) šiltinamas
išorine
sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
polistireninis putplastis EPS 100 (170 mm) + klinkerinė
plytelė ant dvigubo armuojančiu sluoksnio. Atsparumo
smūgiams kategorija II.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai
(išorės sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): mineralinė vata (180 mm) + priešvėjinė
izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (25 mm) +

4. Įrengiamos naujos balkonų blokštės ir atitvarai
10. Atnaujinamam
(modernizuojamam)
gyvenamajam
5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais.
pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
durys“ ir
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
specifikacijose.
naudingumo
projektavimas
ir 11. Palangių skardinimo spalva pagal fasado spalvinius
sertifikavimas““ reikalavimus.
sprendinius.
6. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio 12. Esamos lauko įėjimo ir rūsio durys nekeičiamos.
polistireninio putplasčio plokštėmis.
7. Sutvarkomas,
suremontuojamas,
sustiprinamas,
apšiltinamas įėjimo į laiptines stogelis, apdaila,
sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
8. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės,
tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos
deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą
tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią
leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.
9. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir
kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės
(bendrovės),
turinčios
patvirtintas
Statybos
taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos
darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų
įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius

- Fibrocementinės fasadinės plokštės ETERNIT
EQUITONE (PICTURA) PG742 ar artimas analogas;
- Fibrocementinės fasadinės plokštės ETERNIT
EQUITONE (PICTURA) PG944 ar artimas analogas;
- Fasadinės neglazūruotos akmens masės
plytelės NowaGala MONOTEC MT 14 ar artimas
analogas;
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UAB "Kupiškio komunalininkas"

- Skardinimas (palangės, parapetai, stogeliai ir kt.),
spalva RAL 7038, ar artimas analogas;
- Įėjimo į laiptines ir rūsį durys,
spalva RAL 7005, ar artimas analogas;
- Įėjimo aikštelių akmens masės plytelės RAL 7005.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38,
KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

33684

- Cokolinis tinkas, spalva RAL 7005, ar artimas
analogas.

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAS C-A; A-C (2 variantas)
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 13

0
Lapas

Lapų

13

30

PJŪVIS A-A
+14,800

+14,800

+13,900

+13,900

+12,600

+12,600
BL-1
BL-2

+11,100

+11,100

+9,800

+9,800

+8,300

+8,300

+7,000

+7,000

+5,500

SN-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

+5,500

+4,200

+4,200
BL-1

+3,200

KA-1

-

Esama stogo konstrukcija;

-

Perdanga;

-

Esamos rūsio sienos;

-

Esamos sienos;

-

Esamos pertvaros;

-

Projektuojama išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (ekstruzinis polistireninis
putplastis "Finfoam F-300 xx" (160 mm) + drenažinė membrana ant dvigubo armuojančio
sluoksnio);

-

Projektuojama išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (polistireninis putplastis EPS
100 (170 mm) + klinkerio plytelės ant dvigubo armuojančio sluoksnio);

+2,700

±0,000

CK-1

+0,600
-0,600
Šiltinamas cokolis
įgilinant 1,2 m po žeme
bet ne giliau už rūsio grindis

10200
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UAB „STRUKTA“

KVAL.
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PASTABOS:
1. Matmenis pažymėtus žvaigždute (*) tikslinti vietoje.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38,
KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

33684

PV

V.Viršilas

A 751

PDV

A.Adomaitienė

27411

PDV

G.Timonis

STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

0
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 14

Lapas

Lapų

14

30

Tarpo tarp sublokuotų namų apšiltinimo detalė SN-2 M 1:10

11
13

Sienų apšiltinimo detalė SN-1 M 1:10
5

10

6

7

520

180
30

12
6
4

Fibrocementinė fasado apdailos plokštė (8 mm) ir akmens masės plytelės 9mm
arba analogas
2 Ventiliuojamas oro tarpas
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, Paroc CORTEX b (arba
3
analogas), λdec ≤ 0,034 W/(m·K)
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, Paroc EXTRA PLUS (arba analogas),
4
λdec ≤ 0,035 W/(m·K) arba analogas
5 Tvirtinimo smeigė
6 Esama atitvara
Karkasas su termoizoliacinėmis tarpinėmis tarp sistemos karkaso elementų ir
7 pagrindo
IVTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus
1

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai.
2. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimų.
3. Reikalavimai fasadinėms plokštėms (HPL, FC) pateikti SA/SK - TS.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

9

1

8

7

3

Fibrocementinė fasado apdailos plokštė (8 mm) ir akmens masės plytelės 9mm
arba analogas
2 Ventiliuojamas oro tarpas
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, Paroc CORTEX b (arba
3
analogas), λdec ≤ 0,034 W/(m·K)
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, Paroc EXTRA PLUS (arba analogas),
4
λdec ≤ 0,035 W/(m·K) arba analogas
5 Tvirtinimo smeigė
6 Skardos lankstinys su standumo briauna
7 Dvipusis kabliukas
Karkasas (kronšteinai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinėmis tarpinėmis tarp
8 sistemos karkaso elementų ir pagrindo
9 T formos aliuminio profilis
10 Esamas prijungtas pastatas
11 Esamo pastato siena
12 Deformacinis profilis
13 Biri termoizoliacinė medžiaga Paroc BLT 9 arba analogas
IVTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus
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2

1

≥ 25

PASTABOS:

30

4
3
2
1

180

5

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR.15

0
Lapas

Lapų

15

30

Sienų apšiltinimo detalė SN-1 M 1:10
1
2

4

1

2

3

4

3
5

Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, Paroc EXTRA PLUS (arba analogas),
λdec ≤ 0,035 W/(m·K) arba analogas
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, Paroc CORTEX b (arba
2
analogas), λdec ≤ 0,034 W/(m·K)
3 Sraigtas su kaiščiu
4 Izoliuojanti tarpinė
5 L / T profilis
6 Kampainis su pastiprinimu
7 Ventiliuojamas oro tarpas
Fibrocementinė fasado apdailos plokštė (8 mm) ir akmens masės plytelės 9mm
8 arba analogas
IVTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus

5

1

6
7
8
9
≥ 25

180
30

6
7
8
9
≥ 25

1

180
30

PASTABOS:

2

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti
išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai.
2. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ reikalavimų.
3. Reikalavimai fasadinėms plokštėms pateikti SA/SK - TS.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius
galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3
4
5

≥ 25

180
30

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

6

KVAL.
DOK. Nr.

7

33684

PV

V.Viršilas

A 751

PDV

A.Adomaitienė

8

27411

PDV

G.Timonis

≥ 25

180
30

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), GEDIMINO G. 38,
KUPIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 16

0
Lapas

Lapų

16

30

COKOLIO (ANTŽEMINĖS DALIES)
ŠILTINIMO ĮRENGIMO MAZGAS M1:10

COKOLIO (POŽEMINĖS DALIES)
ŠILTINIMO ĮRENGIMO MAZGAS M1:10

4

2

3

4

6
2

5

7

3

5

1

1

160

1
2

170

Apdailos sluoksnis - klinkerio plytelės
Dvigubas armavimo sluoksnis
Termoizoliacijos sluoksnis - polistireninis putplastis EPS 100 (arba artimas
3 analogas); λdec ≥ 0,037 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 300 kPa
4 Tvirtinimo smeigė
5 Šilumos izoliacijos klijai
6 Hidroizoliacija (teptinė, bituminė, tepama 2 sl.)
7 Esama atitvara
ISTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus

Hidroizoliacija ant šiltinimo medžiagos (drenažinė pvc membrana)
Termoizoliacijos sluoksnis - ekstruzinis polistireninis putplastis "Finnfoam
F-300 xx" (arba artimas analogas); λdec ≥ 0,037 W/(m·K); gniuždomasis
įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 300 kPa

1
2

3 Šilumos izoliacijos klijai
4 Hidroizoliacija (teptinė, bituminė, tepama 2 sl.)
5 Esama atitvara
ISTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“ reikalavimų.
2. Reikalavimais tinkui pateikti SA/SK - TS.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR.17

0
Lapas

Lapų

17

30

1

Cokolio šiltinimo detalė CK-1 M 1:10
1
2

±0,000

3
2

520

4
5
6
7
8
9
10

10
100

-0,300
4

11

78

170

11
6

Siena SN-1 (žiūr. SA/SK - BR.15)
Esama I aukšto grindų konstrukcija
Termoizoliacijos sluoksnis - ekstruzinis polistireninis putplastis "Finnfoam
F-300 xx" (arba artimas analogas); λdec ≥ 0,037 W/(m·K); gniuždomasis
įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 300 kPa
Cokolinis profiliuotis
Esama rūsio siena (cokolis)
Hidroizolaicija ant pamato (rūsio sienos) ir šilumos izoliacijos klijai
Deformacinė juosta
Akmens masės plytelės ir dvigubas armavimo sluoksnis
Hidroizoliacija ant šiltinimo medžiagos (drenažinė membrana)
Vienpusis kabliukas
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100 (arba analogas); λdec
≥ 0,035 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥ 100 kPa

Perforuota cokolinio
profilio dalis
Žemės paviršius

160

9

3
500
PASTABOS:

1,20 m nuo
žemės paviršiaus

9

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti
išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos
termoizoliacinės sistemos" reikalavimų.
2. Privalu laikytis IVTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Reikalavimai akmens masės pytelėms pateikti SA/SK - TS.
4. Tvirtinant akmens masės plyteles vadovautis konkretaus gamintojo nurodytomis montavimo instrukcijomis.
5. Tvrtinimo smeigės įleidžiamos į sieną 50-90 mm.
6. Kadangi pastato aukštis yra daugiau nei 8 m, plokštės turi būti tvirtinamos metalinėmis smeigėmis.
7. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius
galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

-2,300
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

COKOLIO ŠILTINIMAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR.18

0
Lapas

Lapų

18

30

Stogo konstrukcijos ST-1 ir vėdinimo kaminėlio VK-1 įrengimo detalė M 1:10

380
11

10
9

50

150
7

8

2 1
3
4
5

20

50

Apatinis dangos sluoksnis
Viršutinis dangos sluoksnis

3

≤ 0,040 W/(m·K);

Termoizoliacija - kieta mineralinė vata Paroc ROB 60 (arba analogas); λdec

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); λdec ≤ 0,039
W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 %
[LST EN 826], ≥ 80 kPa
Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)
5
Esama stogo konstrukcija
6
Apatinis dangos lopas
7
Viršutinis dangos lopas
8
9
Keramzitas arba biri akmens vata
10 Hermetikas
11 Vėdinimo kaminėlis
Papildomai apšiltintas stogas turi atitikti BROOF(t1) degumo klasės reikalavimus
4

200

150

1
2

6

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

PASTABOS:

1.
2.
3.
4.

Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimų.
Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
Įrengiamas ne mažiau kaip 1 vėdinimo kaminėlis 60-80 m² stogo plote.
Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO ŠILTINIMAS.
VĖDINIMO KAMINĖLIS

Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 19

0
Lapas

Lapų

19

30

Karnizo šiltinimo detalė KA-1 M1:10

5

6

2

1
3

1
2
3
4
5
6

Stogo konstrukcija ST-1
Lietaus vandens surinkimo latakas d150 mm
Lietvamzdis d100 mm
Sienos konstrukcija SN-1
Termoizoliacija - polistireninio putplasčio plokštės,
EPS 70 Neoporas (arba analogas), λdec ≤ 0,033
W/(m·K)
Armuojamojo sluoksnio ir dekoratyvinio tinko
apdaila

4

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

PASTABOS:

1. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų)
reikalavimuose.
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO ŠILTINIMAS.
KARNIZO ĮRENGIMAS

Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 20

0
Lapas

Lapų

20

30

ĮĖJIMO STOGELIO APŠILTINIMO MAZGAS IS-1 M 1:10
2

6
7
8
9
10
11
12
13
14

4

6

5

i≥2,5% (1,4°)

8

≥300

4
5

11

40

3

Lauko durys
Sienos konstrukcija SN-1 (žr. SA/SK - BR.13)
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70 (arba
analogas); λdec ≤ 0,039 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai
produktai deformuojasi 10 %
[LST EN 826], ≥ 70 kPa
2sl. prilydomos ruloninės dangos
Esama gelžbetoninė stogelio plokštė
Termoizoliacija - kieta mineralinė vata Paroc ROB 60
(arba analogas); λdec ≤ 0,040 W/(m·K);
Skardos lankstinys
Lietaus vandens surinkimo latakas
Nuosvyra
Fasadinis tinkas, armavimo sluoksnis
Perimetrinis profiliuotis
Dažyta skarda (spalvinį sprendimą žiūrėti SA br. 10-12)
Šilumos izoliacijos klijai
Fasadinis tinkas ir dvigubas armavimo sluoksnis

12
9

50

1
2

7

3

13

10

1

0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.

PASTABOS:

1. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas,
gaminius galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų)
reikalavimuose.
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STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMO DETALĖ
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 21

0
Lapas

Lapų

21

30

PVC balkono durų įrengimo detalė BL-2 M 1:10

Esama buto grindų danga
Esamas slenkstis nekeičiamas
PVC balkono durys
Elastiškas hermetikas
Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70 (arba analogas); λdec
5 ≤ 0,032 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826],
≥ 70 kPa
Akmens
masės plytelės
6
7 Laikiklis. L120x80x8
Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70 (arba analogas); λdec
8 ≤ 0,032 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826],
≥ 70 kPa
9 Fasado apdaila - akmens masės plytelės
10 Tvirtinimo sraigtas
11 PVC apdailos juosta
1
2
3
4

3
10
2

15

11

4

12

14

6

5

7
8

20 - 30

1

100

9
13

12 Montavimo kaladėlė
13 Esama balkono plokštė
14 Hidroizoliacinė sandarinimo juosta
15 Garo izoliacinė sandarinimo juosta

PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius
galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų)
reikalavimuose.
0

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

UAB „STRUKTA“

KVAL.
DOK. Nr.
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LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Kupiškio komunalininkas"

Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PVC BALKONO DURŲ ĮRENGIMO DETALĖ
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 22

0
Lapas

Lapų

22

30

Balkono planas

Išilginis balkono plokštės pjūvis

350

70

Betonas C25/30-XC1

Armatūros tinklas
∅12 200/200, S500

Plieninė sija UPN 140
Armatūros tinklas
∅12 200/200, S500

PJŪVIS 1-1

Esamas siena

350

300

Lovinis profilis
UPN140, S275

~20

Savaime besiplečiantis
cementinis skiedinys
Ceresit CX-5 arba analog.

Plieninė sija UPN 140

Plieninės tarpinės
150x100x5 (h)

Esama GB perdangos plokštė

1250*

Armatūros tinklas
∅12 200/200, S500

Plieninė sija UPN 140

PJŪVIS 2-2

Plieninė sija UPN 140

Termoizoliacijos sluoksnis ekstruzinis polistireninis putplastis
"Finnfoam F-300 xx" (arba artimas
analogas)

Esamas siena

20

2540*; 3800*

Esama GB perdangos plokštė
Virintinė jungtis
Sena balkono grindinio plokštė

Remontinis mišinys
išlyginimui "Ceresit CD
25" (arba analogas)

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Matmenis su žvaigždute (*) būtina tiklinti vietoje.
3. Balkono plokštei pailginti naudojamas C30/37 XF3, F150, W2 klasės betonas bei S500 stiprumo klasės
armatūros strypai.
4. Plieninių konstrukcijų plieno stiprumo klasė ne žemesnė kaip S275.
5. Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinės kertinės siūlės statinis nemažesnis 5 mm, jei
nenurodyta kitaip. Virintines jungtis įrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, žymuo E42 pagal LST EN
ISO 2560:2006, arba elektrodine viela G42 pagal LST EN ISO 14341:2008, virinanat apsauginėse dujose.
Irengiamos siulės metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne mažesnis kaip 500 MPa.
6. Visus plieninius paviršius nuvalyti, pašalinti riebalų sluoksnį pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių
paruošimą ir padengimą vykdyti uždaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4.
7. Visas plienines konstrukcijas nugruntuoti ir nudažyti 2 sl. antikorozinių dažų. Dažų dangos storis ne
plonesnis kaip 120 μm.
8. Darbų eiliškumas:
Esančioje mūro sienoje išskaldyti ertmes profiliams UPN 140 (poz. 1). Ertmių matmenys ~20 mm didesni,
negu lovinio profilio. Profiliai įspraudžiami priremiant juos plieninėmis tarpinėmis 150x100x5. Tarpinių
skaičius tinkslinamas vietoje. Po profilių įtvirtinimo, ertmės užkaišomos besiplečiančiu cementiniu skiediniu
CERESIT CX-5 arba analog.
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Laida

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BALKONO PLOKŠTĖS ĮRENGIMO DETALĖ
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 23

0
Lapas

Lapų

23

30

Gelžbetoninės plokštės skaičiavimas
Plieninės gembės skaičiavimas

0
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Laida

Data
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

PLIENINĖS GEMBĖS IR GELŽBETONIO
PLOKŠTĖS SKAIČIAVIMAS

Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 24
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BALKONO PLOKŠTĖS APŠILTINIMO ĮRENGIMO MAZGAS BL-1 M 1:10

1
2
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4
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6
7
8
9

2

8

10

6

7

50

4

3

13

20-50 mm

9

10

Sienos konstrukcija
Akmens masės plytelės, slidumo klasė R11
Šilumos izoliacijos klijai
Skardos lankstinys
Armavimo sluoksnis ir apdalinis fasadinis tinkas
Armuotas betono sluoksnis
Hidroizoliacija
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Balkono atitvaras (h=1,20 m)
Termoizoliacijos sluoksnis - polistirenas EPS 100 (arba artimas
analogas); λdec ≥ 0,035 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 100 kPa

5

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys“ reikalavimų.
2. Privalu laikytis IVTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Reikalavimai apdailai pateikiami SA/SK - TS.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
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Laida
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25
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Balkono tvorelė Nr.1

Medžiagų žiniaraštis
1000
920

40 40
120

2

1 poz.
2 poz.

4 poz.

3

40

590

560

40

560

40

590

40
2540

40

Plieninis keturkamis profilis 40x40x3 mm, S235, L=2500 mm
Plieninis keturkamis profilis 40x40x3 mm, S235, L=1000 mm
Plieninis keturkamis profilis 40x40x3 mm, S235, L=1160 mm
Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=590 mm

40 40
120

2

40

560

40

575

860

1200

2

7

3

40

40
100260

575
40

560
40

4

vnt.

6 poz.

Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=920 mm

2

vnt.

2

vnt.

2

vnt.

40

3800

PASTABOS:
1.
Matmenys pateikti milimetrais.
2.
Matmenis su žvaigždute (*) tikslinti vietoje.
3.
Turėklų atitvarų spalva RAL 8011.
4.
Plieninių konstrukcijų plieno stiprumo klasė ne žemesnė kaip S235, jeigu nenurodyta kitaip.
5.
Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinės kertinės siūlės statinis nemažesnis 1,2*t, kur t - ploniausias besiliečiančių
skerspjūvių sienelės storis, jei nenurodyta kitaip. Virinimas atliekamas visu besiliečiančiu paviršiumi.
6.
Virintines jungtis įrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, žymuo E42 pagal LST EN ISO 2560:2006, arba elektrodinę vielą
G42 pagal LST EN ISO 14341:2008 virinanat apsauginėse dujose. Įrengiamos siūlės metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne
mažesnis kaip 500 MPa.
7.
Visus plieninius paviršius nuvalyti, pašalinti riebalų sluoksnį pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių paruošimą ir padengimą vykdyti
uždaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Plieninis keturkamis profilis 40x40x3 mm, S235, L=2500 mm

1

vnt.

2 poz.

Plieninis keturkamis profilis 40x40x3 mm, S235, L=1000 mm

2

vnt.

3 poz.

Plieninis keturkamis profilis 40x40x3 mm, S235, L=1160 mm

9
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Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=590 mm

4

vnt.

5 poz.

Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=560 mm

8
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6 poz.

Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=920 mm

2
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2
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4
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Kiekis Mato
vnt. vnt.

1 poz.

Fibrocementinė plokštė "Eternit Equitone [pictura]"
7 poz.
1000x940 mm
Fibrocementinė plokštė "Eternit Equitone [pictura]"
8 poz.
940x670 mm
Fibrocementinė plokštė "Eternit Equitone [pictura]"
9 poz.
1270x940 mm
10 poz.
Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=575 mm

590
40

vnt.

Balkonų turėklai

100
590

7

vnt.

Pozicija

40
260

6

40
260

1160
40

vnt.

Medžiagų žiniaraštis
120
40 40

1

5

2

8

1000
920

4

vnt.

40

3730

5

1

Plieninis keturkamis profilis 40x20x3 mm, S235, L=560 mm

Balkono tvorelė Nr.2

4

Kiekis Mato
vnt. vnt.

5 poz.

Fibrocementinė plokštė "Eternit Equitone [pictura]"
7 poz.
1000x940 mm
Fibrocementinė plokštė "Eternit Equitone [pictura]"
8 poz.
940x670 mm

100

5

3 poz.

860

40
260

3

40
100260

4

7

1200

8

1160

8

Pavadinimas ir techninės charakteristikos
Balkonų turėklai

40
260

6

Pozicija
120
40 40

2500
1
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BALKONO TVORELĖS ĮRENGIMO DETALĖ
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 26

0
Lapas

Lapų

26

30

Liuko PRL-1 atnaujinimo esamoje perdangoje detalė M 1:10
Pjūvis A-A
Kieta akmens vata
Skardos lankstinys
t=1,5 mm

Cinkuotos skardos
lankstiniai t=1,5 mm

Skardos lankstinys
t=1,5 mm

Daugiasluoksnė (akmens
vatos) plokštė 100-120 mm
Viršutinis prilydomas sluoksnis
bituminė ritininė stogo danga

Apskardintas liuko
dangtis
Rankena liuko
atidarymui

Cinkuotos skardos
lankstiniai t=1,5 mm

Grandinėlė
Hermetikas
Guminė tarpinė

Daugiasluoksnė (akmens
vatos) plokštė 100-120 mm
Daugiasluoksnė (akmens
vatos) plokštė 100-120 mm

Bituminė ritininė
stogo danga
A

A
Cinkuotos skardos
lankstiniai t=1,5 mm

1.
2.

Esama g/b perdanga;
Stogo šilumos izoliacija: kieta akmens vata Paroc ROB 60 (arba analogas); λdec ≤ 0,040 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 50 kPa + polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); λdec ≤ 0,037 W/(m·K); gniuždomasis įtempis,
kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 80 kPa;
3. Mineralinės vatos bortelis;
4. Ritininė hidroizoliacija;
5. Papildomas ritininės izoliacijos sluoksnis;
6. Guminė sandarinimo tarpinė;
7. Remontuojamos metalinės kopetėlės ir tvirtinimo prie liuko daugiasluoksnės plokštės;
8. L profilis;
9. Grandinėlė;
10. Liuko stogelio tvirtininko kabliukas.
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PASTABOS:

1. Priešgaisrinio liuko viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo dangos.
2. Visa esama liuko laikančioji konstrukcija ardoma. Nauja liuko laikančioji konstrukcija mūrijama iš silikatinių blokelių (b = 120)
iki projektinės padėties ir įrengiamas naujas priešgaisrinis liukas (EW30-C0).
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STOGO LIUKO ĮRENGIMAS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 27
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27
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260 mm
380 mm
Ne mažiau 120 mm

Prailginamas įvadas
atitraukiant esamą įvadinį vamzdį nuo sienos
ir jį sumontuojant (virinant) atgal į buvusią padėtį,
naudojant analogiškų savybių plieninius vamzdžius

PASTABOS:

1. Dujų įvado atkėlimą privaloma atlikti prieš apšiltinimo ir apdailos darbus.
2. Ant fasado esantys dujotekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, paliekant ne
mažesnį kaip 12 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Dujotiekis, kertantis pastato
konstrukcijas, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžiu, ne žemesnės kaip A2
degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti nuo korozijos. dėklo ilgis turi būti
lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, dažomi
antikoroziniais dažais, pieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį.
3. Dujotiekio atitraukimo nuo sienos darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė turinti teisę vykdyti
skirstomojo dujotiekio remonto darbus.
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DUJŲ ĮVADO PERKĖLIMAS
Žymuo:
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Langų žiniaraštis

Tipas

Eskizas

A

2200

A

L2d

Gaminio matmenys, mm
B

900

Vnt.

Vieno elemento plotas, m²

1

Bendras plotas, m²

Pastabos

1.98

Balkonų durys (dešininės/kairinės): varstomos durys su
trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“:
plastikinio profilio rėmas su dviem stiklo paketais,
užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,10 W/m²K.

2.10

Nevarstomas vienos dalies langas:
plastikinio profilio rėmas su dviem stiklo paketais,
užpildytu inertinėmis dujomis. Šilumos perdavimo koef. U≤1,10
W/m²K.

3.22

Varstomas trijų dalių langas su varstymo padėtimi „mikroventiliacija“:
plastikinio profilio rėmas su dviem stiklo paketais, užpildytu
inertinėmis dujomis. Šilumos perdavimo koef. U≤1,1 W/m²K.

1.980

B

1500

A

L2l

1400

1

2.100

B

2300

A

L3

1400

1

3.220

B

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ reikalavimų.
2. Langai turi atitikti šiuos reikalavimus:
langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,10 W/(m2·K);
langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 86 mm;
langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių
storis - ne mažesnis kaip 2,5 mm;
• langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis - ne mažesnis kaip 1,5 mm;
• languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero
(TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.
3. Langų vaizdas rodomas iš lauko pusės. Naujų langų rėmo sudalinimas analogiškas keičiamo lango rėmo sudalinimui.
4. Prieš užsakant gaminius, visus matmenis būtina patikslinti statybos vietoje ir langų varstymą (kairinis, dešininis, rankenų įrengimo
aukštis, furnitūra ir kt.) suderinti su Statytoju (Užsakovu).
•
•
•
•
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LANGŲ ŽINIARAŠTIS
Žymuo:

19 - 063- TDP - SA/SK - BR. 29
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Tipas

Gaminio
matmenys,
mm
A
B

Eskizas

2200 1000

A

D1

Durų žiniaraštis
Vieno
Bendras
elemento
Vnt.
plotas,
plotas,
m²
m²

4

2.200

8.80

Lauko durys:
metalinės (dažytos milteliniu būdu) su
langeliu (≤ 0,2 m2 stiklo paketas, stiklas
grūdintas, laminuotas iš abiejų pusių), su
pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi ir
rankenomis. Spyna su kodu. Atsparumas
varstymui ≤ 200 000 ciklų. Durų šilumos
perdavimo koef. U≤1,50 W/m²K.

5.94

Rūsio durys:
metalinės (dažytos milteliniu būdu), su
pritraukimo mechanizmu, fiksatoriumi ir
rankenomis. Spyna su raktu.Atsparumas
varstymui ≤ 200 000 ciklų. Durų šilumos
perdavimo koef. U≤1,50 W/m²K.

7.92

Tambūro durys iš sustiprinto lauko durims
skirto plastikinio profilio su pritraukėju,
fiksatoriumi.
Durų šilumos perdavimo koef. U≤1,1 W/m²K.
Tambūro durys iš dviejų dalių: viršutinė
dalis - iš permotomo armuoto stiklo
paketo, apatinė dalis - nepermatoma su
plastiko užpildu.

B

2200 900

A

D2

3

1.980

B

2200 900

A

D3

4

1.980

Pastabos

B

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO
DURYS“ reikalavimų.
3. Durų vaizdas rodomas iš lauko pusės.
4. Prieš užsakant gaminius, visus matmenis būtina patikslinti statybos vietoje ir durų varstymą (kairinis, dešininis,
rankenų įrengimo aukštis, furnitūra ir kt.) suderinti su Statytoju (Užsakovu).
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DURŲ ŽINIARAŠTIS
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