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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Daugiabučio namo Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo ( modernizavimo) projektą parengė
,,Projektai ir Co“ UAB.
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:
› UAB "Kupiškio komunalininkas" patvirtinta statinio projektavimo Techninė užduotimi;
› Daugiabučio namo Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo ( modernizavimo) investicijų planą;
› Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre dokumentai;
› Pastato energetinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo( modernizavimo) priemonių
įgyvendinimo;
› Privalomųjų dokumentų projekto daliai rengti ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais
Užsakovas (statytojas) – UAB "Kupiškio komunalininkas".
Statinių grupė – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai))
Statinio kategorija – Neypatingas statinys.
Statinio klasifikacija – Daugiabutis namas (7.3.).
Statinio statybos rūšis – atnaujinimo ( modernizavimo) projektas.
Ši projektinių dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais,
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais, privalomaisiais dokumentais, sutarties reikalavimais, projektavimo (techninės) užduoties
reikalavimais, projektavimo sąlygomis, topografine nuotrauka, matavimais.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų planavimo
dokumentus, nepažeidžia esminių statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamo
kultūros vertybių paveldo reikalavimų, trečiųjų asmenų interesų apsauga.

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Užsakovo pateikta statinio projektavimo
užduotimi, topografine nuotrauka, matavimais ir normatyviniais reglamentais:

Projekto rengimo dokumentai. statybos techninių reglamentų redakcijų sąvadas:
STR 1.01.02:2016
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017
Statinių klasifikavimas
STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.12.06:2002
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

Laida
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Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
Statybinė klimatologija
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
Gyvenamieji pastatai
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
Poveikiai ir apkrovos.
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Medinių konstrukcijų projektavimas
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
Statinių konstrukcijos. Grindys

BENDRIEJI DUOMENYS
Esami duomenys daugiabučio namo Vytauto g.57, Kupiškyje informacija apie statinį:

Aukštų skaičius - 4

Butų skaičius - 20

Pastato bendras plotas – 1227,80 m2

Pastato naudingasis plotas – 960,32m2

Pastato tūris - 5083 m3
PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS
PASTATO ESAMA PADĖTIS

Nagrinėjamas daugiabučio namo Vytauto g.57, Kupiškyje:

Namo konstrukcija - plytų mūras;

Aukštų skaičius-4

Namo energetinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data - F, KG-056500262,2018-11-30;
Eil.
Nr.

Apžiūros objektas

Sienos (fasadinės)

Pamatai ir nuogrindos
Stogas

Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos,
nusidėvėjimo lygis ir pan.).
Fasadinės sienos – silikatinių ir keraminių plytų mūro
sienos, iš vidaus tinkuotos. Sienose yra įtrūkių
. Keraminės plytos vietomis aptrupėjusios. Sienų ir kitų
pastato konstrukcijų sandūros nesandarios. Esamų sienų
šilumos perdavimo koef. U=1,27W/m2K.
Nuogrinda sukritusi, nepakankamo nuolydžio.
Pamatai g/b blokų, nuolat veikiami drėgmės. Yra
įtrūkių.
Pastato stogas šlaitinis, dengtas asbestcemečio lakštais.
7502-01-TDP-SK.AR

Lapas

Lapų

Laida

2

17

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai))
pastato, Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Cokolis
Lietaus vandens
nuotėkos
Rūsio perdangos šilumos
perdavimo koeficiantas
Balkoninės plokštės
Balkonų aptvėrimų
konstrukciją.

3

Medinė stogo konstrukcija vietomis padengta pelėsio.
Perdanga palėpėje neapšiltinta. Nėra lietaus nuvedimo
sistemos.Laiptinių įėjimo stogelių plieninė danga
paveikta korozijos. Perdangos pastogėje šilumos
perdavimo koeficiantas U=0,85W/m2K..
Pastato cokolis veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas
vietomis atškokęs. Padengtas pelesiu ir samanomis, kai
kur aptrupėjęs. Cokolio šilumos perdavimo koef.
U=2,69W/m2K..
Nėra lietaus nuvedimo sistemos.
U=2,04W/m2K..
G/b plokštės atremtos galais. Plokščių paviršiaus
nubirėja dažai, konstrukcija pepažeista.
Metalinė paveikta korozijos, papildonai įrengtos,
medinių lentų konstrukcija. Išorinėje dalyje dengta
šiferinė danga.
FOTOFIKSACIJOS
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APKROVOS IR DERINIAI
Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94):








vidutinė metinė oro temperatūra: + 5,9ºC;
absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 33,7ºC;
absoliutus oro temperatūros minimumas: -35,5ºC;
santykinis oro metinis drėgnumas: 80%;
vidutinis kritulių kiekis per metus: 605mm;
maksimalus paros kritulių kiekis: 80,3mm;
Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis: 103 cm (10 metų), 140 cm (50 metų).

SNIEGO APKROVOS RAJONAS YRA I:
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, 1 priedo:
Sniego apkrovos rajonas
I

sk, kN/m2
1,6

,kai esamo pastato stogo nuolydis 28° :
𝐠 𝐐 = 𝟏, 𝟑; – sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas.
Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją dydis nustatomas pagal formulę:
𝑠 = 𝜇 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝑠 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,6 ∙ 1,3 = 2,08 𝑘𝑁⁄𝑚 ;
sk - sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė
𝝁𝒉 – stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas pagal Reglamento 158-162 punktus,
kai 𝑠𝑡𝑜𝑔𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠 < 25° , 𝜇 = 𝜇 = 1 imama 1,0;
Ce – atodangos koeficientas, kurio reikšmė paprastai imama 1,0;
Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės
įtakos. Terminis koeficientas turi būti panaudojamas, kai atsižvelgiama į dėl tirpimo sumažėjusią
sniego apkrovą ant stogo, turinčio didelį šiluminį laidumą (> 1 W/m2K). Visais kitais atvejais
Ct= 1,0.
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VĖJO GREIČIO RAJONAS – II , VIETOVĖS TIPAS - B :
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, 3 priedo:
Vėjo greičio rajonas
I

vref,0 m/s
24

Atskaitinis vėjo greitis vref (m/s) apskaičiuojamas:
Statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“ 1 priedas –(1.6) formulė:
𝑣
=c
∙C
∙ 𝐶 ∙ 𝑣 . ∙ 1,04 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 24 ∗ 1,04 = 24,96𝑚/𝑠

Atskaitinis vėjo slėgis qref (Pa) apskaičiuojamas:
Statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys“ 1 priedas –(1.5) formulė:
taip:
𝑞

𝑤
𝑤
𝑤
𝑤
𝑤
𝑤
𝑤

= ∙𝑣

=

,

∙ 24,96 ≅ 390𝑃𝑎.

Vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių max. aukštije wme (Pa):
= 𝑞 ∙ 𝑐(𝑧) ∙ 𝑐 = 390𝑃𝑎 ∙ 0,71 ∙ 0,8 ≅ 222𝑃𝑎
Vėjo slėgis į vidinį (pavėjinį) atitvaros paviršių wi (Pa):
= 𝑞 ∙ 𝑐 (𝑧) ∙ 𝑐 = 390𝑃𝑎 ∙ 0,71 ∙ −0,6 ≅ −166𝑃𝑎
Sienų pakraščių (1,5m plotis) zonų :
= 𝑞 ∙ 𝑐 (𝑧) ∙ 𝑐 = 390𝑃𝑎 ∙ 0,71 ∙ −2 ≅ −554𝑃𝑎
Sienų kampų (1,5m plotis) zonų:
= 𝑞 ∙ 𝑐 (𝑧) ∙ 𝑐 = 390𝑃𝑎 ∙ 0,71 ∙ −3 ≅ −831𝑃𝑎
Suminis vėjo slėgis į vidinį paviršių:
= 𝑤 − 𝑤 = 222 − (−166)𝑃𝑎 = 388𝑃𝑎
Sienų pakraščių (1,5m plotis) zonų :
= 𝑤 − 𝑤 = 222𝑃𝑎 − (−554)𝑃𝑎 = 776𝑃𝑎
Sienų kampų (1,5m plotis) zonų:
= 𝑤 − 𝑤 = 222𝑃𝑎 − (−831)𝑃𝑎 = 1053𝑃𝑎
kai, h~13,00m.
c(z) = 0,71; – koeficientas c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį pagal pastato aukštį.
ce = 0,8; – išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas.
γ = 1,3; – vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas.
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Pastato sienų aerodinaminių koeficientų nustatymo schema.

sienų centrinių zonų skaičiavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas 𝑐 =-0,6

sienų pakraščių zonų skaičiavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas 𝑐 =-2.

sienų kampų zonų skaičiavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas 𝑐 =-3.
Projektinė vėjo apkrova sds (kPa) į vidinį paviršių:
𝑆 , = 0,001 ∙ 𝑤
∙ 𝛾𝒬 = 0.001 ∙ 388 ∙ 1.3 = 0,504kPa.
Projektinė vėjo apkrova sds (kPa) į sienų pakraščių zoną - 1,5m:
𝑆 , = 0,001 ∙ 𝑤
∙ 𝛾𝒬 = 0.001 ∙ 776 ∙ 1.3 = 1,01kPa.
Projektinė vėjo apkrova sds (kPa) į kampų zoną - 1,5m:
𝑆 , = 0,001 ∙ 𝑤
∙ 𝛾𝒬 = 0.001 ∙ 1053 ∙ 1.3 = 1,37kPa.
APKROVOS SKAIČIUOJANT STOGO KONSTRUKCIJAS:
Eil. Nr. Apkrova
1.
Savasis svoris
2.
Stogo konstrukcija
3.
Sniego apkrova
Apkrova
Eil. Nr.

1.

1

2

3

4

+

+

+

-

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato, namo fizinės būklės duomenis, numatomos namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios užtikrina aukštesnę – B (palyginus su esama F), pastato
energinio naudingumo klasę.
Reikalavimai B, energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims).
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(B) (W/(m²K)) vertės energinio naudingumo klasės
pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių
skaičiavimui:

7502-01-TDP-SK.AR

Lapas

Lapų

Laida

7

17

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai))
pastato, Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Eil
. Nr.
1.

Pastato energinio naudingumo klasė

2.

3.

Atitvarą žymintis
poraidis

Atitvaros rūšis

Gyvenamieji
pastatai
B

Stogai

r

Perdangos6)

ce

8

Numatoma po
modernizavimo

0,15

Šildomų patalpų atitvaros, kurios
ribojasi su gruntu

0,146 palėpė
0,245 pamatas

fg
0,22

Perdangos virš nešildomų rūsių ir
pogrindžių

0,231 cokolis
2,04 esama

cc

4.

0,197 fasadas
Sienos

w

0,18

Pastatų (jų dalių) atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 (W/(m2K)) vertės
Atitvarą
žymintis
poraidis

Atitvaros rūšis

Gyvenamieji
pastatai
0,245 pamatas

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu

fg
U1 0,35

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių

cc

Sienos

w

0,231 cokolis
2,04 esama

U1 0,30

0,030 tambūro
sienos

Fasado atsparumo smūgiams reikalavimai fasado šiltinimo sistema: cokolio ir pirmo aukšto įėjimo
zoną (po 1,0m nuo durų angos ir iki 3,0m aukščio) sienų dalys - naudojimo kategorija -I
Reikalavimai B, energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims).
B klasės pastatai
(jų dalys)

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos
vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti šiuos
reikalavimus:
- B klasės: C1  1, ir C2≤ 0,99;
Henv.N(B) (W/K), ≤ U(B) (W/(m2·K)); Ψ(B) (W/(m·K)).
Šilumos nuostoliai, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir
šilumos nuostoliai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti

SISTEMŲ ATSPARUMO SMŪGIAMS REIKALAVIMAI
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Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijos
Eil. Vėdinamos sistemos naudojiNr.
mo kategorija pagal ETAG
034 [6.59]
1.

Vėdinamų sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo smūgiams reikalavimais,
apibūdinimas

I

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių
ir netinkamo naudojimo.

II

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių
maža netinkamo naudojimo tikimybė.

3.

III

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

4.

IV

Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

2.

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijų nustatymas
Eil.
Nr.
1.

Poveikio
rūšis*
Kieto kūno
poveikis

Poveikio
galia*, J

III kategorija

II kategorija

I kategorija

netikrinama
Apdailos elementas
nesugadintas***
Apdailos elementas
nesutrūksta**

netikrinama
Apdailos elementas
nesugadintas***
Apdailos elementas
nesugadintas***

netikrinama
Apdailos elementas
nesugadintas***
Apdailos elementas
nesugadintas***

netikrinama
Apdailos elementas
nesugadintas***

1

Apdailos elementas
nesutrūksta**

3

netikrinama

netikrinama
Apdailos elementas
nesutrūksta**

10
10

netikrinama
Apdailos elementas
nesugadintas***

netikrinama
Apdailos elementas
nesugadintas***

60

netikrinama

netikrinama

2.

3.

IV kategorija

Minkšto
300
netikrinama
netikrinama
netikrinama
kūno poveiApdailos elementas
kis
400
netikrinama
netikrinama
netikrinama
nesugadintas***
Pastabos:
*
Bandymai atliekami pagal ETAG034 [6.59] reikalavimus;
**
Apdailos elementas „sutrūksta“, kai susidaro kiauryminiai žiediniai įtrūkiai;
***
Apdailos elementas su paviršiaus pažeidimais, kai nėra kiauryminių įtrūkių, laikomas „nesugadintu“.
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PASTATO DALIES GRIOVIMO DARBAI
Darbų atlikimas:
1.
Pjaunami palangės išsikišę mūro elementai (lauko palangė) .
2.
Esama tinkuota cokolinė dalis, nuvaloma nudaužoma.
3.
Nuardoma šlaitinio stogo danga šiferinė danga ,esami grebėstai ir medinės vėjalentės..
4.
Valomos palėpės esamas medžio ir šlako laužas.
5.
Apšiltinus pamatus, duobės užpilamos gruntu sutankinant.
6.
Visos statybinės atliekos ir konstrukcijų elementai išvežami į statybinių atliekų aikštelę .
REIKALAVAIMAI PASTATUI FASADO ATITVAROMS PAGAL STATYBOS TECHNINI
REGLAMENTĄ STR 2.04.01:2018 PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR
IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS
Vėdinama sistema, ją sudaro kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys,
turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu
ženklintus statybos produktus;
Nevėdinama sistemą, sudaro kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI VĖDINIMO SISTEMOS:

visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias
medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba
jie prieš naudojimą turi būti atitinkamai apsaugoti. Vėdinamos sistemos elementų atsparumas
nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus;

vėdinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti
parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai;
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vėdinama sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie vėdinamos
sistemos elementai, kai vieną minutę vėdinamos sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem
kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmenai sistemos
paviršiui. Šį reikalavimą užtikrina vėdinamos sistemos tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba
bandymais;

kai ant vėdinamos sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova
turi būti perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius;

vėdinamos sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų
paviršius negali kelti pastate arba šalia esantiems žmonėms sužeidimo rizikos;

vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus;
REIKALAVIMAI VĖDINAMŲ SISTEMŲ TVIRTINIMO PAGRINDUI:

pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas vėdinamos
sistemos storio reguliavimo galimybes. Kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas
vėdinamos sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas;

pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant vėdinamą sistemą. Šis
reikalavimas taikomas ir kai sienų termoizoliaciniam sluoksniui įrengti naudojamos užpurškiamos
termoizoliacinės medžiagos. Atliekant vėdinamos sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, negalima
sumažinti pastato sandarumo;

pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti vėdinamos sistemos sukeliamas apkrovas.
Vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas
tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės
neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, turi būti atlikti tvirtinimo elementų ištraukimo iš
pagrindo bandymai.

7502-01-TDP-SK.AR

Lapas

Lapų

Laida

11

17

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai))
pastato, Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

12

REIKALAVIMAI VĖDINAMŲ SISTEMŲ TVIRTINIMUI:
 vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga vertę pateikia
tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje;

tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, nutraukimo jėga
(vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas;

vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris, turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo
apkrovą.

nejudami ir paslankūs vėdinamos sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs
projektinės vėjo apkrovos sd (kPa) poveikiui. sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti
nustatytas skaičiavimais arba bandymais pagal pateiktas gamintojo;

apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo
apkrovą sd (kPa). Apdailos elementų tvirtinimo prie sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas
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skaičiavimais arba bandymais pagal pateiktas gamintojo. Apdailos elementai montuojami pagal jų
gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas.

REIKALAVIMAI VĖDINAMOS SISTEMOS KARKASUI IR DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ
ĮRENGIMUI:
 Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį vėdinamos sistemos svorį. Savasis svoris
nustatomas pagal standartą LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 [6.48]. Nejudami sujungimai turi būti tame
pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos nesukeltų įtempimų apdailoje. Vertikalių apkrovų
veikiamo pagrindinio horizontalaus sistemos karkaso elementų įlinkis turi būti ne didesnis kaip L/500 (L
– atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo taškų, m) ir ne didesnis kaip 3
mm;
 profilių deformacijos neturi veikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos elementuose. Kad būtų
išvengta nepageidaujamų temperatūrinių deformacijų, vėdinamos sistemos ETĮ, eksploatacinių savybių
deklaracijoje Profilių sandūros turi sutapti su apdailos elementų sandūromis ir turi būti tame pačiame
aukštyje;

jeigu pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos
vėdinamos sistemos deformacinės siūlės.
COKOLIS-POŽEMINĖ DALIS
Pamatai g/b blokų. Esami įtrūkiai užpildomas įtrūkių. nauju skiediniu (paprastas cemento-smėlio
skiedinys santykiu 2:5 (cementas smėlis)).
Sena nuogrinda demontuojama. Apšiltinant cokolį, nukasamas gruntas, klojamas naujas pagrindas iš
skaldos, smėlio.
Pastate yra rūsys su nepakankamu jo perdangos apšiltinimu, cokolis šiltinamas per visą jų aukštį ir
1200mm. žemiau žemės paviršiaus .
Atliekant cokolių bei rūsio sienų papildomą šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją. Nuogrindos
turi būti daromos prie cokolių aplink visą pastatą. Ant sušalusių, suledėjusių pagrindų bei statybinio laužo
daryti nuogrindų neleistina. Pagrindų sutankinimo koeficientas 0,98. Kad šiltinimo sistemoje kauptųsi
mažiau drėgmės, šilumos izoliacijos klijuojamą plokščių paviršių tepti klijais ištisai. Pastatuose ant
šiltinamo paviršiaus esti bituminė hidroizoliacija, šilumos izoliacijai klijuoti naudoti alkidinius klijus.
Grunte esančią šilumos izoliaciją reikia dengti gumbuota drenuojančia membrana kuri apsaugo šilumos
izoliaciją nuo mechaninių pažeidimų bei drėgmės susikaupimo
Cokolio tinkuotos šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams I kategorijos.
Rūsio sienų požeminė dalis šiltinama polistireninio putplasčio plokštėmis „EPS 100 “, 100kPa storis
150 mm. plokštėmis, kurių deklaruojama šilumos laidumas λdec = 0,030 W/(m•K).
Cokolinė dalis projektuojama tinkuojamo fasado šiltinimo sistema. Šiltinama putplasčio plokštėmis
„EPS 100 “,100kPa storis 150 mm. plokštėmis, kurių deklaruojama šilumos laidumas λ dec = 0,030
W/(m•K). Įrengiamas armuojantis sluoksnis ir apdaila fasadų apdailos tinkas. Angokraščiai šiltinami
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putplasčio plokštėmis „EPS 70“, 70kPa storis t=20 mm. plokštėmis, kurių deklaruojama šilumos
laidumas λdec = 0,032 W/(m•K). Įrengiamas armuojantis sluoksnis ir apdaila arch. dalyje.
Galima naudoti lygiavertes medžiagas su neprastesnėmis savybėmis negu nurodyta techninių
specifikacijų reikalavimuose.
FASADINĖS SIENOS
MŪRINĖS SIENOS REMONTAS
Sienose esami įtrūkiai užpildomas nauju skiediniu (paprastas cemento-smėlio skiedinys santykiu 1:5
(cementas smėlis)).
Atitvarų su sistemomis šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2•K), turi atitikti STR 2.01.02:2016
”Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimus”.
Fasadai šiltinami pagal nurodytas detales 250 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, kurių šilumos
laidumo koeficientas λ-0,034 W/(m×K) degumo klasifikacija A1. Vėjo izoliacijai naudojamos 30 mm
storio standžios mineralinės vatos plokštės, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-0,031 W/(m×K)
degumo klasifikacija A1. Šilumos izoliacijos plokštės prie šiltinamo pagrindo tvirtinamos smeigėmis
pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus. Vėdinamas oro tarpas priimtas 40 mm ir negali
būti mažesnis nei 25 mm.
Apdailai naudojama cementine plokštė (tipą ir spalvas žr. arch. dalyje), kuri tvirtinama prie
horizontalių metaliniu vėdinamų fasadų sistemos profilių. Vertikalus profiliai tvirtinami L profilio prie
gembių (cinkuotas plienas) (laikiklių) kurių žingsnį nurodo vėdinamų fasadų sistemos gamintojas.
Angokraščių šiltinimui naudojamos 30mm storio standžios mineralinės vatos plokštės, kurių šilumos
laidumo koeficientas λ-0,031 W/(m×K). Angokraščių apdaila –(tipą ir spalvas žr. arch. dalyje). Įrengiant
pastato apšiltintus vėdinamus fasadus naudojamų statybos produktų degumo klasė turi būti ne žemesnė
kaip D-s2, d1.
Galima naudoti lygiavertes medžiagas su neprastesnėmis savybėmis negu nurodyta techninių
specifikacijų reikalavimuose.
Įrengiamos naujos kopėčios fasado pusės.
TAMBŪRO SIENOS ŠILTINIMAS
Tambūras (a-1, esantis pirmame aukšte) yra šalta patalpa, todėl butas su kuriuo ribojasi tambūro siena,
patirs didelius nuostolius, todėl apšiltinta minimaliai. Šiltinama putplasčio plokštėmis „EPS 100N“, t=80
mm. λdec = 0,030 W/(m•K)..ir pertvara „EPS 100N“, 100mm. λdec = 0,030 W/(m•K).. Įrengiamas
armuojantis 2 sluoksniai ir apdaila tinkas.
BALKONŲ REMONTAS
Esami balkonai iš g/b kiaurymėtos plokštės. Aptvėrimai azbocementiniai lakštai ant medinio ir
metalinio karkaso. Azbocementiniai lakštai demontuojami, esama metalinė konstrukcija demontuojam,
naujai įrengiama metalinė konstrukcija dažoma C1 kategorija.
Yra šalta patalpa siena, patirs didelius nuostolius, todėl šiltinama putplasčio plokštėmis „EPS 70N“,
t=80 mm. λdec = 0,032 W/(m•K).. Įrengiamas armuojantis 2 sluoksniai.
Naujai įrengiami balkonų atitavaros įrengiant daugiasluoksnės plokštės kai storis100 mm, kai
U=0.22W/m²K.
STOGAS
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PASTOGĖS PERDANGOS ŠILTINIMAS
Po pastato konstrukcijų ardymo perdangos paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos. Parapetai
apšiltinami standžia mineraline vata 30 mm storio iki mūrloto. Perdangos apšiltinimui naudojamos 175
mm storio mineralinės vatos plokštės, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-0,036 W/(m×K) degumo
klasifikacija A1. Vėjo izoliacijai naudojamos 30 mm storio standžios mineralinės vatos plokštės, kurių
šilumos laidumo koeficientas λ-0,033 W/(m×K) degumo klasifikacija A1. Apatinio ir viršutinio šilumos
izoliacijos sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atitvarų su sistemomis šilumos perdavimo koeficientas U,
W/(m2•K), turi atitikti STR 2.01.02:2016 ”Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
reikalavimus”.
Vaikščiojimui pastogėje įrengiami medinių OSB plokščių takai.
Pastogės vėdinimui įrengti oro cirkuliacijai pro karnizą, kraige įrengtas angas.
Šlaitinio stogo įrengimas:
Esama konstrukcija neatitinka STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Naujai papildomai numatomos projektuojamos gegnės, pakeičiama medinė sij į
kuria remiamos gegnės. Kas 3m atremiama medine sija statramsčiais, kurie statomi ant IPE140 profilio.
Stogo esamos gegnės 150x5, C14. Papildomai projektuojamos tarp esamų gegnių, naujos gegnės
150x8, C24. Medinės sijos, laikančios gegnes, 3m ilgio 100xh230, C24, statramstis 100x120, C konstrukcija padengiama antiseptikais, antipirenu. Visa statybinė mediena apdorojama antiseptiku ir antipirenu,
užtikrinančiu nežemesnę kaip B-s3, d2 degumo klasę.
Tvirtinama antikondensacinė plėvelė, montuojami nauji grebėstai C24, 50x50.
Montuojami banguoti lakštai iš pluoštinio cemento stogo danga, kraigo skardiniai elementai, lietloviai
su laikikliais. Montuojamos sniego užtvaros su apsaugine tvorele. Ortakiai kertantys stogą aptaisomi
skarda ant suformuoto medinio karkaso iš tašų 50×50 kuris tvirtinasi prie gegnių. Jei karkasas virš stogo
aukštesnis kaip 1,5 m, jis pra-tęsiamas iki perdangos ir tvirtinamas prie jos.
Naujai įrengiami Ø150 latakai ir Ø100 lietvamzdžiai.
PRIEŠGAISRINĖ DALIS
Pastatas atsižvelgiant į jo tūrinius planinius sprendinius, aukštingumą, paskirtį ir jo konstrukcijų
elementų atsparumą ugniai, priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui.
Pastato stogas FROOF (t1) degumo klasės..
Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne
plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.
II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus
(vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktai
Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukcinių elementų atsparumu ugniai.
Pagrindiniai kriterijai statybos produktų atsparumui ugniai apibūdinti yra geba išlaikyti
apkrovas, vientisumą (sandarumą) ir izoliacines savybes.
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų
gaisrinio pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos
konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje.
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II

RN

R 45(1)

REI 20(1)

EI 15(o<–>i)

RE 20(1)

laiptatakiai ir aikštelės

vidinės sienos

stogai

lauko siena

aukštų, pastogės patalpų, rūsio
perdangos

REI60(1)

laikančiosios konstrukcijos

gaisrinių skyrių atskyrimo
sienos ir perdangos

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

Gaisro apkrovos kategorija

Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniais

REI 30

R15

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
RN – reikalavimai netaikomi.
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)
3 lentelė
Priešgaisrinė
s užtvaros
atsparumas
ugniai
20

Durys,
vartai,
liukai(2) (3) (4)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

EW 20–C5

Inžinerinių
tinklų kanalų
ir šachtų

EI 20

EI 20

Užsklandos
ir konvejerio
sistemų
sąrankos
EI2 20

Langai
EW 20

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės
Patalpos
Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.)
vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki
50 žmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15
iki 50 žmonių
Gyvenamosios patalpos

Konstrukcijo
s
sienos ir lubos
grindys

BFL–s1

sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
I
II
III
statybos produktų degumo klasės
B–
C–s1, d0
RN
s1, d0(2)

B–
s1, d0(2)
BFL–s1
B–
s1, d0(2)
RN
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(1)

Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
(2)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2,
d2 degumo klasės statybos produktais.
(3)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1,
d0 degumo klasės statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.
Pastato lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus,
naudojami ne žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktai.
BENDROSIOS PASTABOS
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Rangovams prieš pateikiant kainos
pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus.
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.
Statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas.
Projektiniuose sprendiniuose įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su
ne blogesnėmis savybėmis negu nurodyta TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų,
teisės aktų reikalavimų.
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TS 01. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS
1.
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistas tori turret reikalingus
kvalifikacinius atestatus.
2.
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
3.
Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių,
medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir
konsultanto sutikimas.
4.
Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turret aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN
36:2002 reikalavimus.
5.
Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos
produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
6.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turret 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.
7.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
8.
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.
9.
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis
institucijomis.
10.
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. (STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė).
11.
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.
12.
(Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl
objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.
13.
Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka
statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo
priežiūros sutartį.
14.
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų,
teisės aktų reikalavimų.
15.
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.
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16.
Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto
brėžiniai, statybos darbų technologijos projektas.
17.
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.
TS. 02 NUORODOS Į NORMINIUS DOKUMENTUS
Įmonė, vykdydama darbus vadovaujasi:
STR 1.01.02:2016 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“
STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“
TS 02. PASLĖPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus:
• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus;
• monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;
• pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;
• pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;
• perdangų ir sienų garo izoliacija;
• perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija;
• metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas);
• mūrinių konstrukcijų armavimas ir metalinių įdėklų įmūrijimas;
• grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą;
• langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš
angokraščių tinkavimą.
TS 03. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI
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, dėžėsekonteineriuose
arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne
didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamaiprižiūrimi.
• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui.
Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia
Rangovas.
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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.
TS-04 MEDŽIAGOS
Reikalavimai betonui:
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).
Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus.
Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali
turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių.
Statybiniai skiediniai
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento-kalkių ir
cemento skiediniai.
Cemento-kalkių skiediniai naudojami mūro darbams:
viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei mažiau kaip 60%, rišikliu gali būti
portlandcementas 42,5 klasės;
viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei daugiau kaip 60%, rišikliu gali
būtipucolaninis cementas.
Cemento skiediniai naudojami vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių
įrengimui, taip pat vietose, kurios numatytos brėžiniuose.
Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti,
reikia patikrinti jų tūrio pastovumą.
Smėlis turi atitikti LST1476.7 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio
stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0mm.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą
šalčiui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybės.
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, sumažinantys vandens ir rišamųjų
medžiagų kiekį.
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 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.
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant,
tankis, atsparumas šalčiui ir kt.
Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST L 1346 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa
arba N/mm2. Skiedinių stipris nustatomas pagal LST EN 1015-11.
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Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą,
skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis sąlygomis.
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose.
Pradėjęs kietėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas.
Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas
porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti
konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui.
Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui:
išorės mūrui F35;
šildomų patalpų vidaus mūrui F10.
Cementinio skiedinio:
vidaus darbams šildomose patalpose F10.
Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1413.11 nurodytu metodu. 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..

400

200

200

Sieninių (SBB) blokelių techninės charakteristikos
23
10
50
12.5
N/mm2

62.5

36

TS 05. PASTATO ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS COKOLINIAI DALEI.
Pastato šiltinimui iš išorės pusės naudotis STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS.
SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“. Pagal šį Reglamentą turi būti parenkamos
apšiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją,
atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai.
BENDROJI DALIS
Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai
tinkus” naudojama:
 sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitariniųhigieninių 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:
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 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 ir sertifikavimas“.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 nuo kerpių,
grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi.
Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ±
5 mm, storio ± 1 mm);
DARBŲ VYKDYMAS
Apšiltinant pastato išorines sienas apdailą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ pateiktais išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų
bendrais mazgais, jeigu jie neprieštarauja architektūros dalies brėžiniams, derinant su projekto vadovu.
Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios
atramos. Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas
specialiai tam skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede.
Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės
klijuojamos tiksliai suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte
medžiaga. Į sujungimus negali patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti
klijais. Pažeista ar nekokybiška izoliacinė vata nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip
vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu).
Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos
specifikaciją; fiksavimo smeigių kiekis 4 - 10 vnt./m2, priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo
smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar
plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm; instaliuotos
fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta.
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir
naudojimo instrukcija. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su
rankiniu "mikseriu" arba mašininiu būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo
reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio klijinio skiedinio sluoksnio vertikaliai klojamas armavimo
tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jo kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm.
Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas.
Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis.
Pilnai išdžiuvęs armavimo sluoksnis gruntuojamas ir padengiamas apdailiniu tinku.
Polistireninių plokščių pastatų šiltinimo sistema - tai šiuolaikiška kompleksinė pastatų
šiltinimo sistema, kurioje termoizoliaciniam sluoksniui yra naudojamos polistireno plokštės.
Dekoratyviniams ir apsauginiams tikslams naudojamas mineralinis tinkas, kuris yra labai atsparus
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atmosferos poveikiui, senėjimui, biologiniams veiksniams (grybeliams, dumbliams, pelėsiams) bei
pasi˛ymi geru garų pralaidumu. Tinko spalvą galima pasirinkti i 196 spalvų paletės. Tinka ir naujai
statomų gyvenamųjų, pramoninių ar visuomeninės paskirties objektų apšiltinimui, ir jau senų pastatų
renovacijai.
Polistireninių plokščių pastatų šiltinimo sistema kai gaminys:
POLISTERENINIS PUTPLASTIS (ŠILTINAMA TERMOIZOLIACIJA)
Techniniai duomenys
Rodiklio pavadinimas

Žymėjimas

Vertė

Matavimo vienetas

Standartas

Deklaruojamas šilumos laidumas

λD

0,030

W/(m·K)

LST EN 12667

Gniuždomasis itempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa

CS(10)80

≥100

kPa

LST EN 826

Stipris lenkiant kPa

BS125

≥150

kPa

LST EN 12089

Degumo klasifikacija

E

-

-

LST EN 11925-2

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis

DS(70,-)1

1

%

LST EN 1604

Vidutinis tankis

p

18,5

kg/m3

LST 1602

Vandens garų varžos faktorius

MU

30÷70

-

STR 2.01.03:2009

CEMENTINĖ HIDROIZOLIACINĖ DANGA HIDROIZOLIACIJA
PANAUDOJIMO SRITYS − paviršiai: betonas ir mūras; − naudojama iš bet kurios hidrostatinio
spaudimo pusės; − hidroizoliacija, apsauganti nuo vandens ir drėgmės; − pamatai, grindys, sienos ir pan.
SAVYBĖS - sudaryta iš cemento, kvarcinio smėlio ir specialių priedų, kas suteikia jai hidroizoliacines
savybes. Ją galima naudoti iš bet kurios hidrostatinio spaudimo pusės. Ją naudojama ant horizontalių ir ant
vertikalių paviršių. Susiformavusi danga ilgaamžė, atspari šalčiui ir karščiui, bet išlieka laidi vandens
garams.
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Paviršius turi būti tvirtas ir lygus, atviromis poromis. Visus įtrūkimus,
ertmes ir ištrupėjimus reikia suremontuoti. Nuo paviršiaus turi būti nuvalytos visos sukibimą mažinančios
medžiagos tokios, kaip bitumas, tepalai, riebalai, dažų ar cemento pieno likučiai Vandens pratekėjimai turi
būti sustabdyti. Dengimo metu jis turi būti drėgnas, bet ne šlapias. Vandens perteklių nuo horizontalių
paviršių reikia nuvalyti
Plytų ir blokelių sienos Reikia nuvalyti visus tinko, gipso ar kitų paviršinių dangų likučius, kurie gali
susilpninti hidroizoliacijos sukibimą su paviršiumi. Taip pat reikia atidžiai nuvalyti visus dažų likučius
DENGIMAS - dengiamas šepečiu, glaistykle arba tinkamu pukštuvu. Vieno sluoksnio storis negali būti
storesnis kaip 2 mm (apie 4 kg/m²). Daugumoje atvejų rekomenduojama dengti daugiau nei vieną sluoksnį.
Antras sluoksnis dengiamas, kol ankstesnis dar drėgnas. Svarbu nepažeisti ankstesnio sluoksnio, dengiant
naują. Laikas tarp sluoksnių dengimo labai priklauso nuo aplinkos sąlygų: drėgmės, temperatūros ir pan.
Negalima į mišinį pilti papildomai vandens. Dengiant naują sluoksnį tiesiog išmaišykite esamą mišinį.
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DRENAŽINĖ MEMBRANA
Drenažinė membrana, pagamintos iš didelio tankio polietileno kurių svoriai, priklausomai nuo
membranos paskirties, yra 400-850 g/m². Taip pat optimaliai paskaičiuotas įspaudų aukštis ir skersmuo.
membranos pagamintos iš modernių drėgmei atsparių komponentų. Paprastas membranų montavimas
leidžia atlikti vertikalią ir horizontalią hidroizoliaciją dideliems plotams. Membranų įspaudos išdėstytos
statmenai viena kitai, kas sudaro ortogonalią sistemą. Tai sudaro galimybes pratekėti maksimaliam
vandens kiekiu, palengvina membranos dengimą, padidina atsparumą tempimui lyginant su membranomis,
kur įspaudos išdėstytos įstrižine sistema. Šis išdėstymas suteikia galimybę suformuoti vadinamąją
modulinę siūlę.
SAVYBĖS

Bandymo metodas

Vienetai

Techniniai

Laidumas vandeniui

PN EN 1928 Test A

2kPa/24h

6kPa/24h

PN EN 12730

Kg/24h

≥30kg/24h

PN EN 12311-2

N/50mm

MD ≥290

Atsparumas statinėms apkrovoms
Atsparumas tempimui

CMD ≥220
Pailgėjimas plėšiant

PN EN 12311-2

%

MD ≥40
CMD ≥30

Atsparumas vandens laidumui po sendinimo

PN EN 1928 po bandymo PN EN 1296

-

Atitinka

Atsparumas vandens laidumui esant cheminiam

PN EN 1928 po bandymo PN EN 1296

-

Atitinka

PN EN 12691

mm

≥350

PN EN 12310-1

N

MD ≥260

Atsparumas smūgiams
Atsparumas plešimui (pradūrimo bandymas be
armavimo)

CMD ≥330
Reakcija į ugnį

PN EN 13501-1

-

Klasė F

PN EN 13967/2012 iki 14909

-

30 kPA/24h

PMS 967252:2013

KN/m2

≥150

Plotis

PN EN 1848-2

m

±0,2

Storis

PN EN 1848-2

m

±0,005

Svoris

PN EN 1848-2

Max 75 mm

400±10%

Tiesumas

PN EN 1848-2

Atsparumas deformacijai esant apkrovai
Asparumas gniuždymui

Max 50

Cokolinis (perforuotas) profilis. Pagamintas iš aliuminio lydinio: EN AW 1050A
Išmatavimai:
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Cokolinis (perforuotas) profilis 75 x 25 x mm.
Cokolio profilis 260 x 30 x 1 mm

TS 06. STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI
Bendroji dalis
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:
 plokščių stogų apskardinimo darbai, kai skardos storis- 0,50 mm;
 palangių ir kitų horizontaliu elementų apskardinimas, kai skardos storis- 0,50 mm;.
MEDŽIAGOS
Dažytos skardos pagrindinė medžiaga – karštai galvanizuotas lakštinis plienas. Plieno
lakštai su spalvotu padengimu yra stipri, lengvai formuojama ir atspari korozijai medžiaga. Specialus
apsauginis sluoksnis lakštui suteikia atsparumą kenksmingoms sąlygoms.
Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti:
 Polimerinė danga
 Gruntas
 Pasyvacinis sluoksnis
 Cinko sluoksnis
 Plieno lakštas
 Pasyvacinis sluoksnis
 Gruntas
 Apsauginė dažų danga
 Dažytos skardos techninės savybės
 Padengimo storis – 50 ģm
 Paviršius struktūrinis
 Blizgumas, pagal Gardner 60ŗ - 40
 Maksimali eksploatavimo temp. - 100 ŗC
 Minimali eksploatavimo temp. -60 ŗC
 Minimali formavimo temp. -15 ŗC
 Min leistinas lenkimo spindulys 1 t
 Atsparumas korozijai:
 Druskos testas – 1000 h
 Drėgmės testas - 1000 h
PASTABOS:
 Storio tolerancija nustatoma pagal standartą EN 10169-1
 Blizgesys nustatomas pagal standartą EN 10169-1
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Nurodo formavimo temperatūrą. Priklauso nuo formavimo greičio ir metodų
t- lakšto storis be padengimo. Minimalus leidžiamas lenkimo spindulys.
Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes
Pagal AST. ASTM G 85.
Pagal ISO 6270.

PALANGIŲ APSKARDINIMAS
Išorinių palangių skardos storis- 0,50 mm. Apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50,
krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm.
Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas,
būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti
priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali
juosta);
Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos
palangėms užlenkiami kraštai.
Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant
pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

TS 07. PERDANGOS ŠILTINIMAS (PALĖPĖ)
Šilumos izoliacija:
Žymė
jimas

Rodiklio pavadinimas
Deklaruojamas šilumos laidumas

ėD

Storio leistina nuokrypa, T

Matavimo
vienetas

Vertė
0,036

W/(m·K)

DS
(T+)

≤1

%

Vandens įmirkis:

trumpalaikis

WS

≤1,0

kg/m2

ilgalaikis

WL
(P)

≤3,0

l

120 x 10-6

m2/mPas

Euro
klasė

A1

-

Degumo klasifikacija

EN 13162:2012 + A1:2015
EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 823)

T4

Matmenų stabilumas nurodytoje temperatūroje
(deklaruojamoji vertė)

Oro pralaidumo koeficientas

Standartas

LST EN 1604
EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609)
EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 12087)
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Šilumos izoliacija apsaugai nuo vėjo:
Rodiklio pavadinimas

Žymėjimas

Vertė

Matavimo

Standartas

vienetas
Deklaruojamas šilumos laidumas

ėD

0,033

Storio leistina nuokrypa, T

W/(m·K)

EN 13162:2012 + A1:2015
EN 13162:2012 + A1:2015

T5

(EN 823)
Matmenų stabilumas nurodytoje temperatūroje

DS (T+)

≤1

%

WS

≤1,0

kg/m2

LST EN 1604

(deklaruojamoji vertė)
Vandens įmirkis:

trumpalaikis

EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609)

ilgalaikis

WL (P)

EN 13162:2012 + A1:2015

≤3,0

(EN 12087)
Oro pralaidumo koeficientas

35 x

l

m3/mPas

EN 29053

10-6
Degumo klasifikacija

Euro klasė

A1

-

LST EN 13501-1

Garo izoliacijos panaudojimas prieš perdangos šiltinimą:
Techniniai duomenys:
Storis:

200 mikronų (0,200 mm)
Orientuotų medienos skiedrų plokštės

Fizikinės - mechaninės orientuotų medienos skiedrų plokštės savybės:
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>6000 N/mm2
Elastingumo modulis lygiagrečiai :

>2500 N/mm2

Elastingumo modulis statmenai :
>35 N/mm2

Atsparumas lenkimui lygiagrečiai :
Atsparumas lenkimui statmenai :

>17 N/mm2

Atsparumas tempimui :
>0.75 N/mm2

Formaldehidai :

<8 mg/100g

Storio išbrinkimas per 24 val :

>12%

Plokščių tvirtinimas Tvirtinimo taisyklės :
minimalus diametras (skerspjūvis) medvaržčio turi būti 1,5 mm, ilgis - 50 mm; OSB plokštes galima
tvirtinti kaip masyvią medieną - vinimis, medvarščiais arba medvaržčiomis. Montuojant nešančias
konstrukcijas būtina naudoti sujungiamuosius elementus iš nerūdijančių medžiagų (iš cinkuotos arba
nerūdijančio plieno). Sujungimo patvarumą, galima pasiekti naudojant specialias vinis: žiedines arba
spiralines. Lygių vinių panaudojimas nerekomenduojamas. Sujungimo elementų ilgis turi būti mažiausiai
2,5 karto didesnis už tvirtinamos plokštės storį, bet jokiais būdais ne mažesnis nei 50 mm; Atstumai taip
sujungimo elemento iki plokštės krašto yra lygus 7 * sujungimo elemento diametras (t.y. panaudojant
vinis diametru 3 mm – ne mažiau 20 mm). Maksimalus atstumas tarp vinių, įkaltų į plokštės kraštą, ne
turi būti didesnis nei 150 mm; Maksimalus atstumas tarp vinių, įkaltų į plokštės vidurį, ne turi būti
didesnis nei 300 mm; Plokštės su lygiomis briaunomis tvirtinasi ant atramų (lubų rėmas, lubų sija); Mažo
storio plokščių tvirtinimą reikia pradėti nuo centro jų viršutinės dalies ir tęsti tolygiai tvirtinimą į šonus ir
į apačią (kad užkirst kelią nelygumų atsiradimui).
 Difuzinė plėvelė


Plėvelė skirta naudoti po išorine stogo danga. Galima naudoti stogams,kurie turi terminę izoliaciją per
visą gegnių aukštį - tada dengiama tiesiai ant šios izoliacijos. Taip pat, kaip puiki apsauga nuo
vėjo,tinka karkasinių konstrukcijų pastatų sienoms. Degumas - B2 klasė.



Ypatingai pralaidi garams, trisluoksnė stogo plėvelė. Visiškai nelaidi vandeniui, iš išorės apsaugo
terminę izpliaciją nuo kritulių. Izoliuoja nuo vėjo:
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3 sluoksnių
Paviršinė masė g/m2

115

Vandens garų pralaidumas, g/m2/24 h:

1700

Atsparumas UV spinduliams, mėn

3

Koeficientas Sd, m:

0,02

Matmenys (m):

1,5 x 50

TS 08. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS
Bendroji dalis:
Pastato cokolinės dalies ir nuogrindos remontas atliekamas:
kai nuogrindos nėra visai arba yra jos pažeistos dalys;
kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę.
Aukščiau išvardintiems pažeidimo atvejams taikomos šios remonto priemonės:

Naujos nuogrindos iš šaligatvio plytelių įrengimas.
GRUNTO IŠKASIMAS
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir
rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes,
turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas
pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant
šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su
atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą.
GRUNTAS
Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami
ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, priklausomai
nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio.
PAGRINDAI
Teisingai išklotos dangos plytelės (trinkelės) viena su kita tampriai susijusios. Plyteles (trinkeles)
veikianti apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo
kokybės. Nors tamprūs plytelių (trinkelių) tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos
pagrindo deformacijos vis tiek turi poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo
storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali
būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm pakloto. Pagrindai turi
būti tinkamai sutankinti ir atitikti takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12. Paklotą po plytelėmis
(trinkelėmis) reikia įrengti taip, kad prieš lyginant plytelės (trinkelės) būtų pakilusios virš reikiamo aukščio
maždaug 1cm.
TS 09 VĖDINAMŲ FASADŲ SU MINERALINĖS VATOS ŠILUMOS IZOLIACIJA ĮRENGIMAS
BENDROJI DALIS
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus įrengiant pastato dalies išorinių sienų apšiltinimą:
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 šilumos/vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimą, aliuminio karkaso įrengimą, bei fasado apdailos
tvirtinimą prie metalinio karkaso.
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS:
BENDRIEJI NURODYMAI:
 Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
 Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą.
 Vykdant darbus, laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų.
SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI
Sistemos įrengimo darbų etapai:
 pagrindo įvertinimas;
 pagrindo paruošimo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaninių pažeidimų šalinimas;
 atitinkamos laikančiojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas;
 atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas;
 šilumos/vėjo izoliacijos tvirtinimo būdas. Parinkimas vykdomas atsižvelgiant į pasirinktą
laikančiojo karkaso konstrukcijos tipą. Šilumos/ vėjo izoliacija klijuojama ir tvirtinama
smeigėmis. Darbai pradedamitik iš dalies įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y.
nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuovertikalės ir horizontalės, išlyginus fasado
plokštumas ir užinkaravus kronšteinus;
 išorinės fasado apdailos tvirtinimo būdo parinkimas:
 Psleptas – naudojami savisriegiai su tarpinėmis;
 Vėdinamų fasadų įrengimo darbai gali būti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos
 darbais: stogo karnizų įrengimu, langų montavimu, cokolio šiltinimu. Langų montavimo darbus
būtina derinti su Sistemos įrengimo darbais.
 Pagrindo įvertinimas ir paruošimas.
 Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas.
 Nešvarumai, skiedinio likučiai ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam
Sistemos
 darbų etapų atlikimui nuvalomi/nudaužomi atitinkamomis priemonėmis.
 Dokumentacija:
 Konsolės ir profiliai turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno, tai turi būti nurodyta tiekėjo
kokybės
 atitikties deklaracijoje. Plieninio tiekėjas pateikia karkaso išdėstymo schemą.
Reikiamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas:
Tvirtinimo sistema parenkama atsižvelgiant į pastato sudėtingumą bei fasado apdailinės medžiagos
tiekėjo rekomendacijas. Visų tvirtinimo komponentų savybės turi išlikti nepakitusios visą sistemos
naudojimo laiką, įvertinant normalias naudojimo sąlygas ir priežiūrą. Reikalaujama, kad:
 visi komponentai būtų chemiškai ir fiziškai stabilūs;
 visos medžiagos būtų natūraliai atsparios korozijai, pelėsiams ir UV arba jos turi būti prieš
naudojant atitinkamai apsaugotos;
 medžiagos turi būtų tarpusavyje suderinamos (negali vykti elektrocheminė korozija).
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Laikančiojo karkaso konstrukcijos jungimo ir tvirtinimo detalės parenkamos atsižvelgiant į naudojamus
karkaso elementus, statikos skaičiavimus. Vengti elektrocheminės korozijos židinių, kad nebūtų pažeistas
sistemos ilgaamžiškumas.
Inkaravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo būklės. Pats inkaras
kronšteinui tvirtinti parenkamas bandymų metodu (inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolas),
atsižvelgiant į gamintojo/tiekėjo rekomendacijas. Taip pat būtina remtis konstruktoriaus statikos
skaičiavimais ir tenkinti stiprumo ir pastovumo (pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus. Pateikiamas ir
inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolas.
Remiantis detaliosiomis pastato išpildomosiomis nuotraukomis, atliekamas (nu)žymėjimas. Prie
pagrindo montuojami kronšteinai, po kuriais būtina įrengti termotarpines. Kronšteinų skaičius ir žingsnis
nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi būti suderintas su architektūriniais brėžiniais
bei parengtas remiantis konstruktoriaus skaičiavimais.
Montuojamas laikančiojo karkaso konstrukcijos profilis. Karkaso žingsnis nurodomas techniniame
montavimo schemos projekte ir turi būti suderintas su architektūriniais brėžiniais bei parengtas
remiantiskonstruktoriaus skaičiavimais. Maksimalų nepertraukiamo profilio ilgį nustato sistemos
gamintojas.
Temperatūros pokyčiams kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm
tarpas.
Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu profiliu.
REIKALAVIMAI KARKASO SISTEMINIAMS ELEMENTAMS:
Profiliuočiai ir laikikliai turi būti pagaminti iš karštai cinkuoto plieno, kurio markė S280GD+Z275mac
arba DX51D+Z275mac EN 10346:2009 ar aukštesnė. Sujungimams naudojami tik cinkuoto plieno
savisriegiai ir savigręžiai varžtai. Vertikalūs profiliuočiai prie vieno sieninio kronšteino turi būti fiksuojami
profiliuočio viduryje arba viršutinėje profilio dalyje, o visi kiti sujungimo taškai paliekami paslankūs.
Visos profiliuočių jungtys turi būti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad prie jų po to būtų galima
montuoti fasado apdailos lakštus.

ŠILUMOS/VĖJO IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS
Užinkaravus kronšteinus šilumos/vėjo izoliacija klijuojama ir tvirtinama mechaniškai (minimalus
tvirtinimo taškų skaičius yra ≥5/m2).
Kai šilumos izoliacinės plokštės tvirtinamos smeigėmis, jų skaičius ir išdėstymas parenkamas pagal
gamintojų reikalavimus. Smeigių ilgis priklauso nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių. Atlikus
tvirtinimo darbus būtina patikrinti, ar smeigės tvirtai laikosi. Smeigės negali perspausti šilumos izoliacijos
daugiau kaip 5 mm.
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Papildomos Įrangos tvirtinimas prie fasado
Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokią nors įrangą ar papildomus elementus, šiame darbų etape jiems
turi būti sumontuoti specialūs laikikliai, o apdailos elementai, įvertinus padėtį, tvirtinami prie įrengto
karkaso.
Įranga turi būti tvirtinama laikantis gamintojo sąlygų ir reikalavimų.
Apdailos elementai negali turėti aštrių kampų, kurie gali būti pavojingi, eksploatuojant fasadą.
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS
ŠILUMOS/VĖJO IZOLIACIJA :
Nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos renovuojamų ir
naujai statomų pastatų vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijai. Naudojamos šilumos izoliacijos iš universalių
mplokščių apsaugai nuo vėjo.
REIKALAVIMAI ŠILUMOS IZOLIASIJAI:
 šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,034 W/(m*K);
 orinis pralaidumo koeficientas 60 x 10-6 m2/msPa
 degumo klasė A;
 ilgalaikis vandens įmirkis 3 kg/m2 .
 trumpalaikis vandens įmirkis 1 kg/m2.
REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR VĖJO IZOLIASIJAI:
 šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,033 W/(m*K);
 orinis pralaidumo koeficientas 10 x 10-6 m3/msPa
 degumo klasė A;
 ilgalaikis vandens įmirkis 3 kg/m2 .
 trumpalaikis vandens įmirkis 1 kg/m2.
TS 10. PLIENINIS KARKASAS
Kreipiantieji profiliai.
Plokščių sandūrose naudoti T formos aliuminį profilį, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso
ir plokštės gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur
nėra sandūros, taip pat angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas
montavimo schemoje.
Montavimo konsolės cinkuotos nerūdijančio plieno
Konsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą
šiltinimo medžiagos storį. Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos
paslankaus tvirtinimo.
Atstumai nurodomi plieninio karkaso montavimo schemoje pagal gamintojo reikalavimus.
Karkaso techniniai parametrai:
Detalės pav.
Konsolės

Žaliava
Nerūdijančio plieno
X5CrNi18-10. montažinis
kronšteinas

Standartas
EN 10088-4,
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EN AW-6063 / T66 markės
EN 573-3:2007, EN 515:1993, EN 15088:20005
aliuminio lydinio
Savigrežiai
Nerūdijantis plienas, A2
DIN 7504K
Cokolinis profilis Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2, EN 485-3, EN 485-4
Mūrvinės
Cinkuotas plienas/nailonas Sertifikatas Z-21.2-589
Terminės tarpinės Polietileno LDPE
Pagaminta liejimo būdu
Profiliai

Fizikiniai aliuminio rodikliai:
Fizikiniai rodikliai
Reikšmės
Tamprumo modulis E (MPa)
70 000
Šlyties modulis G (MPa)
27 000
Puasono koeficientas ν
0,3
-1
Tiesinės plėtros koeficientas α, °C 0,23 10-6
Vidutinė tankio ρ reikšmė, kg/m3
2700
Konsolės - NP 240x40x2 mm, Viengubas L70.
NP

240x40x2

mm, Dvigubas L140.
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. Centravimas, aliumininė konstrukcija
Plokštės išdėstytos horizontaliai ant vertikalių profi lių
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TS 11. METALO DARBAI
BENDROJI DALIS
Šis skyrius apima nurodymus apie visas metalines konstrukcijas ir elementus bei įrengimą: metalinėms
sijoms.
APSAUGA NUO KOROZIJOS
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų,
pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas pagal LST EN ISO 12944-1 – daugiau kaip 15 metų. C3 - koroziškumo kategorija (lauke, miestu
atmosferos vietose).
KOKYBĖS KONTROLĖ
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą
kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija,
apdegios, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.
KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS
Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal LST EN 10025+A1:1998 šios:
 metalinės kopėčios, apsauginiai turėklai ir. – S275.
 Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.
Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t = -30 °C. Visi plienai turi turėti medžiagos
sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B. Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal
Euronormų asortimentą.
SUVIRINTI SUJUNGIMAI
Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo
medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne mažesnį kaip
pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą.
Metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus
veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S275. Kad
plienas suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų plastiškas, ribojamas anglies kiekis: C<0,025-0,19 %.
Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. Suvirinimo elektrodai,
priklausomai nuo suvirinimo metalo markės ir darbų technologijos, pagal LST EN 499, LST EN 757, o
suvirinimo viela automatiniam ir pusiau automatiniam suvirinimui pagal LST EN 760.
SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJA
Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo
bandinius.
SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JŲ PAŠALINIMO BŪDAI
Suvirinimo defektai:
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 grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1
 mm, kai lakštų storis virš 10 mm. Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai
 manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.
 poros siūlės paviršiuje.
 nepilnai suvirinti paviršiai.
Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. Konstrukcijas
virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai
neturi viršyti dydžių nurodytų LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. Visos suvirinimo siūlės turi
būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu
ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant automatiniu būdu – 2 % visų siūlių.
Armatūros ir įdėtinių detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių kaip nurodyta LST EN
ISO 15630-1:2003.
LEISTINI MONTAVIMO NUOKRYPIAI
Metalinių sijų montavimo leistini nuokrypiai: sijų viršutinių juostų ašies nuokrypis nuo projektinės ties
tvirtinimo taškais - ne daugiau 15 mm.
TS 12. MEDINĖS KONSTRUKCIJOS
MEDIENA KONSTRUKCINIAMS ELEMENTAMS
Mediena konstrukciniams elementams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus reikalavimus.
Klijuota sluoksninė mediena stalių dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000
keliamus reikalavimus.
REIKALAVIMAI MEDIENAI.
Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena, nedrėgnesnė kaip 20%.
Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampio
skerspjūvio elementams turi būti 130 kg/cm 2. Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir
gniuždomiems turi būti naudojama A rūšies mediena (žiūr. lentelę), kitoms konstrukcijoms (paklotams,
apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B
rūšies mediena.
Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų ir lentų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo,
tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų,
nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini,
jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų.
A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau kaip 5 mm, o vėlyvos medienos dalis ne mažiau kaip 20%.
A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose
negali būti šerdies. Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant
pavyzdžius iš patiekiamos medienos partijos.
MEDIENOS APDOROJIMAS ANTISEPTIKAIS.
Visa mediena turi būti apdorota antiseptikais sertifikuotais LR. Mediena turi būti apdorota arba
kompleksiniu preparatu apsaugančiu medieną ir nuo biologinių poveikių. Patentuoti mišiniai neturi būti
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skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Jeigu mediena į statybos aikštelę
pateikiama apdorota antiseptikais, ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi
būti nurodyta organizacija atlikusi apdorojimą, antiseptiko rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio
sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m medienos) ir jo įsiskverbimo gylis. Į apsauginius mišinius
tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad butų galima atskirti
apdorotus paviršius. Medienos dengimas antiseptikais atliekamas statybos aikštelėje preparatus tepant arba
purškiant. Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai
sušlapęs nuo lietaus.
Tepimas. Mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. Tarp
pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas.
PURŠKIMAS.
Jei kitaip nenurodyta, mediena dengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant mechaninį
purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų, kol mediena pilnai išdžius.
Medienos sandėliavimas. Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio
ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame sandėlyje, apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir
tiesioginių saulės spindulių. Pjauta mediena, sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos
rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6 - 5 m. Rietuvės
kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi
būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulyg rietuvės galais. Kad mediena
rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi rietuvės
turi būti pakeltos nuo žemės paviršiaus ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m.Naują ir seną medieną būtina
antiseptikuoti taip kaip nurodyta aukščiau medžio darbuose.
Defektai ir kokybė:
 visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus, arba parengtus darbo brėžinius;
 jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoti, matyti paviršiaus
 nelygumai ar kiti defektai - jie turi būti pakeisti;
 jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita.
TS 13. SIENOS ŠILTINIMAS BALKONŲ REMONTAS
BENDROJI DALIS
Pastato sienų šiltinimą 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;
 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 nuo kerpių,
grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai
užglaistomi.
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Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5
mm, storio ± 1 mm);
DARBŲ VYKDYMAS
Apšiltinant pastato sienas apdailą naudojant tinką vadovautis STR 2.01.10:2007 priede
„Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“ pateiktais išorinių
tinkuojamų termoizoliacinių sistemų bendrais mazgais, jeigu jie neprieštarauja architektūros dalies
brėžiniams, derinant su projekto vadovu.
Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais; izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai suleidžiant,
tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į sujungimus negali patekti
klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais. Pažeista ar nekokybiška
izoliacinė vata nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio
(pločiu).
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir
naudojimo instrukcija. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su
rankiniu "mikseriu" arba mašininiu būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo
reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio klijinio skiedinio sluoksnio vertikaliai klojamas armavimo
tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jo kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm.
Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas.
Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis.
Pilnai išdžiuvęs armavimo sluoksnis gruntuojamas ir padengiamas apdailiniu tinku.
POLISTERENINIS PUTPLASTIS (ŠILTINAMA TERMOIZOLIACIJA)
Rodiklio pavadinimas

Žymėjimas Vertė

Matavimo

Standartas

Deklaruojamas šilumos laidumas

λD

0,032

vienetas
W/(m·K)

LST EN 12667

Gniuždomasis itempis, kai gaminys

CS(10)70

≥70

kPa

LST EN 826

deformuojamas
10% kPa
Stipris lenkiant kPa

BS120

≥125

kPa

LST EN 12089

Degumo klasifikacija

E

-

-

LST EN 11925-

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio

DS(70,-)1

1

%

2
LST
EN 1604

sąlygomis
Vidutinis tankis

p

18,5

kg/m3

LST 1602

Vandens garų varžos faktorius

MU

30÷70 -

STR

2.01.03:2009
BALKONŲ ATITVARŲ ĮRENGIMAS PANAUDOJANT DAUGIASLUOKSNĘ PLOKŠTĘ
Daugiasluoksnė plokštė
Rodiklio pavadinimas
Standartinis modulio plotis

Žymėjimas

Vertė

Matavimo

Standartas

1100

vienetas
mm

EN 14509
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Išorės pusės skardos storis

0,50

mm

Vidaus pusės skardos storis

0,40

mm

d

100

mm

B-s2, d0

-

-

11,8

kg/m²

U

0,22

W/m²K

Rw

24

(dB)

Storis
Degumo klasifikacija
Svoris
Perdavimo koefivientas
Garso izoliacija
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TS 14. SIENOS ŠILTINIMAS RŪSIO ,TAMBŪRO REMONTAS
Pastato šiltinimui iš išorės pusės naudotis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės
termoizoliacinės sistemos“. Pagal šį Reglamentą turi būti parenkamos apšiltinimo SISTEMOS naudojimo
kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją, atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti
reikalavimai.
BENDROJI DALIS
Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai
tinkus” naudojama:
 sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitariniųhigieninių 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 ir sertifikavimas.
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 nuo kerpių,
grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi.
Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ±
5 mm, storio ± 1 mm);
DARBŲ VYKDYMAS
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Apšiltinant pastato išorines sienas apdailą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ pateiktais išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų
bendrais mazgais, jeigu jie neprieštarauja architektūros dalies brėžiniams, derinant su projekto vadovu.
Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios
atramos. Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas
specialiai tam skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede.
Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės
klijuojamos tiksliai suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte
medžiaga. Į sujungimus negali patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti
klijais. Pažeista ar nekokybiška izoliacinė vata nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau
kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu).
Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos
specifikaciją; fiksavimo smeigių kiekis 4 - 10 vnt./m2, priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo
smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar
plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm; instaliuotos
fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta.
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir
naudojimo instrukcija. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su
rankiniu "mikseriu" arba mašininiu būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo
reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio klijinio skiedinio sluoksnio vertikaliai klojamas armavimo
tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jo kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100
mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas.
Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis.
Pilnai išdžiuvęs armavimo sluoksnis gruntuojamas ir padengiamas apdailiniu tinku.
Polistireninių plokščių pastatų šiltinimo sistema - tai šiuolaikiška kompleksinė pastatų
šiltinimo sistema, kurioje termoizoliaciniam sluoksniui yra naudojamos polistireno plokštės.
Dekoratyviniams ir apsauginiams tikslams naudojamas mineralinis tinkas, kuris yra labai atsparus
atmosferos poveikiui, senėjimui, biologiniams veiksniams (grybeliams, dumbliams, pelėsiams) bei
pasi˛ymi geru garų pralaidumu. Tinko spalvą galima pasirinkti i 196 spalvų paletės. Tinka ir naujai
statomų gyvenamųjų, pramoninių ar visuomeninės paskirties objektų apšiltinimui, ir jau senų pastatų
renovacijai.
Polistireninių plokščių pastatų šiltinimo sistema kai gaminys:
POLISTERENINIS PUTPLASTIS (ŠILTINAMA TERMOIZOLIACIJA)
Techniniai duomenys
Rodiklio pavadinimas

Žymėjimas Vertė

Matavimo

Standartas

Deklaruojamas šilumos laidumas

λD

0,030

vienetas
W/(m·K)

LST EN 12667

Gniuždomasis itempis, kai gaminys

CS(10)80

≥100

kPa

LST EN 826

deformuojamas 10% kPa
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Stipris lenkiant kPa

BS125

≥150

kPa

LST EN 12089

Degumo klasifikacija

E

-

-

LST EN 11925-

Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio

DS(70,-)1

1

%

2
LST
EN 1604

sąlygomis
Vidutinis tankis

p

18,5

kg/m3

LST 1602

Vandens garų varžos faktorius

MU

30÷70 -

STR

2.01.03:2009
Pastatų šiltinimo sistema - dekoratyviniams ir apsauginiams tikslams naudojamas silikatinis kuris yra
labai atsparus senėjimui, mechaniniams ir biologiniams veiksniams (grybeliams, dumbliams, pelėsiams)
bei pasižymi geru garų pralaidumu.
Techniniai reikalavimai
Rodiklio pavadinimas

Žymėjimas

Reakcija į ugnį

B-s1, d0 (1,5 mm; 2,0 mm);
B-s2, d0 (3,0 mm)

Atsparumas mechaniniams pažeidimams:

I kategorija (2 armavimo tinkleliai);
III kategorija (1 armavimo tinklelis)

Vandens įgertis

<0,5 kg/m2

Vandens garų pralaidumas:

atitinka oro sluoksnio storį ≤2,0 m

Sukibimas po higroterminių ciklų

≥0,08 Mpa (plyšta per plokštę)

Šaldymo-atšildymo ciklų poveikis:

atspari

Techninis liudijimas:

ETA-13/0301

TS 15. STOGO DANGOS ĮRENGIMAS
ŠLAITINIŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ REIKALAVIMAI:
Projektuojant ir įrengiant šlaitinių stogų konstrukcijas, būtina įvertinti šių stogo konstrukcijų sluoksnių
panaudojimą:
- garus izoliuojančio sluoksnio;
- termoizoliacinio sluoksnio;
- vėjui nelaidaus sluoksnio;
- vėdinamo oro sluoksnio;
- hidroizoliacinio sluoksnio;
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- šlaitinio stogo dangos pakloto;
- šlaitinio stogo dangos. Priklausomai nuo stogo konstrukcijų ir panaudotų statybos produktų gali būti
įrengiami visi čia minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų
sluoksnių deriniai.
BANGUOTO PLAUŠACEMENČIO LAKŠTAIS DENGTŲ ŠLAITINIŲ STOGŲ DANGOS
ĮRENGIMAS
Banguoto plaušacemenčio lakštais dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti didesnis kaip 7°;
Banguoto plaušacemenčio lakštų pritvirtinimo vietos turi būti ant bangos viršaus;
Plaušacemenčio dangoje stogo nuolydžio kryptimi kas 18 m turi būti įrengtos deformacinės siūlės.
Kai pastato ilgis iki 25 m, deformacinės siūlės nebūtinos;
Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti per stogo
dangą per skyles plaušacemenčio lakštų bangų paviršiumi. Šios skylės turi būti užsandarintos;
Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo
kraigo dalyje;
Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sustiprintos papildomais hidroizoliacinės dangos
sluoksniais;
Stogo sandūros prie sienų turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus
paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti
užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda ant banguoto plaušacemenčio lakštų
turi uždengti bent vieną visą lakšto bangą;
Stogo vietose, kuriose numatomos praėjimų. ir vaikščiojimo zonos, turi būti įrengti ne mažesnio kaip
400 mm pločio paklotai.
KITŲ ŠLAITINIŲ STOGŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
Bendrieji šių dangų įrengimo reikalavimai atitinka I skirsnyje nurodytus reikalavimus;
Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos
sluoksniais;
Stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių vietos turi būti užsandarintos su tam tikslui
pritaikytais statybos produktais, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant vertikalių paviršių
sandarinantys sluoksniai turi būti užleisti ne mažiau kaip 150 mm ir užsandarinti;
Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo
dangoje turi būti užsandarintos;
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Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo
kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. Šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti
naudojamu medinių statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne mažesnis 8%.
Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;
VANDENS NUVEDIMO NUO ŠLAITINIŲ STOGŲ REIKALAVIMAI
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžius įrengti
išorės sienų uždarose nišose;
Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagristas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m;
Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo
tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2;
Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos; Prie sienų lietvamzdžiai turi būti
tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji
latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais;
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;
Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 laipsnių, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip
2,9 laipsnių; Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius
kompensatorius;
Šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus šiais atvejais:
- visų nuolydžių skardiniais ir polimeriniais statybos produktais (čerpėmis, profiliuotais lakštais,
plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose
- virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų;
- keraminėmis ar betoninėmis čerpėmis, plaušacemenčio ir kitais panašiais statybos produktais dengtų
stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30 laipsnių; - virš įėjimų į pastatus ir virš žmonių vaikščiojimo
zonų.
ŠLAITINIŲ STOGŲ PASTOGIŲ VĖDINIMO REIKALAVIMAI:
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Neapšiltintų šlaitinių stogų pastogės turi būti natūraliai vėdinamos; Pastogei vėdinti dviejose
priešpriešinėse stogo pusėse turi būti įrengtos angos. Angų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis
už 1:500 vėdinamos pastogės grindų ploto.
ŠLAITINIO STOGO KONSTRUKCIJŲ VĖDINIMO IR KITI REIKALAVIMAI:
Vėdinamuose šlaitiniuose stoguose stogo šlaito apačioje (atbrailoje) ir kraige turi būti angos. Šių angų
matmenys turi atitikti 30 punkto reikalavimus;
Kai vėdinimo angoms įrengti naudojamos specialios čerpės arba vėdinimo kaminėliai, jie gali būti
įrengiami antroje eilėje nuo kraigo viršaus arba valminių stogų keterose;
Vėdinamuose šlaitiniuose stoguose vėdinamo oro sluoksnio aukštis turi buti ne mažesnis 50 mm, Jei
hidroizoliacinės dangos gamintojo rekomendacijose nenurodyta kitaip, bituminėmis čerpėmis, banguotais
lakštas, lygaus plaušacemenčio arba panašiomis plokštelėmis, čerpėmis, falcais sujungtais skardos
lakštais ir profiliuotos skardos lakštais dengtuose šlaitiniuose stoguose po paminėtomis stogo dangomis
turi būti įrengtas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis. Falcais sujungtais skardos lakštais, profiliuotos
skardos lakštais ir skardinėmis čerpėmis dengtuose šlaitiniuose stoguose ištisinis vandeniui nelaidus
sluoksnis turi nesiliesti su šiomis stogo dangomis;
Vėdinamuose šlaitiniuose stoguose tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo dangos turi būti
vėdinamas išorės oru.

STOGO DANGA, JOS SAVYBĖS
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STOGO KONSTRUKCIJOS APSAUGA NUO DRĖGMĖS
Turi būti užtikrintas stogo, įskaitant stogo konstrukciją, “neperšlampamumas”, t.y., kad stogai
apsaugotų pastatą nuo lietaus, sniego, krušos ar tirpstančio sniego vandens. Stogus laikinai gali veikti
ekstremalios oro sąlygos ir kritulių drėgmė gali prasiskverbti po stogo danga. Tokiems atvejams gali būti
užkirstas kelias, jeigu naudojamos papildomos apsaugos nuo drėgmės priemonės. Visais atvejais drėgmės
pašalinimui iš stogo konstrukcijos naudojamas vėdinamas oro tarpas, kuris įrengiamas tarp difuzinės
plėvelės ir stogo dangos. Vėdinamo oro tarpo aukštis turi būti ne mažesnis nei 2 cm. Jeigu stogas
montuojamas su kraigo gaubtais būtina naudoti vėdinimo gaubtelius.
DIFUZINĖ STOGO MEMBRANA, GAMINIO SAVYBĖS:
Difuzinė plėvelė




Plėvelė skirta naudoti po išorine stogo danga. Galima naudoti stogams,kurie turi terminę izoliaciją per
visą gegnių aukštį - tada dengiama tiesiai ant šios izoliacijos. Taip pat, kaip puiki apsauga nuo
vėjo,tinka karkasinių konstrukcijų pastatų sienoms. Degumas - B2 klasė.
Ypatingai pralaidi garams, trisluoksnė stogo plėvelė. Visiškai nelaidi vandeniui, iš išorės apsaugo
terminę izpliaciją nuo kritulių. Izoliuoja nuo vėjo:

3 sluoksnių
Paviršinė masė g/m2
Vandens garų pralaidumas,
g/m2/24 h:
Atsparumas UV spinduliams, mėn

115
1700
3
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0,02
1,5 x 50

MEDIENA STOGO KONSTRUKCIJAI
Mediniams stogo elementams naudojama spygliuočių mediena. Pagal statybos standartą, mediena
naudojama stogo konstrukcijai turi būti ne drėgnesnė nei 20 % ir ne sausesnė nei 8 %. Mediena turi būti
antiseptikuojama, apdorojama medžiagomis, ir pagal reikalavimus didinančiomis atsparumą ugniai.
PAGRINDINIAI PLANAVIMO PRINCIPAI
Prieš pradedant dengti stogo dangą, būtina išsimatuoti plokštumos ilgį ir plotį, kad būtų galima
apskaičiuoti, kiek reikės dangos lapų, briaunos gaubtų, vėjalenčių, kraigo gaubtų bei kitų sandarinimo ir
tvirtinimo elementų. Jei įmanoma, būtina patikrinti stogo plokštumos įstrižaines, įsitikinti, ar taisyklingai
sumontuotos stogą laikančios konstrukcijos. Prieš žymint pirmąją eilę, trikampiu nustatomas status
kampas pvz. 3000x4000x5000 mm. Grebėstų paskirstymas ir banguotų lakštų išdėliojimas priklauso nuo
lapo matmenų ir tipo. Atstumas tarp grebėstų centrų, banguotų lakštų, plotis ir naudingas plotis.

Grebėstų išdėstymas:
Atsumas tarp gebėstų 750mm.
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Išlipimo liukai WSH nešildomoms patalpoms

Rėmas gaminamas iš pušies medienos, impregnuotos vakuume.
o
o
o
o
o
o
o

Rankenos pagalba galima saugiai paverti liuką vėdinimui trijose padėtyse.
Montuojamas stoguose su nuolydžiu nuo 15° iki 55°.
Lengva montavimo sistema ant grebėstų.
Montavimo komplektas yra kartu su liuku.
5 metų garantija.
Stogo liukai galimi trijų tipų, atsižvelgiant į stogo dangą:
o WSH skirtas aukšto profilio stogo dangoms.
Tarpinė yra integruota ir kaip neatskiriama stogo liuko dalis.
kelių padėčių atidarymas, standartinė rankena

IPE 140 profilio konstrukcijas izoliuojant akmens vata atsparumas ugniai palėpėje.
Palyginti
Sertifikatas

GTC100675; GTC100676; GTC100601

Gaminio degumo klasifikacija

A1

Deklaruojamas šilumos laidumas

λD = 0,036 W/m·K

Stipris tempiant (statmenai paviršiui)

≥ 3 kPa

TS 16 ĮTRUKIŲ SIŪLIŲ UŽTAISYMAS
Itrukių defektų priežastis - nepakankamas cementinio skiedinio kiekis mūrijant. Vėliau prie to
prisideda aplinkos ir atmosferinių reiškinių poveikis, nežymus pastato ar sienos nusėdimas. Dėl
nekokybiško mūrijimo siūlėse atsiranda plyšių, kuriose kondensuojasi drėgnas oras iš atmosferos ir šiltas
oras iš patalpos, rezultatas - senas siūlių skiedinys įšalo, o vėliau yra. Skiedinio paskirtis - sukliudyti plytų
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poslinkiui tarpusavyje. Dėl pastato nusėdimo skiedinys patiria spaudimo, sąslėgio ir gniuždymo krūvį, tai
po truputį irgi ardo jį. Plyšiai nutrupa, lūžinėja ir palieka vaizdui apnuogintas tuščias vietas siūlėse tarp
plytų.
Siūlių defektai kol kas pavieniai ir nežymūs, jas lengva užtaisyti, užpildžius nauju skiediniu:
1) Pašalinamos visos siūlėse esančius seno skiedinio gabalus.. Išvalomuose tarpuose neturi būti
likučių - cemento trupinių, purvo ir dulkių. Svarbu nepažeisti plytų.
2) Visus smulkius likučius ir dulkes iš tarpų galima išplauti vandens čiurkšle iš laistymo žarnos ar
bakelio. Tuo pačiu sudrėkinate ir plytas, ir tuščias siūles prieš užpildant jas nauju skiediniu.
Plytas ir seną skiedinį būtinai reikia sudrėkinti, nes sausi jie sugeria didelį drėgmės kiekį iš
šviežio skiedinio, dėl ko jis per greitai gali išdžiūti ir prarasti savo naudingąsias savybes.
Šviežiam skiediniui reikia "drėgno kontakto" su senuoju ir plytomis, kad geriau sukibtų su jais.
3) Naujas skiedinys turi būti tirštas, sudėtyje turėti minimalų kiekį vandens, kitaip jis lengvai ištekės
iš siūlių. Jo sudėtis tokia pat, kaip ir skirto mūrijimui. Tai paprastas cemento-smėlio skiedinys
santykiu 1:5 (cementas smėlis). Jis gaminamas sauso sumaišymo būdu, tiršta konsistencija
pasiekima įpilant tinkamą kiekį vandens. Pirmiausia turi būti užtaisytos vertikalios siūlės, o po to
horizontalios.
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Šilumos izoliacinis sluoksnis
Esama siena*

4

Rq,

Rg,

m

W/(mK)

W/(mK)

(m²xK/W)

(m²xK/W)

(m²xK/W)

0,008-0,01
0,004
0,030
0,250
0,510

0,033
0,034
-

0,034
0,035
-

0,882
7,143
0,787

-

0,00

∆λw,

Rsi,

Rs,

Rsi,

Rt,

UW(B)norm,

W/(mK)

(m²xK/W)

(m²xK/W)

(m²xK/W)

(m²xK/W)

(W/(m²xK))

0,130

8,813

0,130

9,073

0,180

0,001
0,001
-

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa
Af,
λf, W/m·K
cm2
50
Metalo šilumos perdavimo koeficientas
Metalinės jungties skerspjūvio plotas
1,4
Metalinių jungčių skaičius
Šilumos perdavimo koeficiento pataisa
dėl metalinių jungčių
-

m² nf,
vnt.
4

ΔUf,
(W/(m²xK))

-

-

0,066

Apšiltintos sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus metalines jungtis Uw.ds,
Uw.ds,proj.=

7502-01-TDP-SK-SPS

0,177

(W/(m²xK))

Lapas

Lapų

Laida

4

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

5

Lapas

Lapų

Laida

5

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

6

Lapas

Lapų

Laida

6

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

7

Lapas

Lapų

Laida

7

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

8

Lapas

Lapų

Laida

8

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

9

Lapas

Lapų

Laida

9

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

10

Lapas

Lapų

Laida

10

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7502-01-TDP-SK-SPS

11

Lapas

Lapų

Laida

11

13

0

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastato,
Vytauto g.57, Kupiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

12

SIJA LAIKANTI GEGNES ATSPARUMAS UGNIAI:
Nustatomas skaičiuotinis lenkimo momentą, kai 𝐸 = 𝑀
koeficientas
koeficientas
koeficientas
koeficientas
koeficientas
konstr. apkr.
sniegas

𝛾
𝛾
𝐾
Ψ

1.30
1.35
1
0.700
0.85
0.66
1.41
1.468
0.425
7
1.00
0.80
16
20
23

mm/min
mm
min
mm

1.0
1.0
1.25
14.0
17.5
17.5

𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑃𝑎
kNm

0.054
0.184
304.70
4.81621

m
m
𝑐𝑚
MPa

.

𝜉

𝑔
𝑞
.
𝑀
∙
𝐸 = 𝑀 = ((𝜉 ∙ 𝛾 ∙ 𝑔 ) + (𝛾 ∙ 𝑞 ))∙
𝑀
𝑑
Reikalingas sijų atsparumas ugniai R20 (pagal gaisrinės saugos dalies užduotį).
𝑘
Laikomosios galios skaičiavimai atlikti sumažinto skerspjūvio metodu
(LST EN 1995-1-2+AC
𝛽
dchar,n
(R20) , t
𝑑
𝐸 =𝑀

= ((𝛾 ∙ 𝑔 ) + (𝛾 ∙ Ψ

∙ 𝑞 ))∙

∙

𝑘𝑁/ 2
𝑘𝑁/ 2
kNm
kNm
mm

Esamos gegnės skerspjūvio atsparumas ugniai:
skaičiuotinis medienos stipris gaisro sąlygomis 𝑓 , ;

𝛾
𝑘
𝑘
𝑓
𝑓
𝑓,

Lenkimas stiprio reikšmės (MPa)
stiprio 20% kvantilis

,

Efektyviojo skerspjūvio charakteristikos:

𝑀
𝜎=
𝑊

𝑊 =

𝑏∙ℎ
6

𝑏
ℎ

𝑏 =b-2 ∙ 𝑑
ℎ =h-2 ∙ 𝑑

𝑊
𝜎

turi 𝑡𝑒𝑛𝑘𝑖𝑡𝑖 𝑠ą𝑙𝑦𝑔𝑎 𝑓

,

>𝜎
tenkina sąlyga 𝑓

,

>> 𝜎

Esamų ir papildomai įrengiamų gegnių atsparumas ugniai pakankamas.
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.nr.
Pozicija

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Papipildomi
duomenys

1

2

3

4

5

6

m

88,00

Esamu palangių skardos demontavimas

m

120,00

Stogo dangos demontavimas šiferinė danga

m2

520,00

Grebėstų demontavimas (lentų paklotas) t=2,2mm

m2

520,00

Palėpėje šlako demontavimas t=30cm

m2

350,00

Šiferine danga balkonų atitvaros demontavimas

m2

121,50

Mediniai įstiklinti balkonų langų demontavimas

m2

110,00

Sienų šiltinimas PAROC WAS Cortex d=30mm

m2

652,00

Sienų šiltinimas PAROC PAROC eXtra plius, d=250mm

m2

652,00

Karkaso įrengimas, kai nerūdijantis plienas (cinkuotas)
kronšteinas

m2

652,00

EPS 70 N d=16cm,

m3

4,80

m3

7,7

m3

1,35

Demontavimo - ardymo darbai (pastato rekonstrukcijos
darbai nuo žemės pav. iki kraigo ~17,30m aukščio)
Aplink pastato kasimas šalia pamatų iki 1,4m. gylis iki 1m
pločio.

SK VS 01 Išorinės sienos šiltinimas:

SK Balkonu zonose sienų šiltinimas:
EPS 70 N d=8cm,
Piliastru šiltinimas
EPS 70 N d=5cm,
SK CK-01 Cokolio detalė

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai))
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projektas
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LT
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K PDV
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Eil.nr.
Pozicija

Mato
vnt.

Kiekis

Smėlio užpilimas iki 1,4m sutankinat gruntą iki 1m pločio

m

88,00

Cokolinis perforuotas profilis

m

88,00

Armavimas sl.

m2

84,00

Drenažinė membrana h iki 1,5m

m2

131,00

Pamatas požeminė dalis EPS 100N d=15cm,

m3

11,50

Cokolinė dalis EPS 100 N d=15cm,

m3

17,90

Teptinė hidroizoliacija h=1,4m

m2

195

Angokraščiu pjovimas mūrui iki 15 cm gylio, 3cm pločio

m

48

Sienų šiltinimas PAROC WAS Cortex d=30mm

m3

4,20

m3

0,28

Sienų EPS 100 N, d=80mm, klijuojant.

m3

1,10

pertvara EPS 100 N, d=100mm, klijuojant.

m3

0,80

EPS 70 N, d=16cm,

m3

0,23

Standi plokštė cemento drožlių plokštė t=8mm.

m2

1,50

Hidroizoliacija 1sl. įrengimas

m²

1,50

Stogelio dangos atnaujinimas hidroizoliacija 2sl. įrengimas

m2

5,80

kg

463,00

Grebėstas 50X50 C24

m3

2,90

Gegnė 80X150 C24

m3

6,13

Sija medinė 100X230 C24

m3

2,90

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo

Papipildomi
duomenys

VS 06...08 Angokraščių šiltinimas

Aplink langus balkonu zona
EPS 70 t=20mm
Tambūro šiltinimas

Šiltinamo stogelio jungtis su vertikaliu paviršiumi,
šiltinama vėdinama sistema

Metalinės kopėčios iš lauko pusės
Metalinė konstrukcija dažoma C3 aplinkos klasė
Stogo detalė
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Eil.nr.
Pozicija

Mato
vnt.

Kiekis

Statramstis 100x120 C24

m3

0,65

Mediniai išilginiai grebėstai (50x25mm) C14

m3

0,82

Difuzinė plėvelė

m2

520,00

Stogo karnizų vėjalenčių įrengimas

m2

62,00

Latakų įrengimas ∅150

m

89,00

Lietvamzdžių įrengimas ∅100

m

140,00

IPE 140, S275

kg

762,00

CONLIT 150 d=2cm

m3

0,68

SBB blokelis

m3

0,2

C16/20 blokelių užpildimui

m3

0,11

banguoto plaušacemenčio lakštai

m2

520,00

plieno juosta b=50mm, t=4 mm, S 235, L=1350 mm

kg

119,00

∅10 mm, S235

kg

197,64

PAROC WAS Cortex d=30mm

m3

10,40

Sienų šiltinimas PAROC eXtra d=175mm

m3

51,20

PAROC WAS Cortex, d=30mm ant vertikalių paviršių

m3

1,53

120x45 mediena

m3

0,27

100x45 mediena

m3

0,18

OSB plokštė, t=18 mm,

m2

15,00

Daugiasluoksnė plokštė

m²

4,80

Cinkuota skardos lankstinys

m²

0,54

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo

Papipildomi
duomenys

Apsauginė tvorelė su sniego gaudykle

Perdangos ir palėpės virš patalpų šiltinimas

praėjimo takų įrengimas:

Palėpės patekimui liuko įrengimo detalė:
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Eil.nr.
Pozicija

Mato
vnt.

Kiekis

vnt.

1

Kvad. 50x30x4. Dažoma C1 kategorija, 330cm, 2vnt.

kg

22,00

Stryp. Ø18, . Dažoma C1 kategorija, S235JR, 40cm.16vnt.

kg

13,00

Grebėstas 50X50 C24

m3

0,05

Gegnė 50X150 C24

m3

0,10

Mediniai išilginiai grebėstai (50x25mm) C14

m3

0,02

Apsauga nuo krituliu ir pakščių skardinė žaliuzės

m2

0,9

Metalinis karkasas

m

336

50x30x3mm, S275, C1

kg

1108,9

Daugiasluoksnė plokštė SP2B X-PIR

m²

124,50

Omega profilis h=20, t=1,2mm

m

105,00

Perforuotas cokolinis profilis b=10cm

m

105,00

Akmens vata, PAROC ROB 50, d=40mm

m3

0,15

Ritininė danga. 2sl.

m2

7,68

EPS70N, d=30mm, λdec = 0,032 W/(m•K).

m2

4,8

Latakų įrengimas ∅100

m

4,8

Lietvamzdžių įrengimas ∅75

m

6,0

Skardos lankastinys t=0.6mm

m2

3,52

Standi plokštė cemento drožlių plokštė t=8mm.

m2

0,96

m

4,8

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo

Išlipimo liukas

Papipildomi
duomenys

Pastatomos metalinės kopėčios prie liuko:

Pastogės vėdinimą įrengimas

Stiklinto balkono remontas

Įėjimo stogelio šiltinimas

Akmens vatos nuosvyras
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