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Taikymo sritis
1.1. Šios rekomendacijos taikomos pastatų vėdinamų
fasadų sistemų su gembėmis, šiltinamų mineralinės
vatos gaminiais, projektavimui ir statybai;
1.2. Rekomendacijos skirtos projektuotojams,
statytojams, rangovams, statybinių medžiagų
gamintojams/tiekėjams. Jomis gali naudotis ir kiti
statybos proceso dalyviai.

NUORODOS
Šios rekomendacijos parengtos vadovaujantis
šiais normatyviniais dokumentais:
2.1. STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.04.01:2018

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“;
2.2. STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“;
2.3. STANDARTU LST EN ISO 6946:2017

„Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos
perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodai“;
2.4. STANDARTU LST EN ISO 10211:2017

„Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Šilumos srautai ir
paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“.

3.VĖDINAMŲ
FASADŲ SISTEMŲ
SU GEMBĖMIS
(KRONŠTEINAIS)
KONSTRUKCIJA

3.1. BENDRU ATVEJU
VĖDINAMA FASADINĖ SISTEMA
SUSIDEDA IŠ ŠIŲ SLUOKSNIŲ:

- laikančiosios sienos konstrukcijos;
- sistemos tvirtinimo elementų
(gembių, kronšteinų);
- termoizoliacinio / vėjo izoliacinio
sluoksnio;
- vėdinamo oro tarpo;
- profilio apdailos tvirtinimui;
- apdailos sluoksnio.

3.VĖDINAMŲ
FASADŲ SISTEMŲ
SU GEMBĖMIS
(KRONŠTEINAIS)
KONSTRUKCIJA

3.2. Sistemoje termoizoliacinis sluoksnis
gali būti įrengiamas šilumos izoliacijos
plokštes montuojant vienu sluoksniu, kai
šilumos ir vėjo izoliacijai naudojama ta pati
medžiaga (1 pav. a) arba keliais sluoksniais:
įrengiant pagrindinį šilumos ir vėjo
izoliacijos sluoksnius (1 pav. b).

1. Apdailos sluoksnis;
2. Vėdinamas oro tarpas;
3. Termoizoliacinė medžiaga –
vėjo izoliacija;
4. Termoizoliacinės medžiagos
pagrindinis sluoksnis;
5. Laikančioji sienos konstrukcija;
6. Sistemos tvirtinimo elementai;
7. Tarpinė iš PVC.

1 pav. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas
vėdinamo fasado sistemoje:
a) – plokštes montuojant vienu sluoksniu, kai
šilumos ir vėjo izoliacijai naudojama ta pati
medžiaga;
b) – plokštes montuojant keliais sluoksniais,
įrengiant pagrindinį šilumos ir vėjo izoliacijos
sluoksnius.

4. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO
STORIO APSKAIČIAVIMAS
4.1

Dėl sistemoje naudojamų metalinių
tvirtinimo elementų, t.y. gembių
(kronšteinų) vietose, susidaro šilumos
srautai, kurie turi būti įvertinti nustatant
visos konstrukcijos šilumos pralaidumą;

4.4

Termoizoliacinį sluoksnį kertančių sistemos
karkaso elementų (ilginiai ir taškiniai
tvirtinimo ir sistemos karkaso elementai)
įtaka sluoksnio šilumos perdavimui turi
būti įvertinta:
- apskaičiuojant naudojantis standarte LST EN ISO

4.2

Sienos atitvaros šilumos perdavimo
koeficientas turi būti apskaičiuotas
pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus;

6946:2017, pateikta formule; arba
- pagal standartą LST EN ISO 10211:2017, naudojant
specializuotas trimačio temperatūrinio lauko
skaičiavimo kompiuterines programas;

4.3

Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės
varžos apskaičiavimui naudojamos
projektinės termoizoliacinių gaminių
šilumos laidumo koeficiento vertės,
pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus;

4.5

KTU ASI Statybinės fizikos laboratorijos
atlikti „Termoizoliacinių medžiagų iš
mineralinės vatos šiluminių varžų
vėdinamose fasadų sistemose su
metaliniais tvirtinimo elementais“
skaičiavimai pateikti ataskaitoje Nr. 173/20.

5. LAIKANČIOSIOS SIENOS PAGRINDAS
IR JO PARUOŠIMAS
5.1

5.2

5.3

Pagrindo paviršius, prie kurio

Prieš pradedant montuoti

Viso statybos proceso metu turi

bus tvirtinama vėdinama

termoizoliacinius sluoksnius

būti užtikrinta termoizoliacijos

fasadų sistema, turi būti

vėdinamoje sistemoje būtina

apsauga nuo atmosferinių

pakankamai lygus ir tvirtas, kad

įsitikinti ar užtikrintas išorinio

kritulių. Jei sumontavus

atlaikytų papildomai

pagrindo (sienų) sandarumas;

termoizoliacinį sluoksnį fasado

įrengiamos sistemos apkrovas.

apdaila nėra montuojama,
tuomet termoizoliacija turi būti
apsaugota laikina vandeniui
nelaidžia danga.

6. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS

6.1.

6.2.

6.3.

Pirmiausiai prie pagrindo

Prie pagrindo pritvirtinus

Termoizoliacinis sluoksnis turi

pritvirtinami sistemos tvirtinimo

sistemos tvirtinimo elementus

būti prigludęs prie pagrindo,

elementai (gembės, kronšteinai,

pradedami termoizoliacijos

vientisas, be plyšių ir įspaudimų;

konsoles ar kampai) prie kurių bus

montavimo darbai;

tvirtinami išorinės apdailos
montavimo profiliai. Sistemos
tvirtinimo elementų išdėstymas
priklauso nuo apdailos medžiagos
tipo ir atliekamas pagal sistemos
projektuotojų, gamintojų/tiekėjų
rekomendacijas ar skaičiavimus;

6. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
6.4.
Montuojant termoizoliacines plokštes, jos gali būti klojamos tiek horizontaliomis (2 pav. A),
tiek ir vertikaliomis (2 pav. B) eilėmis. Montavimo metu turi būti užtikrinta, kad jos būtų
perstumtos viena kitos atžvilgiu ir nesusidarytų ištisinės vertikalios sandūros;

2 PAV. TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS:
A) – PLOKŠTES MONTUOJAMOS
HORIZONTALIAI;

B) – PLOKŠTES MONTUOJAMOS
VERTIKALIAI

6. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
6.5.

6.6.

Termoizoliacinės plokštės turi

Pastato išoriniuose kampuose tarp gretutinių eilių

būti glaudžiai sujungtos visose

termoizoliacinės plokštės perstumiamos viena kitos

vertikaliose ir horizontaliose

atžvilgiu (3 pav.). Per daug išsikišantys plokščių

sujungimų vietose, bei

kraštai vėliau gali būti sulyginami, t.y. nupjaunami;

kampuose;

3 PAV. TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ PERSTŪMIMAS
PASTATO IŠORINIUOSE KAMPUOSE

6. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
6.7.

6.8.

6.9.

Tvirtinimo elementų vietose

Įpjovos termoizoliacinėse

Plyšiai tarp termoizoliacinių

termoizoliacija įpjaunama, kad būtų

plokštėse turi būti daromos

gaminių ar tarp termoizoliacinių

galima ją lengvai užmauti ant jų;

tiksliai, kad plokštes

gaminių ir sistemos tvirtinimo

sumontavus ant sistemos

elementų susidarę montavimo

tvirtinimo elementų, vertikalios

metu užtaisomi pagal

ir horizontalios sandūros tarp

termoizoliacijos gamintojo

plokščių išliktų glaudžiai

nurodymus (4 pav.);

sujungtos;

4 PAV. PLYŠIŲ TARP TERMOIZOLIACINIŲ
GAMINIŲ UŽTAISYMAS

6. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
6.10.
Termoizoliacinis sluoksnis gali būti įrengiamas iš vieno arba kelių šilumą izoliuojančių
gaminių sluoksnių:
6.10.1. Įrengiant termoizoliacinį sluoksnį iš

6.10.2. Įrengiant termoizoliaciją iš kelių

vieno šilumos izoliacijos sluoksnio izoliacinės

sluoksnių, plokštės sluoksniuose turi būti

plokštės turi būti patikimai prigludusios viena

perstumtos viena kitos atžvilgiu ir

prie kitos, kad nesusidarytų ištisiniai plyšiai

sumontuotos perdengiant skirtingo

per visą šiltinimo sluoksnį ir montuojamos

sluoksnio sandūras (6 pav.).

perstumiant jas viena kitos atžvilgiu (5 pav.);

5 PAV. VIENSLUOKSNĖS ŠILUMOS IZOLIACIJOS
MONTAVIMO SCHEMA

6.PAV. ŠILUMOS IZOLIACIJOS IŠ KELIŲ SLUOKSNIŲ
MONTAVIMO SCHEMA

6. TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
6.11.

6.12.

6.13.

Termoizoliaciniai sluoksniai prie

Kai termoizoliacinis sluoksnis

Viršutinis vėjo izoliacinis sluoksnis

pagrindo tvirtinami smeigėmis.

susideda iš kelių sluoksnių, tai

įrengiamas perdengiant

Rekomenduojamas mažiausias

atsižvelgiant į situaciją,

izoliacijos sluoksnių sandūras,

termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo

pirmasis sluoksnis gali būti

prie pagrindo jį tvirtinant -

smeigių skaičius yra ≥ 2-4 vnt./m2.

laikinai pritvirtinamas

tvirtinimo elementais per visus

Tvirtinamų termoizoliacinį sluoksnį

smeigėmis;

sluoksnius (7 pav.);

smeigių kiekis turi užtikrinti šilumos
izoliacijos tolygų jų prigludimą prie
izoliuojamo paviršiaus. Tikslų smeigių
skaičių ir jų išdėstymą nurodo
projektuotojas, gamintojas/tiekėjas;

7 PAV. VIRŠUTINIO IZOLIACINIO
SLUOKSNIO TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS

7. VĖJO IZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
VĖDINAMAME FASADE

7.1. Vėjo izoliacinis

7.2. Vėjo izoliaciniam

7.3. Vėjo izoliacinių

7.4. Vėjo izoliacinis

sluoksnis iš mineralinės

sluoksniui gali būti

plokščių savybės, jų

sluoksnis turi būti

vatos plokščių turi

naudojamos vėjo

panaudojimo

montuojamas ištisai ant

užtikrinti pakankamą

izoliacinės plokštės be

tinkamumas turi būti

pagrindinio

garų pralaidumą ir mažą

dangos, dengtos stiklo

parinktas projektuotojo

termoizoliacinio

laidumą orui;

audiniu arba su specialia

pagal šių gaminių

sluoksnio išorinėje

vėjo poveikį izoliuojančia

gamintojo instrukcijas ir

paviršiaus pusėje prie oro

danga.

nurodymus;

tarpo;

7. VĖJO IZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
VĖDINAMAME FASADE

7.5. Vėjo izoliacinis

7.6. Smeigės galvutė turi

7.7. Sumontuotas vėjo

7.8. Visos vertikalios ir

sluoksnis prie pagrindo

patikimai priglusti prie

izoliacinis sluoksnis turi

horizontalios sandūros

yra tvirtinamas

vėjo izoliacinės plokštės

būti vientisas, be plyšių ir

tarp vėjo izoliacinių

smeigėmis;

paviršiaus ir ją prispausti;

įspaudimų;

plokščių, taip pat pastato
kampuose ir prie
angokraščių turi būti
suglaustos, be tarpų arba
užsandarinamos pagal
gamintojo reikalavimus;

7. VĖJO IZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
VĖDINAMAME FASADE
7.9. Vėjo izoliacinės plokštės turi būti montuojamos perdengiant pagrindinio šilumos izoliacinio
sluoksnio plokščių sandūras. Vėjo izoliacinės plokštės su specialia danga gali būti montuojamos tolygiai,
neperstumiant jų viena kitos atžvilgiu (8 pav.);
8 PAV. VĖJO IZOLIACINĖS PLOKŠČIŲ SU SPECIALIA DANGA MONTAVIMAS
NEPERSTUMIANT JŲ VIENA KITOS ATŽVILGIU

A) VERTIKALUS VĖJO IZOLIACINIŲ
PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS

B) HORIZONTALUS VĖJO IZOLIACINIŲ
PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS

7. VĖJO IZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS
VĖDINAMAME FASADE

7.10.

Sandūros tarp vėjo

7.11. Profiliai, apdailos tvirtinimui

7.12. Vėdinamo fasado sistemos

izoliacinių plokščių su specialia

ir vėdinamo oro tarpo

išorės apdailos montavimo

danga turi būti užklijuojamos

suformavimui, turi būti

darbai vykdomi pagal sistemos

tam skirtomis lipniomis

montuojami taip, kad nebūtų

gamintojo/tiekėjo

juostomis pagal gamintojo

deformuotas vėjo izoliacinis

rekomendacijas.

reikalavimus; naudojant vėjo

sluoksnis ir išlaikytas mažiausiai

izoliacines plokštes be dangos

25 mm storio vėdinamas oro

arba su stiklo audiniu, sandūros

tarpas;

tarp plokščių neklijuojamos, jeigu
gamintojo nenurodyta kitaip;

