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I skyrius.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šis aprašas nustato pagrindinius grindinio šildymo sistemos įrengimo pastatuose  reikalavimus. 
2.    Apraše nustatyti bendrieji pastato grindinio šildymo sistemos montavimo reikalavimai. 
Reikalavimai konkrečios paskirties pastatams ar inžineriniams statiniams pateikiami atitinkamuose 
statybos techniniuose reglamentuose ir norminiuose dokumentuose. 
3.    Rengiant šį aprašą, vadovautasi galiojančiais, aprašo II skyriuje nurodytais, teisės aktais ir 
standartais bei įvairių gamintojų nurodymais pastato šildymo sistemos įrengimui taip pat atitinkama 
literatūra.  
 
II skyrius.  NUORODOS. 
 
Įrengimo technologija paruošta laikantis šių normatyvinių dokumentų ir standartų: 

1. LR Statybos įstatymas 2010 liepos 3 d.  Nr.I-1240 
2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 sausio 21 d., Nr.I-2223  
3. LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 2002 gruodžio 05 d., Nr.IX-1761 
4. STR 2.01.01 (2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
5. STR 2.01.01 (3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos sauga 
6. STR 2.01.01 (4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
7. STR 2.01.01 (6):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 
8. STR 2.01.04:2004  Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
9. STR 1.01.04:2002  Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas 
10. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys 
11. STR 2.01.06:2009  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo        
12. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
13. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai, gaisrinė sauga 
14. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  
15. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
16. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos    

išsaugojimas 
17.  STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos 
18. EN 1264 
19. EN 15377 
20. Techninis katalogas „Selfio“ Verlegeanleitung Tackersystem. 
21. Techninis katalogas VIEGA. Techninis pritaikymas: Tomas III 
22. Techninis katalogas JG Speed Underfloor The Push-fit Solution for UNDERFLOOR Heating 
23. Techninis katalogas VIEGA Pro Radiant Pocket Guide  
24. Pyrkov V.V. Osobennosti Sovremennych system otoplenija, Taki Spravi, Kiev 2003 
25. Installations- und Heizungstechnik. Fachkunde Grundlagen & Lernfelder 1-15 
26. Įmonių UAB „Uponor“, UAB „Tece Balticum“, UAB „Wavin Baltic“, UAB „Celsis“, 

VIEGA GmbH & Co. KG teikta informacinė – techninė medžiaga.  
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III skyrius Pagrindinės sąvokos:  
 
1. Grindinis šildymas. Paviršinio šildymo sistema, kurioje šilumą patalpai atiduoda po grindų danga 

sukloti vamzdžiai.  
2. Grindinio šildymo kolektorius. Metalinis (žalvarinis arba nerudyjančio plieno) arba plastikinis 

vamzdis su jungtimis, skirtomis prijungti grindinio šildymo vamzdžiams  
3. Kolektorinė spintelė. Metalinė spintelė, kurioje montuojami grindinio šildymo kolektoriai.  
4. Reguliuojamas kolektorius. Kolektorius su uždarymo, balansavimo galimybe.  
5. Reljefinė plokštė. Speciali plokštė su tam tikru pašiltinimo sluoksniu arba be jo, klojama ant 

juodgrindžių ar kito pagrindo. Į ją montuojamas grindinio šildymo vamzdis, kuris yra 
įspaudžiamas į ją.  

6. Grindinio šildymo žiedas. Patalpoje išvyniota tam tikro ilgio grindinio šildymo vamzdžio kilpa, 
kurios pradžia ir pabaiga yra prijungta kolektoriuje.  

7. Drėgnasis grindinio šildymo montavimo būdas. Grindinio šildymo sistemos sumontavimo 
būdas, kuomet grindinio šildymo vamzdynas yra užliejamas betono sluoksniu.  

8. Šilumnešis. Šilumą nešantis, specialiai paruoštas ir atitinkantis specialius reikalavimus vanduo 
arba kitas skystis.   

9. Sausasis grindinio šildymo montavimas būdas. Grindinio šildymo montavimo būdas, kuomet 
grindinio šildymo vamzdynas yra klojamas specialioje šilumą izoliuojančioje plokštėje esančiuose 
grioveliuose ir ant tos plokštės yra klojama galutinė grindų danga (parketas, laminatas ir pan.) arba 
specialiose metalinėse, tiesiogiai tarp medinių lagių montuojamose plokštelėse  

10. Maksimali grindų paviršiaus temperatūra. Sveikatos ir fiziologiniu požiūriu aukščiausia 
leistina grindų paviršiaus temperatūra.  

11. Vamzdyno žingsnis. Maksimalus atstumas tarp suklotų vamzdžių viename šildymo žiede.  
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IV GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA 
 
Turinys:  

14. Bendrieji reikalavimai;  
15. Pagrindo (juodgrindžių, išlyginamojo sluoksnio) paruošimas; 
16. Kompensacinės juostos tvirtinimas;  
17. Šilumos izoliacijos sluoksnio klojimas;  
18. Grindinio šildymo vamzdyno montavimas;  

18.1. Grindinio šildymo sistemoms naudojami vamzdžiai;  
18.2.  Grindinio šildymo vamzdžių montavimo būdai; 
18.3.  Vamzdžių montavimas ant vielos tinklo;  
18.4.  Vamzdžių montavimas reljefinėje plokštėje;  
18.5.  Vamzdžių montavimas ant žymėtos putų polistirolio plokštės; 

19. Kolektorių ir kolektorinių spintelių montavimas;  
20. Apsauginis šarvas ir kompensacinės siūlės; 
21. Slėgio bandymai; 

8.1 Slėgio bandymas vandeniu 
8.2 Slėgio bandymas oru 

22. Užpylimas skiediniu ir betonavimas  
23. Sausasis grindinio šildymo įrengimo būdas;  
24. Grindų dangos; 

25. 12.Grindinio šildymo sistemos valdymo automatika.  
26. Kokybės kontrolė, montuojant grindinio šildymo sistemas drėgnuoju būdu; 

13.1 Kokybės kontrolė, montuojant grindinio šildymo sistemas sausuoju būdu.  
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1. Bendrieji reikalavimai   
Norint sumontuoti puikiai veikiantį paviršinį šildymą turi būti atliktas detalus jo planavimas bei 
parengtas šildymo projektas. Jį rengiant paskaičiuojami pastato patalpų šiluminės galios poreikiai 
įvertinant šilumos nuostolius. Projekte apibrėžiami pastato konkrečių patalpų šilumos nuostoliai, 
montuojamo  vamzdyno ilgis, šildymo žiedų skaičius, montuojamų vamzdynų žingsnis (atstumas tarp 
vamzdžių), įvertinami hidrauliniai nuostoliai, šilumnešio debitas kiekvienam šildymo žiedui. Taip pat 
paskaičiuojamas šildymo sistemos bendras vandens kiekis.  Šie duomenys padės tinkamai parinkti 
išsiplėtimo indą, cirkuliacinius siurblius, o taip pat tinkamai subalansuoti šilumnešio srautus į atskirus 
šildymo žiedus. Projektuotojas rengdamas grindinio šildymo projektą turi apsilankyti pastate ir 
įsitikinti pastato statybinių konstrukcijų, perdangų  tvirtumu, ar jos bus pajėgios atlaikyti įrengto 
grindinio šildymo sistemos svorį.Ypatingai būtina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus planuojant grindinį 
šildymą senuose, renovuojamuose pastatuose. Reikėtų patikrinti patalpos aukštį: ar  įrengus grindinį 
šildymą neleistinai nesumažės patalpos aukštis, nepažėmės durų angos ir pan. Tokiu atveju galbūt 
reikėtų planuoti sausojo šildomų grindų montavimo būdą.  
 
Grindinio šildymo sistemą įrengiantis meistras ar montuotojas prieš planuodamas grindinio šildymo 
sistemos įrengimo turi išsamiai susipažinti su parengtu projektu. Tai jam padės kruopščiai pasiruošti  
būsimiems įrengimo darbams, planuoti ir susikomplektuoti darbams reikiamus įrankius, įrangą bei 
montažines medžiagas.   
 

 
2. Pagrindo (juodgrindžių, išlyginamojo sluoksnio) paruošimas  

 
Prieš įrengiant grindinio šildymo montavimą būtina patikrinti pagrindą ant kurio jis bus montuojamas. 
Jei tai bus namas be rūsio, ir grindinio šildymo izoliacijos medžiaga bus klojama ant grunto, tuomet 
pirmiausia turi būti pilnai suklotos reikiamos komunikacijos: elektros kabeliai, karšto ir šalto 
vandentiekio vamzdynai iki būsimų karšto ir šalto vandens vartojimo taškų. Taip pat turi būti tinkamai 
sumontuoti ir tinkamai pritvirtinti vidaus kanalizacijos vamzdynai iki prietaisų pasijungimo į 
kanalizacijos tinklą taškų. Jei visos suminėtos komunikacijos paklotos, o gruntas turi būti sutankintas 
ir išlygintas. Grunto lygumas turi būti toks:  1 m < 4 mm; 4 m < 10 mm; 10 m < 12 mm; 15 m <  
15mm.  Esant didesniems nelygumams grunto pagrindą būtina lyginti.  

 
Montuojant grindinio šildymo sistemą ant esamos perdangos, rūsio ar kurio nors kito aukšto,  
juodgrindės turi būti švarios, tvarkingai iššluotos nuo statybinio purvo, ant paviršiaus neturi būti jokių 
glaisto, cemento likučių. Jei pagrindas (juodgrindės, perdanga) yra nelygus, viršija aukščiau nurodytas 
reikšmes, pagrindą būtina lyginti, tam panaudojant atitinkamas statybines medžiagas, savaiminio 
išlyginimo mišinius ir pan.  

 

3. Kompensacinės juostos tvirtinimas   
 
Išlyginus pagrindo paviršių kiekvienoje patalpoje ant sienos pagal patalpos perimetrą yra klijuojama 
kompensacinė juosta. Kompensacinė juosta - tai minkšta, elastinga pūsto polietileno juosta klijuojama 
taip pat ir ant vidinių patalpos pertvarų, kolonų. Ši juosta klijuojama tiek montuojant grindinį šildymą 
drėgnuoju ar sausuoju būdu, o jos paskirtis - apsaugoti pastato konstrukcijas (sienas, pertvaras, 
kolonas, išsikišusias sienų dalis) nuo spaudimo, kurį sukelia įšilęs betono sluoksnis. (žr. 1 pav. 
Kompensacinė juosta). 
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1 Pav. Kompensacinė juosta.  
 
Kompensacinė juosta turi būti ne mažiau kaip 8mm storio. Plėsdamasis betono sluoksnis įspaudžia 
kompensacinę juostą iki 5 mm, tačiau neturi poveikio besiribojančioms sienoms. Nesuklijavus 
kompensacinės juostos įšilęs betono sluoksnis spaus šonines sienas taip keldamas pavojų jų 
stabilumui, skatindamas atsirasti įtrūkimams sienose ir pan. Kompensacinė juosta savo nugarinėje 
pusėje turi klijais padengtą siaurą juostą, nuo kurios nuplėšus tad nuplėšus apsauginę plėvelę 
kompensacinė juosta klijuojama prie įvairių paviršių. Kompensacinė juosta klijuojama dar prieš 
paklojant šilumą izoliuojantį sluoksnį ant pagrindo arba grunto. Prieš klijuojant patartina, mentele, 
plaktuku pašalinti nuo sienos nešvarumus, skiedinio likučius, kad kraštinė juosta savo nugarėle 
tinkamai priglustų prie sienos ir neatšoktų. Kompensacinė juosta gali būti klijuojama ir ant šiurkštaus, 
nelygaus paviršiaus. Kartais sienos būna nutinkuotos ne iki pat žemės. Esant tokiam atvejui pakraštinė 
juosta gali būti klijuojama prie netinkuoto paviršiaus. Čia svarbu užklijavus juostą palikti jos viršų 
nenupjautą: klojant putų polistirolio plokštes jas reiktų sudėti taip, kad plokštės priglustų prie ant 
sienos priklijuotos kompensacinės juostos. Jei klojant šilumos izoliaciją iš keleto sluoksnių ir 
neužtenka esamos užklijuotos juostos aukščio, klijuojama papildoma kompensacinės juostos eilė, kad 
jos aukštis būtų pakankamas ir siektų apie 10-15 mm virš planuojamo betono sluoksnio plokštumos. 
(Žr. 2. pav. Kompensacinės juostos tvirtinimas) 
 

 
 
2 pav. Kompensacinės juostos tvirtinimas (Įterpti failą „13. Kraštinės juostos tvirtinimas“)  
Pav. šaltinis: http://cdn.heizungsfinder.de/images/fussbodenheizung/randdaemmstreifen-verlegen.jpg 

 
 
Kompensacinės juostos viršutinė dalis yra perforuota keliuose aukščiuose, todėl nereikalingą likutį 
galima lengvai pašalinti. Ties kompensacinės juostos viduriu yra pritvirtinta polietileno plėvelė-
užlaida. Ši plėvelė guldoma ant sudėto izoliacijos sluoksnio ir jos paskirtis – apsaugoti, kad užliejamas 
betonas nepatektų į izoliacijos sluoksnio tarpus, izoliacijos sluoksnis būtų sudėtas nekokybiškai - su 
tarpais. Plėvelę paguldžius ant izoliacijos sluoksnio jos kraštas priklijuojamas lipnia juosta prie 
šiluminės izoliacijos sluoksnio. Guldant plėvelę ji turėtų neįsitempti, ją guldant su siena turi būti 
suformuotas status kampas. Esant plėvelei nepriglaustai prie sienos užliejamas betonas nepasieks 
kampo ir gali susidaryti tuštuma. Tokiu atveju suklijavus galutinę grindų dangą tokia vieta nebus 
stabili. (Žr. pav. Apsauginės plėvelės tvirtinimas)  
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3 pav. Apsauginės plėvelės tvirtinimas (Įterpti failą 1 GS pakrastine juosta) 
Pav. šaltinis http://www.heima24.de/shop/images/files/editor/image/knowhow/fussbodenheizung_aufbau.gif 
 
 
Klijuojant kompensacinę juostą 90 laipsnių posūkiuose, ties kampu ją reikėtų perpjauti ir priklijuoti 
taip kad juosta taip pat suformuotų 90 laipsnių kampą išvengiant juostos užlinkimo. Svarbu, kad į 
sujungimo vietą nepatektų skiedinio, glaisto ir t.t. nes ši juosta taip pat saugo nuo šalčio tiltelio 
susidarymo, taip pat saugo nuo mechaninio triukšmo plitimo nuo betono sluoksnio į pastato sienas ar 
kitas konstrukcijas. Viršutinės pakraštinės juostos dalis paliekama nenupjauta. Ji nupjaunama tik 
galutinai ant betono sluoksnio suklijavus galutinę grindų dangą. Tvirtinant pakraštinę juostą reikia jos 
vidinėje pusėje esančią plėvelę prie horizontalios šilumos izoliacijos dangos pritvirtinti lipnia juosta.  
(Žr. 4 pav. Lipnios juostos klijavimas)  
  
 
 
 

                  
 
              a)                                      b)                                  c)                                       d)   
 
4 pav. a), b), c) Lipnios juostos klijavimas (Įterpti failus: 16. Lipnios juostos klijavimas; 17. 
Lipnios juostos klijavimas; 18. Lipnios juostos klijavimas; 19. Lipnios juostos klijavimas.  
 
Pav. šaltinis: Techninis katalogas „Selfio“ Verlegeanleitung Tackersystem.  

 
Dėmesio! Jei vienoje patalpoje montuojami keli grindinio šildymo žiedai, jie tarpusavyje turi būti 
atskirti kompensacine juosta. Taip yra todėl, kad vėliau virš jų esantys betono sluoksniai būdami 
skirtingų temperatūrų skirtingai plėsdamiesi neveiktų vienas kito ir neatsirastų temperatūriniai 
įtempimai.  
 

4. Izoliacijos sluoksnio klojimas  
 

Suklijavus kompensacinę juostą galima pereiti prie kitos žingsnio – garsą ir šilumą izoliuojančio 
sluoksnio paklojimo. Šilumos izoliacijos sluoksnis užkerta kelią šilumai nutekėti į gruntą ar į žemiau 
esančias patalpas.  
Prieš jį klojant juodgrindės ar kitas pagrindas turi būti švarus, nuo jo pašalinti visi nelygumai, 
statybinis purvas. Jei būsimas grindinis šildymas bus montuojamas patalpoje ant grunto jis turi būti 
išlygintas ir tinkamai sutankintas.  Jei pagrindas paruoštas tinkamai, tuomet visame patalpos plote 

Vertimas 

Randdämmstreifen - pakraštinė 
juosta 
Klebeband – lipni juostelė 
Wärme- und Trittschaldämmung – 
Šilumos ir triukšmo izoliacija 
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klojama hidroizoliacinė plėvelė, sauganti izoliacinį sluoksnį nuo grunto drėgmės. Patiesus plėvelę ant 
jos klojamas apšiltinimo sluoksnis. Jo storis priklauso nuo to kas bus po šildomomis grindimis:  
 

a) gruntas, smėlis   
b) nešildoma patalpa,  
c) retkarčiais šildoma patalpa 
d) nuolat šildoma patalpa 

 
Dažniausiai šiluminei izoliacijai yra naudojamos putų polistirolio plokštės, jų šiluminis laidumo 
koeficientas λ turi būti ne mažesnis kaip 0,04 [ W/m2K].  Šiluminės izoliacijos sluoksnis 
skaičiuojamas ir parenkamas projektuotojo. Jo parengtame projekte yra nurodyti šiluminės izoliacijos 
medžiaga ir konkretus jos storis.  
  
Klojamas putų polistirolis užtikrins šilumos ir garso izoliaciją, plokštės dedamos glaudžiai viena greta 
kitos, be oro tarpų. Kraštinės, prie sienų dedamos plokštės taip pat turi liestis prie sienų be tarpų. Jei 
dėl sienos nelygumo tarp sienos ir plokštės bus paliktas oro tarpas, ši vieta bus nesandari, į ją gali 
patekti užliejamo betono, jam patekus ir liečiantis su siena toje vietoje nebus užtikrinama triukšmo ir 
šilumos izoliacija. 
 
Jei klojami keli šiluminės izoliacijos sluoksniai, jie turi būti klojami be jokių tarpų perdengimo 
principu – vieno sluoksnio sudūrimai neturi sutapti su kito sluoksnio sudūrimais. Jei sluoksniai yra ne 
vienodo tvirtumo, viršuje visuomet klojamas tvirtesnis, atsparesnis sluoksnis.  
 
Šilumos izoliacijos sluoksnis klojamas nesunkiai ir greitai ant lygių juodgrindžių ar lygaus grunto. 
Žymiai sunkiau sudėtingiau kloti putų polistirolį patalpose ant juodgrindžių, kuriose prieš tai bus 
montuojamos įvairios komunikacijos, kaip antai: elektros kabeliai, vandentiekio, šildymo kanalizacijos 
vamzdžiai ir pan. Visos komunikacijos turi būti montuojamos išilgai patalpos sienos, keičiant kryptį 
(jei reikia) 90 laipsnių kampu. (Žr. 5 pav. Šilumos izoliacijos išpjovimas talpinant sumontuotas 
komunikacijas)  
 

  
 

a)     b)  
 

   
 

  c)    
   
5 pav. a, b,  c, Šilumos izoliacijos išpjovimas talpinant komunikacijas (Įterpti failą 3GS 
polistirolio ispjovimas)  
http://www.stefanknab.de/Hausbau/Inhalt/Bauphasen/Ausbau/Fotos/2009_08_18-01.jpg 
http://www.z-matz.de/assets/images/Estrichdammung-schlecht2.jpg 
http://www.z-matz.de/assets/images/Estrichdammung-schlecht.jpg 
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Sanuojant senos statybos pastatus ir juose planuojant įrengti grindinį šildymą neretai susidūriama su 
chaotiškai sumontuotomis elektros, šildymo ir vandentiekio komunikacijomis (Žr. 6. pav. Ant 
juodgrindžių sumontuotos komunikacijos)  
 
 

   
a) b)  
 

 
c)  
 6 pav. Ant juodgrindžių sumontuotos komunikacijos.  
 
Tokioje patalpoje lygiai pakloti izoliacinių plokščių nepavyks, jas teks pjaustyti, laužyti, dėlioti tarp 
vamzdžių. Teks gremžti jo apačią slepiant vamzdžius ar kabelius. Tai užims daug laiko, pats 
polistirolio sluoksnis bus virš šių komunikacijų bus plonas ir gali perlūžti (žr. 7 pav. Ant vamzdynų 
suklotas putų polistirolis).  
 
 

  
a)                  b)  

7 pav. Ant vamzdynų suklotas putų polistirolis (įterpti failus 2GS perluzes polistirolis, 3GS 
perluzes polistirolis.)  
Paveikslėlio šaltinis: www.meistrelis.lt  
 
 
Jei komunikacijos patalpoje sumontuotos netaisyklingai izoliacijos sluoksniui suformuoti ir 
komunikacijas paslėpti galima jas užpilus specialiu polistirolio granulių drėgnu mišiniu, naudojant 
specialią rišančiąją medžiagą. Šis košės pavidalo mišinis ruošiamas mechaniniu būdu įprastinėse 
mechaninėse betono maišyklėse arba rankiniu būdu statybinėse voniose ar kituose panašiuose induose.  
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Jokiu būdu negalima tokiose vietose priberti birių polistirolio granulių. Užliejus betoną, jos gali 
subėgti į vieną vieta, taip po betonu gali atsirasti tuštuma, į kurią gali įlūžti betono masė.  
 
Paruoštas mišinys iškratomas ant juodgrindžių rankiniu būdu arba išpurškiamas betono siurbliu 
išpurškiamas. Užpiltas sluoksnis puikiai paslėps visas ant juodgrindžių sumontuotus šildymo, 
vandentiekio vamzdynus ir kitas komunikacijas granulės puikiai užpildys visas ertmes, tuštumas, 
tvarkingai pasiskirstys tarp įvairių vamzdynų. Užpilta masė lygiai paskirstoma, suplojama mentele 
arba plokščiu sniego kastuvu. Paviršiaus išlyginamas iki numatyto lygio gulščiuku arba statybine 
liniuote. Lyginant būtina nuolat tikrinti paviršiaus lygumą gulščiuku. Žr. 8 pav. Užpiltos masės 
išlyginimas  
 

   
 

a)                                                     b)  
 
 

 
 
                  c) 
 
8 pav. a, b, c. Užpiltos masės išlyginimas (Įterpti failus 6GS skystos grnules 7GS skystos 
granules)  
http://betonuoju.lt/wp-content/uploads/2015/02/IMG179.jpg 
http://protec.lt/site/gallery/3177/IMG_2003.jpg 
 
Išlyginus užpiltas plotas paliekama džiūti. Praėjus gamintojo rekomenduotam džiuvimo laikui 
suformuota danga jau galima vaikščioti.  Masei išdžiuvus, viso ploto lygumas patikrinamas gulščiuku. 
Esant nelygumams, izoliacinės dangos paviršius lyginamas mechaniškai nugremžiant nelygias vietas. 
Sutvarkius gaunamas lygus paviršius ant kurio galima montuoti grindinį šildymą. Prieš tai ant viršaus 
turi būti paklojama drėgmei nepralaidi PE plėvelė.   
 
 

5. Grindinio šildymo vamzdyno montavimas 
 

Prieš montuodamas grindinio šildymo sistemą montuotojas turi būti susipažinęs su projektu ir 
grindinio šildymo montavimo schema. Žr. 9. pav. Grindinio šildymo montavimo schema.  
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9 pav. Grindinio šildymo montavimo schema. (Įterpti failą 8GS grindinio sildymo planavimas) 
Pav. šaltinis http://www.rziha.de/img/big/heizung.jpg 

 
Šiame paveikslėlyje matome grindinio šildymo vamzdyno sumontavimo schemą: Kiekvienai patalpai 
yra parengiamas atitinkamas montavimo planas, jame yra paskaičiuoti šilumos galios poreikis, 
nurodytas montuojamo vamzdžio ilgis bei žingsnis paskaičiuojamas sumontuojamo vamzdžio ilgis, 
žingsnis (atstumas tarp sumontuotų vamzdžių). Tokią schemą parengia kvalifikuotas projektuotojas. 
Projekte taip pat yra pažymėtos kolektorinių dėžių montavimo vietos, patalpų termostatų išdėstymo 
vietos, medžiagų ir komplektuojančių detalių kiekiai ir kita informacija.   
 
 
 
 

5.1 Grindinio šildymo sistemų montavimui naudojami vamzdžiai   
Grindiniam šildymui paprastai naudojami plastikiniai vamzdžiai kaip antai: sutankinto polietileno 
(PEX-a, PEX-b, PEX-c), polibutileno (PB) arba daugiasluoksniai vamzdžiai, kuriuos sudaro PEX ar 
PE-RT vidinis vamzdis, aliuminio sluoksnis ir išorinis PEX arba PE-RT vamzdis. Bet kuris iš aukščiau 
paminėtų vamzdžių privalo turėti deguonies difuzijos barjerą. Šis barjeras vamzdyje užkerta kelią  orui 
(deguoniui) per vamzdžio sienelę patekti į vandenį. Patekęs į šildymo sistemos vandenį deguonis 
skatina plieno koroziją. Žr. 10  pav. Daugiasluoksnis vamzdis su deguonies difūzijos barjeru.  

 

 
10 pav. Daugiasluoksnis vamzdis su deguonies difuzijos barjeru. (Įterpti failą 9GS PEX 
vamzdis) 
http://www.ikz.de/1996-2005/2001/10/bilder/038002.jpg 

 
Deguonies difuzinis barjeras gali būti vamzdžio vidinis arba išorinis. Išorinėje vamzdžio dalyje esantis 
deguonies difuzijos barjeras yra labiau pažeidžiamas nei viduje esantis. Kalbant apie daugiasluoksnius 
vamzdžius, juose deguonies barjerą sudaro vamzdžio viduje esantis aliuminio sluoksnis. 
 
Deguonies difuzinio barjero neturintis vamzdis grindinio šildymo sistemoms montuoti netinka. Jei 
paaiškėtų, kad grindinis šildymas buvo sumontuotas su vamzdžiu be šio, būtina atskirti sumontuotą 
vamzdyną tarpiniu šilumokaičiu. Grindiniam šildymui naudojamas vamzdis taip pat turi turėti 
temperatūrinį stabilumą tekančiam šilumnešiui, kitaip tariant pagal EN ISO 21003:2008 vamzdis turi 

Vertimas 

PE-Xc-Rohr - PE-Xc vamzdis  

Haftvermittler – klijuojanti priemonė  
EVOH-Schicht – EVOH apsauginis sluoksnis.  
Außenschicht auf PE-Basis – Išorinis sluoksnis PE 
(polietilenas)  
 
 



 
 „ŠILDYMAS“ 
  

 

 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA  14 /42  

atitikti 4 klasę (gali būti naudojamas grindiniam šildymui ir žemos temperatūros radiatoriams). 
Vamzdžio darbinis slėgis taip pat turi būti ne mažesnis nei 4 barai.  

 
5.2 Grindinio šildymo vamzdžių montavimo būdai  
 
Grindinio šildymo vamzdžius galima montuoti, kuomet yra sumontuotas šilumos izoliacijos sluoksnis 
ir suklijuotos kompensacinės juostos.  
 
Montuojant grindinio šildymo sistemą drėgnuoju būdu šildymo vamzdis gali būti tvirtinamas trimis 
būdais:  

a) ant vielinio tinklo 
b) reljefinėje plokštėje  
c) ant specialios putų polistirolio plokštės  

 
 
Vamzdžio montavimo būdai:  
Montuojant drėgnuoju būdu grindinio šildymo vamzdis montuojamas šiais būdais: gyvatuku, spirale 
arba mišriuoju būdu. Žr. 11 pav. Grindinio šildymo vamzdžio montavimo būdai:  

  
 
            a)                   b)              c)                                           
  
   
11 pav. Grindinio šildymo vamzdžio montavimo būdai. a) gyvatuku, b) spirale, c) mišriuoju būdu 
(Įterpti failą 6. Isvyniojimo  budas) 
Pav. šaltinis. Techninis katalogas JG Speedfit Underfloor. The push-fit solution for underfloor heating.  
 
Montavimas gyvatuko būdu rekomenduojama taikyti patalpose, turinčiose įstiklintas sienas. Taip 
sumontuotame žiede grindų temperatūra pasiskirsto tolygiai mažėjimo tvarka.  Prie išorinės sienos ji 
didžiausia. Į tai atsižvelgiant vamzdynas pradedamas montuoti ties ta vieta, kur reikalingas didžiausias 
šilumos srautas (prieš išorinę sieną, prieš įstiklintą sieną, vitrininį langą). Priklausomai nuo reikiamo 
šilumos srauto galima suformuoti maždaug 1 metro pločio pakraščio zoną, kurioje reikalingas didesnis 
nei kitur šilumos srautas. Šioje zonoje  ir kurioje vamzdis montuojamas tankesniu žingsniu. Žr. 12 
pav. Montavimas gyvatuku.  
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12 pav. Montavimas gyvatuku (įterpti failą „7. Gyvatuko formos paklojimas“) 
Pav. šaltinis. Installations – und Heizungstechnik. Fachkunde Grundlagen & Lernfelder 1-15 

 
Kaip parodyta paveikslėlyje vamzdžių kilpos gula lygiagrečiai su išorine pastato siena. Išvyniojus šiuo 
būdu karščiausios temperatūros vanduo pirmiausia cirkuliuoja toje vietoje, kur didžiausias šilumos 
poreikis – būtent prie vitrininio lango. Tolstant nuo vitrininio lango šilumnešio ir grindų temperatūra 
palaipsniui mažėja. Šioje patalpoje mes matome taip pat pavaizduotą antrą gyvatuko formos šildymo 
žiedą. Jo pradžia taip pat yra palei sienos pakraštį, pabaiga - patalpos viduryje panašiai kaip ir pirmojo 
žiedo. Taigi abiejų žiedų pabaiga yra per patalpos vidurį, t.y. aktyvioje judėjimo zonoje. Šios patalpos 
aktyvaus judėjimo zonoje grindų paviršiaus temperatūra yra mažesnė.  
 
Gyvatuku rekomenduojama montuoti vamzdį, kuomet atstumas tarp vamzdžių yra pakankamas jiems 
išlenkti 180° kampu. Šis montavimo būdas tinka bet kokios formos patalpoms. Gyvatuku vamzdis 
montuojamas taip pat ir esant „sausąjam“ grindinio šildymo įrengimo būdui.   
 
Montuojant vamzdžius spirale, tiekiamo ir grįžtamo vamzdyno kilpos eina spirale į centrą ir iš centro 
atgal į išorę.  (Žr. 11 pav. Grindinio šildymo vamzdžio montavimo būdai, b) spirale). Taip 
įsivyrauja beveik vienoda grindų paviršiaus temperatūra visame patalpos plote. Patalpa nėra padalinta 
į šiltesnę ir vėsesnę zonas. Šis būdas yra taikomas kuomet žingsnis tarp vamzdžių nedidelis ir juos 
sunku būtų išlenkti 180 ° kampu. Lenkiant vamzdį 90°, o ne 180° kampu vamzdis mažiau 
apkraunamas mechaniškai, mažesnis pavojus vamzdį užlaužti ar kitaip sugadinti.  
 
Atstumas tarp vamzdžių (arba žingsnis) gali siekti 100 – 300 mm. Tačiau tam tikrais atvejais gali būti  
naudojamas montavimo 100 - 400 mm  žingsnis.Šis atstumas skaičiuojamas priklausomai nuo grindų 
dangos, šilumos poreikio bei patalpos ir šildančiojo vandens temperatūrų. Atstumas tarp vamzdžių 
paprastai būna nurodytas montavimo projekte. Projektuojant grindinio šildymo sistemą atsižvelgiama į 
tris pagrindinius kintamuosius dydžius: šiluminę galią (šilumos srautą) [W/m2], šilumnešio 
temperatūrą ir vamzdžių montavimo žingsnį.  
 
Tiek sausuoju tiek šlapiuoju būdu montuojant grindinio šildymo sistemas būtina išlaikyti ne mažesnį 
kaip 5 cm atstumą nuo sienos, o nuo karštų paviršių (kaminų, židinių), liftų, atvirų arba užmūrytų 
šachtų, šulinių šis atstumas turėtų būti ne mažiau 20cm.  
Vertikalus sumontuotų vamzdžių nuokrypis (aukščių skirtumas) turi būti ne didesnis kaip 5 mm, o 
horizontalus ne daugiau kaip +/- 10 mm. Pavyzdžiui jei vamzdžiai montuojami 200 mm atstumu, tai 
leistinas horizontalus nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 210 arba 190mm.  
 

Vertimas  

 
Randzone - pakraščio zona  
Bewegungsfläche – aktyvaus 
judėjimo, buvimo zona,  
Schlangenförmige Verlegung 

(mäanderförmig) – gyvatuko formos 
klojimo būdas 
Spiralförmig ) bifilar – spiralinis 
klojimo būdas 
Verteiler/Sammler – šildymo 
paskirstymo kolektorius 
Heizkreis Bad – vonios šildymo 
kontūras  
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Grindinio šildymo vamzdžius galima taip pat montuoti ir mišriuoju būdu. Mišrųjį būdą galima 
sėkmingai taikyti netaisyklingos formos patalpose, jis tiks taip pat tiks ir tai patalpai, kurioje yra 
aktyvaus ir pasyvaus buvimo zona. Pavyzdžiui pakraščiuose ir zonoje, kurioje daugiau vyksta 
judėjimas galima pakloti gyvatuku, o toje patalpos vietoje, kur yra nuolatinė žmonių buvimo vieta ir 
reikalingas didesnis šilumos srautas – galima montuoti spirale.  
 
Kiekvienas grindinio šildymo žiedas turi prasidėti ir baigtis vienoje ir toje pačioje patalpoje. Reikėtų 
vengti montuoti vieną žiedą keliose patalpose (pavyzdžiui dušinėje ir tualeto patalpose). Tai yra susiję 
su tuo, kad skirtingose patalpose gali reikėti palaikyti skirtingas temperatūras. Didelio ploto patalpose  
montuojami ne vienas, bet du ir daugiau šildymo žiedų. Žiedų skaičius konkrečioje patalpoje paprastai 
būna nurodomas projekte. Vienam žiedui montuoti turi būti naudojamas ištisinis vamzdis be 
sujungimų. Jei turimo vamzdžio ilgio neužteks žiedui sumontuoti, turi būti imama kita ritė ar reikiamo 
ilgio vamzdžio likutis. Atlikęs vamzdis gali būti sunaudojamas montuojant trumpesnius žiedus 
mažesnėse patalpose (pavyzdžiui sandėliukuose, vonios kambariuose arba tualetų patalpose ir pan.)   
 
Grindinio šildymo vamzdžio montavimo žingsnis (arba atstumas tarp vamzdžių) paprastai imamas 150 
- 300 mm, tačiau atskirais įpatingais atvejais gali būti naudojamas ir 100 – 400 mm žingsnis. Vienas 
pagrindinių faktorių, lemiančių vamzdžių montavi mo žingsnį yra temperatūra grindų paviršiuje.  
Vamzdžių montavimo žingsnis paprastai būna nurodytas montavimo projekte. Projektuojant grindinio 
šildymo sistemą atsižvelgiama į tris pagrindinius kintamuosius dydžius: šiluminę galią (šilumos 
srautą) [W/m2], šilumnešio temperatūrą ir vamzdžių montavimo žingsnį 
 
Tiek sausuoju tiek drėgnuoju būdu montuojant grindinio šildymo sistemas būtina išlaikyti ne mažesnį 
kaip 5 cm atstumą, o liftų, šachtų, šulinių bei karštų paviršių atstumas turi būti ne mažiau 20cm.  
 
 
Bet kuriuo būdu montuojant vamzdį patartina naudoti vamzdžio išvyniojimo įtaisu (Žr. 13 pav. 
Vamzdžio išvyniojimo įtaisas) . Vamzdis nesiklaipys, nereikės pagalbinio žmogaus laikyti ir padėti 
vynioti ritę. Naudojantis šį prietaisą reikėtų pastatyti į tokią vietą, kad jis netrukdytų dirbti. Geriausia 
būtų pastatyti kaimyninėje patalpoje arba prieškambaryje.  

 
13 pav. Vamzdžio išvyniojimo įtaisas. (Įterpti failą. 20 Isvyniojimo irenginys) 
Pav. šaltinis: http://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_bilder/90_WG_Bilder/9020000-
9049999/www/250/9040090.gif 
 
Montuojant vamzdį pradėti reikėtų nuo šildymo kolektoriaus tiekimo arba grįžimo dalies. Montuojant 
vamzdį spirale jis pradedamas tvirtinti palei išorine, su lauku besiribojančia siena einant patalpos 
perimetru palaipsniui patalpos centro link. Vamzdis klojamas į patalpos centrą išlaikant dvigubą 
atstumą tarp klojamų vamzdžių nei yra paskaičiuotas žingsnis. Pavyzdžiui jei planuojamas žingsnis 
yra 10 cm, tuomet vamzdis tvirtinamas išlaikant 20 cm atstumą nuo prieš tai sumontuoto vamzdžio 
(Žr. 14 pav. Atstumas 20 cm). Kalbant apie atstumą tarp vamzdžių visuomet omenyje turimas 
atstumas tarp vamzdžių centro, o ne atstumas nuo vieno vamzdžio išorinės sienelės iki kitos.  
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14 pav. Montavimo atstumas – 20 cm (įterpti failą 21. Klojimo atstumas 20 cm)  
Pav. šaltinis. Techninis žinynas. Selfio. Verlegeanleitung Tackersystems.  

 
Šį atstumą svarbu išlaikyti dėl to, kad pasiekus patalpos vidurį ir grįžtant atgal vamzdis bus 
tvirtinamas susidariusio tarpo (20 cm) viduryje. Taip bus išlaikytas 10 cm planuotas žingsnis (žr. 15 
pav. Montavimo žingsnis - 10 cm)  
 

 
 
15 pav. Montavimo žingsnis 10cm (Įterpti failą  22. Klojimo atstumas 10 cm) 
Pav. šaltinis. Techninis žinynas. Selfio. Verlegeanleitung Tackersystems. 

 
Pasiekus patalpos vidurį padarama „S“ raidės formos kilpa, tuomet vamzdis pradedamas tiesti   
atgaline kryptimi tarp prieš tai sumontuotų vamzdžių. Taip gaunamas planuotas 10 centimetrų 
atstumas (žingsnis) tarp vamzdžių. Taip tvirtinant vamzdį pamažu grįžtama į žiedo pradžią iki 
kolektorinės dėžės. Vamzdžio pabaiga tvirtinama kolektoriuje prieš tai pamatavus ir atpjovus reikiamą 
ilgį įtvirtinimui kolektoriuje. Vamzdžio lenkimui, prijungiant jį kolektoriuje turi būti naudojamos tam 
skirtos kampinės alkūnės. Žr. 16, 17 pav. Lenkimo alkūnės panaudojimas.   

 
 
16 pav. Lenkimo alkūnės panaudojimas (Įterpti failą 23. Kampinės alkūnės panaudojimas)  
Pav. šaltinis: www.hans-dampf.net 
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17 pav. Lenkimo alkūnės panaudojimas (įterpti failą 24. Kampines alkunes panaudojimas)   
Pav. šaltinis: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYnyB4Kz-
yA_MI_7LQWZC3859JGWBTcuZYfkUWYwtQcSNKfjvkKg 
 

Vamzdžio ilgį nesunku atsekti: Vamzdis ritėje yra sunumeruotas kas kiekvieną metrą ir numeris yra 
užrašytas ant vamzdžio tipinio žymėjimo. Apskaičiavus sumontuoto vamzdžio ilgį ritėje galima 
nuspręsti, ar jo likusio ilgio pakaks kitam žiedui kitoje patalpoje. Jei vamzdžio ilgio kitam žiedui 
neužtektų, esamą likutį galima panaudoti mažesnei  patalpai arba didesnėje patalpoje sumontuoti 
keletą žiedų. Prieš tai reikėtų įsitikinti ar prijungimo kolektorius turi pakankamą prijungimo vietų 
skaičių.  
 
Vamzdžių lenkimas 
 
Montuojant vamzdį svarbu žinoti kaip tinkamai ir kiek jį lenkti. inklo. Jei montavimui naudojamas 
daugiasluoksnis vamzdis jis lenkimas ranka arba naudojantis specialia lankstymo spyruokle Žr. 18 
pav. Vamzdžio lenkimas.  
 

 
a)              b)                           c)   

 
18 pav. vamzdžio lenkimas a) su išorine spyruokle, b) su vidine spyruokle, c) rankiniu būdu 
(Įterpti failą „Vamzdžio lenkimas“) 
Pav. šaltinis brošiūra „Henco Technical Manual“   
    
Montuojant polietileno, polibutileno vanzdžius jie lenkiami ranka.  
Bet kurį vamzdį lenkiant svarbu jo neperlenkti (neužlaužti). Tam labai svarbu žinoti vamzdžio 
vadinamąjį lenkimo spindulį R.  Spindulys – tai atstumas nuo apskritimo centro iki kraštinės. Lenkiant 
vamzdį galima įsivaizduoti apskritimą ir atstumas nuo šio įsivaizduojamo apskritimo centro iki 
sulenkto vamzdžio centro ir bus lenkimo spindulys. Plastikinių vamzdžių gamintojai savo techninėje 
dokumentacijoje nurodo lenkimo spindulys. Dažniausiai tai būna vamzdžio išorės skersmens ir 
skaičiaus „5“ sandauga. Žr. 19 pav. vamzdžio lenkimo spindulys.   
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19 pav. Minimalus vamzdžio lenkimo spindulys. Įterpti failą Lenkimo spindulys 
Pav. šaltinis: Techninis katalogas.  TECEflex. Universali daugiasluoksnių vamzdžių montavimo sistema. Techninė informacija 2006  

 
Pavyzdys. Koks yra minimalus lenkimo spindulys daugiasluoksniam vamzdžiui, jei vamzdžio 
skersmuo yra 18mm?  
Lenkimo spindulys = vamzdžio skersmuo x 5.  
Lenkimo spindulys = 18mm x 5  
Lenkimo spindulys = 90mm 
 
Vadinasi šiuo atveju sulenkus vamzdį į „U“ formos raidę mes gauname, kad minimalus atstumas tarp 
greta suklotų vamzdelių yra 180mm (18 cm). 
 
Lentelė 2.  Įvairių vamzdžių skersmenų lenkimo spinduliai:  
 
Vamzdžion išorinis  

skersmuo (mm) 
Minimalus lenkimo 

spindulys (mm)  
14 70 
16 80 
18 90 
20 100 
25 125 
32 160 
40 200 
50 250 
63 315 

 
Lentelės šaltinis: Techninis katalogas.  TECEflex. Universali daugiasluoksnių vamzdžių montavimo sistema. Techninė informacija 
2006  

 
Lenkiant vamzdį mažesniu nei yra nurodyta lenkimo spinduliu yra pavojus jį užlaužti. Taip atsitikus 
susiaurės vamzdžio skersmuo, užlaužtoje vietoje padidės hidraulinis žiedo pasipriešinimas vandens 
tekėjimui. Tokį žiedą bus sunku subalansuoti, jis prastai šils arba visai nešils. Užlaužus daugiasluoksnį 
vamzdį neišvengiamai bus pažeistas jame esantis aliuminio sluoksnis; taip bus sugadintas deguonies 
antidifūzinis barjeras ir į šildymo sistemą galės patekti atmosferinis deguonis. Kadangi vamzdžių 
lankstumas mažėja, mažėjant aplinkos temperatūrai, reikėtų, kad vamzdžiai būtų montuojami 
gamintojo leistinos temperatūros diapazone. Montuojant būtina palaikyti pastovią temperatūrą. Neretai 
pasitaiko atvejai, kad vamzdžiai sumontuojami esant šiltai patalpai, patalpai dėl kokių nors priežasčių 
atvėsus (netikėtai išsijungus šildymui ar netyčia palikus atidarytą langą) vamzdžiai randami užlūžę). 
Taip atsitinka dėlto, kad veikiant žemai temperatūrai vamzdžiai traukiasi ir dėlto užlūžta.  
 
Ką daryti užlaužus vamzdį?  
Jei vis dėlto taip atsitiktų, užlaužtą vietą reikėtų išpjauti ir paėmus vamzdžio atkarpą sujungti 
sujungiamosiomis movomis. Moviniai sujungimai turi būti presuojamo tipo. Negalima naudoti 
pažeistai vietai srieginio sujungiamų ar kitokių išardomų sujungimų. Jei leidžia aplinkybės geriausia 
būtų tą žiedą iš naujo pervynioti nauju vamzdžiu. 
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5.3 Šildymo vamzdyno montavimas ant vielos tinklo.  
Prieš montuojant vamzdyną paklotas šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti užklotas PE plėvelė. Vielos 
tinklas parenkamas toks, kurio akis (atstumas tarp virbų) atitiktų montuojamo vamzdyno paskaičiuotą 
žingsnį. Žr. 20 pav. Vielos tinklo paklojimas 
  

 
 
20 pav. Vielos tinklo paklojimas (Failas „Paklotas vielos tinklas“) 
Pav. šaltinis http://www.nulis.lt/images/gallery/74/20090630_0606.jpg 
 
Paklojus vielinį tinklą visame patalpos plote, prie jo virbų montuojamas vamzdynas, tvirtinant jį 
plastikiniais dirželiais prie vielos tinklo. Žr. 21 pav. Montuojamas vamzdis.  
 

 
 
21 pav. Klojamas vamzdis (įterpti failą „Klojamas vamzdis“.  
http://www.nulis.lt/images/gallery/75/20090703_0732.jpg 
 
Vamzdis tvirtinamas taip, kad jis priglustų prie tinklo virbų. Montuojant turi būti išlaikytas projekte 
numatytas žingsnis.  
 

5.4 Vamzdžių montavimas reljefinėje plokštėje.  
Grindinio šildymo vamzdynas gali būti tvirtinamas specialioje reljefinėje plokštėje. Reljefinę plokštę 
sudaro plastikinė plokštė su vertikaliai vienodų matmenų cilindro formos taisyklingai išdėstytais 
iškilimais. Tarp iškilimų yra tam tikro dydžio tarpai, į kuriuos įspaudžiamas grindinio šildymo 
vamzdis. Žr. 22 pav. Reljefinė plokštė.   
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22 pav. Reljefinė plokštė. (įterpti  failą 8. Reljefine plokste)  
Paveikslėlio šaltinis: http://www.energiezentrum-werneck.de/images/articles/a35f978f1ceb7808598417b719239e16_4.jpg 

 
Reljefinė plokštė būna pritaikyta kelių įvairių skersmenų vamzdžių tvirtinimui.  
 
Reljefinės plokštės privalumai:  

a) montuoti gali vienas asmuo; 
b) įspaustas vamzdis puikiai laikosi; 
c) reljefinės plokštes lengva montuoti tarpusavyje; 
d) įspausti vamzdžiai puikiai apsaugomi statybos metu, nes sumontuoto vamzdžio 

paviršius yra žemiau nei iškilimai, todėl nėra pavojaus jį pažeisti trypiant ar įlenkti.  
 
Šis vamzdžio tvirtinimo būdas yra gerokai greitesnis ir patogesnis už būdą, kuomet vamzdis rišamas 
prie vielos tinklo. Reikiamo diametro vamzdis tiesiog įspaudžiamas į plokštę (žr. 23 pav. Vamzdžio 
montavimas reljefinėje plokštėje) 
 

   
 
a)    b)  
 
23 pav. a), b) Vamzdžio montavimas relfefinėje plokštėje. (Įterpti failus:  „9. Reljefines plokstes 
montavimas“ ir „10. Reljefine plokste“ 
Pav. šaltinis. http://www.mair-heiztechnik.de/uploads/pics/telem03_03.jpg  
http://www.tga-fachplaner.de/Cache/GENTNER/10023/TGA-2010-9-Fussbodenheizung-fuer-die-Renovierung-
18_MjkwNzY1Wg.JPG  

 
Reljefinė plokštė dažniausiai būna skirta vieno ar kelių skersmenų montuojamam vamzdžiui su 
įvairaus storio  šilumos izoliacijos sluoksniu arba be jo.  Ji klojama jau ant išlygintų juodgrindžių arba 
ant juodgrindžių prieš tai pakloto lygaus šilumos izoliacijos sluoksnio. Plokštės turi užlaidas, klojant 
šias plokštę kelios plokštės tarpusavyje sujungiamos susegant jas per užlaidą. Susegus išlaikomas tas 
pats atstumas tarp iškilimų ir tarpeliai. Nereikalingas plokštės perteklius nupjaunamas.  
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5.5  Vamzdžių montavimas ant žymėtos putų polistirolio plokštės    
 
Grindinio šildymo vamzdis taip pat gali būti montuojamas ant specialių žymėtų plokščių. Tam 
naudojamos specialios sukietinto putų polistirolio plokštės, kurių paviršius yra aptrauktas, tvirta, 
drėgmei atsparia plėvele. Vamzdis prie jos tvirtinamas specialiomis kabėmis. Toks montavimas 
pasižymi šiaias privalumais:  

a) greitas, paprastas montavimas; 
b) šilumos ir garso izoliacija iš pūsto polietileno granulių; 
c) neišskiria žalingų medžiagų fluoro, chloro, vandenilių junginių;  
d) speciali, plyšimui atspari armuota plėvėlė, su pažymėtais atstumais šildymo 

vamzdžių tvirtinimui, apsauganti nuo drėgmės izoliacinį sluoksnį,  
e) plokštė turi plėvelės užlaidą, leidžiančią tarpusavyje sandariai sujungti atskiras 

plokštes vieną su kita, užklijuojant persidengimo siūlę;  
f) gali būti skirtingų storių plokštės, pasižyminčios skirtingomis šilumos ir garso 

izoliacijos savybėmis; 
g) tiekiamos ritininės ir ištisinės izoliacijos plokštės; 
h) lengvas ir patogus plokščių klojimas; 
i) galima naudoti cemento ir kalcio sulfato skiedinius grindų betonavimui.  

 

 
 
24 pav. Žymėtos plokštės ritinys (įterpti failą 11. Tacker plokštė)  
Pav. šaltinis: http://www.shk-direkt.de/images_rubriken/2228_1351517461_g.jpg 

 
Žymėtosios plokštės paprastai paprastai parduodamos susuktos į ritinius. Ritinyje yra suvyniota 10 
metrų ilgio ir 1 metro pločio polistirolio plokštė. Storis siekia 20-30mm. Žr. 25 pav. Žymėtos 
plokštės ritinys 

  
25 pav. Žymėtos plokštės ritinys (įterpti failą „14. Tacker ritinys“)  
Pav. šaltinis: http://i.ebayimg.com/t/Buderus-Logafix-12m-Logafix-PUR-THERM-Daemmrolle-Tackerplatte-
Fussbodenheizung-/00/s/NTEzWDUxMw==/z/3t0AAOxykMpTIdl8/$_12.JPG 

 
Prieš montuojant žymėtąją plokštę turi būti išlygintas pagrindas. Plokštė pradedama kloti nuo patalpos 
kampo, tvirtai priglaudus šoną prie priklijuotos kraštinės juostos. Jei patalpos ilgio pakanka,  
išvyniojamas visas ritinys.  Jei patalpa ilgesnė nei ritinys, tuomet pradedamas naujas ritinys. Naujo 
ritinio pradžia suglaudžiama su išvynioto ritinio pabaiga, o sandūros vieta užklijuojama lipnia juosta. 
Pasiekus sieną plokštės dalis nupjaunama taip, kad jos kraštas priglustų prie kraštinės juostos be tarpo. 
Pradėtą ritinį galima kloti antrąja eile. Išvyniojus antrą eilę antros eilės užlaidą užklijuojama ant 
pirmos eilės plokščių. Tai užtikrins atskirų plokščių stabilumą ir jos nejudės. Tokius būdu plokštėmis 
išklojama visa likusi patalpa. Paskutinę plokščių eilę neišvengiamai teks priderinti prie patalpos sienos 
tiesumo ar konfiguracijos. Žr. 26 pav. Žymėtos plokštės klojimas.  
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26 pav. Žymėtos plokštės klojimas (Įterpti failą 15 Tacker plokstes paklojimas) 
Pav. šaltinis http://cdn.heizungsfinder.de/images/fussbodenheizung/tackersystem-fussbodenheizung.jpg 

 
 
Grindinio šildymo vamzdis montuojamas išlaikant nustatytą montavimo žingsnį, nurodytą šildymo 
projekte. Pats vamzdis tvirtinamas tvirtinamas tam skirtomis kabėmis, naudojant specialų tvirtinimo 
prietaisą.  Žr. 27 pav. Kabių tvirtinimo prietaisas 
 

 
 
27 pav. Kabių tvirtinimo prietaisas (Įterpti failą 9SG kabiu tvirtinimo prietaisas)  
Pav. šaltinis http://www.fussbodenheizung-
wissen.de/xbcr/viega_microsites_fonterra_de/optimale_haltekraft_640x480.jpg  
 
Vamzdis montuojamas šildymo projekte nurodytu būdu (gyvatuku, spirale arba mišriuoju). Vamzdis  
tvirtinamas kabėmis kas 50 cm. Vingiuose, lenkiant vamzdį kampu vamzdis tvirtinamas kabėmis ties 
vingio pradžia ir pabaiga. Papildomas tvirtinimas neleis vamzdžiui pakilti ir plėšti plėšti plokštės  
plėvelę.  
 
 

6. Kolektorių ir kolektorinių spintelių montavimas 
 
Kolektorinėse spintelėse montuojami tiekimo ir grįžimo kolektoriai. Spintelės būna virštinkinės, 
montuojamos ant ištinkuotos ir dažytos sienos arba potinkinės, įleidžiamos į sienas. Sumontavus jose 
šildymo kolektorius užtikrinamas geras  priėjimas prie visų vamzdžių jungčių, reguliavimo priemonių.  
 
Kolektorinių spintelių montavimo vieta turi būti kruopščiai turi būti parinkta projekte. Kolektorinė 
spintelė turi būti planuojama kiek įmanoma patalpų centre, iš kurio į visus šildymo žiedus būtų 
maždaug vienodas atstumas. Tai leis išvengti ilgų tranzitinių vamzdynų į kitas patalpas, pačios 
patalpos nebus perkaitinamos dėl tranzitinių vamzdynų skleidžiamos šilumos. Spintelėse montuojant 
kolektorius jie turi būti reguliuojamo tipo, t.y. turi būti kiekvieno žiedo uždarymo ir balansavimo 
galimybė. Patys kolektoriai turi turėti uždaromuosius ventilius, kuriais galima būtų uždaryti tiekimo ir 
grįžimo magistrales.  
 
Virštinkinės kolektorinės spintelės turi pastatymo kojeles, turinčias po dvi tvirtinimo kiaurymes (∅ 
8 mm) jose. Nugarinėje spintelės pusėje yra 4 kiaurymes (∅ 8 mm), tvirtinimui ant sienos. Spintelė 
tvirtinama jau ant nutinkuotos sienos, spintelės kojelės paprastai tvirtinamos ant juodgrindžių. 
Spintelėje yra sumontuotas kolektorių tvirtinimo bėgelis, o apačioje esanti apsauginė plokštelė, saugo 
nuo betono patekimo į kolektorinės spintelės vidų.  
 
Tvirtinant atvedamus vamzdžius į kolektorių, vamzdžių galus reikėtų kiek pastumti spintelės galinės 
sienelės link. Siekiant išvengti vamzdžių užlaužimo reiktų naudoti kampine vamzdžių lenkimo alkūnes 
Žr. 28 pav. Virštinkinė kolektorinė spintelė.  
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29 pav. Virštinkinė kolektorinė spintelė (Įterpti failus 30.Virstinkine 1 ir 31. Virstinkine 2)  
Pav. šaltiniai. http://ecx.images-amazon.com/images/I/31aAh163JcL.jpg ir http://ecx.images-
amazon.com/images/I/3199kWAwauL.jpg 

 
Šildymo vamzdžiai (tiekiamo ir grįžtamo srauto) kolektoriaus užmaitinimui į kolektorinę spintelę 
įvedami pro apačią. Šildymo žiedų vamzdžiai prie kolektoriaus jungiami „Eurokonus“ tipo jungtimis. 
Taip pat prieš grindų betonavimą reikėtų uždėti spintelės dureles. Tai apsaugos vamzdžius nuo betono 
patekimo į kolektorinę spintelę. Atliekant grindų betonavimo darbus kolektorinę spintelę reiktų 
uždengti plėvele.   
 
Potinkinės kolektorinės spintelės 
Potinkinės kolektorinės spintelės montuojamos įleidžiant jas į nišas sienose. Jas naudojant taupoma 
vieta. Sumontavus matomas tik spintelės apvadas bei durelės. Ruošiant vietą potinkinės spintelės 
montavimui būtina pirmiausia įsitikinti ar pakankamas yra sienos storis ar išmušus angą sienoje užteks 
mūro storio spintelės tvirtinimui varžtais. Taip pat svarbu žinoti ar įrengiant angą nebus pažeista 
sienos konstrukcija ir ar tai nepakenks sienos stabilumui.  Žr. 30 pav. Potinkinė kolektorinė spintelė 
 

 
 
 
30 pav. Potinkinė kolektorinė spintelė. (Įterpti failą 32. Potinkinė)  
Pav. šaltinis: http://www.thermtec-reinhold.de/files/1100.._verteilerkasten-01.png 

 
Potinkinės spintelės taip pat gaminamos iš cinkuotos plieno skardos. Priekinis apvadas milteliniu būdu 
nudažytas balta spalva. Spintelės montavimo aukštis reguliuojamas (110 – 165mm), reguliuojamas 
taip pat ir jos montavimo gylis. Spintelės šonuose yra apvalios arba stačiakampės angos, jas pašalinus 
galima nesunkiai įvesti šildymo tiekimo ir grįžimo vamzdžius. Šioje spintelėje yra taip pat bėgeliai 
kolektorių tvirtinimui. Priekinis apvadas tvirtinamas keturiais varžtais prie kolektorinės spintelės 
rėmo. Montuojant spintelę, jos kojos tvirtinamos betono juodgrindėse, o nugarinė pusė keturiais 
varžtais – ant sienos.  
 
Šildymo kolektoriai. Šildymo kolektorių paskirtis - atidaryti, uždaryti, paskirstyti ir sureguliuoti 
šildymo vandens srautą atskiruose grindinio šildymo žieduose. Grindinio šildymo sistemose 
naudojami kolektoriai su reguliavimo funkcija. Tai reiškia, kad galima reguliuoti į kiekvieną žiedą 
patenkantį vandens srautą (debitą). Reguliuojamą kolektorių sudaro šie komponentai:  
- nerūdijančio plieno (arba žalvario) padavimo ir grįžimo kolektoriniai vamzdžiai,  
- ¾ išorinio sriegio prijungimo atvamzdžiai šildymo kontūrams,  
- tiekiamo vandens kolektoriuje gamintojo gamykloje sumontuoti balansavimo vožtuvai, skirti 0,5-5 

litrų per minutę srautui matuoti. Kiekvienam žiedui skirtas atskiras balansavimo vožtuvas,  
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- grąžinamo vandens kolektoriuje esantys termostatiniai ventiliai (sriegis 30 x 1,5mm), uždengti 
užsukamaisiais kamščiais, juos atsukus galima prijtvirtinti termostatines pavaras,  

- korektoriaus gale sumontuotos aklės (sriegis G ¾“),  rankiniai nuorinimo vožtuvai (sriegis G ½“) taip 
pat čiaupai šildymo sistemos užpildymui ir vandens iš jos išleisti,  

- cinkuoti kolektorių laikikliai su guminiu įdėklu;  
- šildymo vandens įvadas prie kolektoriaus tvirtinamas užmetama veržle (sriegis G 1“).   
 
Šildymo kolektoriai yra montuojami abiejų tipų spintelėse. Viršutinėje dalyje rekomenduojama 
montuoti grįžtamojo vamzdyno kolektorių; prie jo prijungti vamzdžiais puikiai tilps už apatinio 
paduodamo kolektoriaus. Grįžtamo vamzdyno nerekomenduojama montuoti apačioje, nes montuotojo 
nepakankamai išlenkti vamzdžiai (pavyzdžiui nenaudojant kampinių alkūnių) ir prijungti prie 
viršutinio paduodamo kolektoriaus remsis į apatinį kolektorių. Tai apsunkins pritvirtinti termostatines 
pavaras prie apatiniame kolektoriuje esančių termostatinių ventilių, nes išlenkti vamzdžiai tam 
trukdys.  Prie kolektoriaus jungiant tiekimo ir grįžimo magistrales reikėtų sumontuoti uždaromąją 
armatūrą (ventilį) prie paduodamo vamzdyno ir balansinį prie grižtamo vamzdyno. Balansavimo 
ventilis reikalingas tam, kad būtų užtikrinamas reikiamas vandens srautas, reikalingas tam tikram 
kolektoriui jei pastate jų yra ne vienas, o du ir daugiau. Žr. 31 pav. Reguliuojamas kolektorius su 
debitomačiais 
 
 

 
 
31 pav. Reguliuojas kolektorius su debitomačiais 
Pav. šaltinis: http://www.fssystem-
shop.de/WebRoot/Store/Shops/15311700/4FAD/5CF0/B4AA/33AB/7A4E/C0A8/28BC/EF18/VT_6.jpg 

 
Be aukščiau aprašytojo kolektoriaus šildymo sistemose taip pat dar yra naudojamas ir paprastesnis 
reguliuojamas kolektorius. Nuo prieš tai aprašytojo jis skiriasi tuo, kad vietoje srauto debitomačių jis 
turi tik balansinius ventilius, turinčius uždarymo ir reguliavimo funkciją. Žr. 32 pav. Reguliuojamas 
kolektorius su reguliavimo ventiliais.  
 
 

 
 
 
32 pav. Reguliuojamas kolektorius su reguliavimo ventiliais (Įterpti failą 34 kolektorius su 
reg.ventiliais)  
 
Šis kolektorius montuojamas taip pat kaip ir reguliuojamas kolektorius su debitomačiais.  
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7. Apsauginis šarvas ir kompensacinės siūlės.  
 
Montuojant vamzdyną dažnai vamzdis turi kirsti durų angą apačioje ar sieną. Tokiu atveju saugant 
vamzdį jį reikėtų įvilkti į apsauginį šarvą. Durų anga yra padidintos apkrovos zona, siaura vieta, per ją 
nuolat vaikštoma,  todėl vamzdis turi būti saugomas. Šarvas – tai gofruotas plastikinis apvalkalas, 
esantis didesnio skersmens nei montuojamas vamzdis. Šarvas turi įpjovą, tad jį nesunku prapjauti ir 
uždėti ant vamzdžio. Žr. 33 pav. Apsauginio šarvo panaudojimas ir 34 pav. Apsauginio šarvo 
panaudojimas durų angose.  
 

 
 
33 pav. Apsauginio šarvo panaudojimas (Įterpti failą  24. Apsauginis šarvas) 
 

 
 
34 pav. Apsauginio šarvo panaudojimas durų angose. (įterpti failą 25. Apsauginis šarvas durų 
angoje)   
Pav.šaltinis: http://www.hausbaublog.com/wp-content/uploads/sites/4/fussbodenheizung.jpg 

 
Renkantis šarvą būtina atkreipti dėmesį į jo tvirtumą. Jis turėtų būti pakankamai tvirtas, atsparus 
gniuždymui, kad jį užminus nesusiplotų ir nebūtų pažeistas vamzdis. Kompensacines siūles kertančius 
vamzdžius būtina apsaugoti nuo galimo mechaninio poveikio, atsirandančio siūlės vietoje. Šarvo ilgis 
ne mažiau kaip 0,3 m į abi puses.  
 
Kompensacinių siūlių įrengimas.  
Kompensacinės siūlės – tai priemonės betono plėtimuisi ir traukimuisi kompensuoti. Kompensacinė 
siūlė – tai juosta iš tamprios medžiagos. Iš tokios pat yra pagaminta pakraštinė juosta. Kompensacinė 
siūlė turi būti montuojama: 

a) patalpose, kurių plotas didesnis nei 40 m2; 
b) jei patalpoje yra siena, kurios ilgis daugiau nei 8 metrai; 
c) jei patalpos ilgio ir pločio santykis didesnis nei 2:1; 
d) durų angoje;  
e) patalpoje, kurioje montuojami du ir daugiau grindinio šildymo žiedų. Jei taip yra, 
žiedai vienas nuo kito turi būti atskiriamas kompensacine siūle;  
f) taip pat jei tarpusavyje ribojasi šildoma ir nešildoma patalpos.  

 
Kompensacinė siūlė reikalinga tam, kad skirtingų žiedų (skirtingų patalpų) betono paviršiaus 
temperatūra gali būti skirtinga. Skirtingų temperatūrų betono sluoksniai skirtingai plėsis bei spaus 
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vienas kitą. Tai gali sukelti betono paviršiaus įtempimus, įtrūkimus, galinčius sugadinti grindų dangos 
paviršių. Betono dangos šiluminis plėtimosi koeficientas yra 0,012 mm/mK. Tai reiškia, kad betono 
sluoksnis, jį pašildžius nuo 10 °C iki 40 °C išsiplės maždaug 3 mm. Kompensacinė siūlė šį plėtimąsį 
savotiškai amortizuoja. Kompensacinė siūlė paprastai būna 10mm storio, ji turi būti įrengiama per visą 
betono/skiedinio sluoksnį iki pat izoliacijos sluoksnio. Viršutinė kompensacinės siūlės dalis negali 
uždengiama klijuojama prie grindų apdailos danga – ta vieta turi būti apdirbama elastinga hermetine 
medžiaga.  Žr. 35 pav. Kompensacinė siūlė, 36 pav. Kompensacinė siūlė per patalpos ilgį.   
 
 

 
 
35 pav. Kompensacinė siūlė. (Įterpti failą 26. Kompensacinė siūlė)  
Įterpti failą: http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/images/schutzrohr-dehnungsfugenprofil.jpg 

 
Šiame paveikslėlyje matome kompensacinę siulę ir ją kertančius, šarvą įvilktus vamzdžius.  
 
 

 
 
 
36 pav. Kompensacinė siūlė per patalpos ilgį. (Įterpti failą 27. Komp. siule per patalpa)  
Pav. šaltinis: http://www.igelity.de/static/usergroup/grpnonsitom/x313zcopl6.jpg 

  
Šiame paveikslėlyje matome per patalpos ilgį ištiestą kompensacinę siūlę. Ji atskiria du sumontuotus 
šildymo žiedus.  
 
Žr. 37 pav. Kompensacinės juostos juostos įrengimas durų angose  
 

  
a)                                   b)  
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37 pav. a ir b Kompensacinės juostos įrengimas durų angose.  
 

8. Sandarumo bandymai 
Sumontavus  grindinio šildymo vamzdyną, tinkamai sumontavus kompensacines siūles, turi būti atlikti 
vamzdyno sandarumo bandymas (hidraulinis bandymas). Jo metu bus patikrintas sumontuotų 
vamzdžių sandarumas. Bandymas atliekamas vandeniu arba oru ir jis atliekamas montuojant grindinį 
šildymą tiek šlapiuoju, tiek sausuoju būdu.  
 
8.1 Sandarumo bandymas vandeniu.  
Atliekant bandymą vandeniu sumontuoti vamzdžiai užpildomi vandeniu, iš jų pašalinamas oras. 
Vandeniu sukeliamas slėgis 1,3 didesnis nei planuojamas eksploatacinis, tačiau ne didesnis nei  6 
barai. Sukėlus slėgį sistemoje reikia atkreipti dėmesį į tai ar yra uždaryta uždaromoji armatūra 
kolektoriuose, kad vanduo nenutekėtų į stovus ar kitus vamzdynus. Bandymo metu slėgis sekamas 
tinkamu manometru, kurio skalė turi būti 0,1bar tikslumo. Sandarumo bandymas laikomas įvykdytu, 
jei nepastebėta vandens nutekėjimo iš sujungimų vietų, jei slėgis per 5 minutes nesumažėjo.  Sukėlus 
slėgį būtina apžiūrėti visą vamzdyną, prijungimo jungtis šildymo kolektoriuose ar nėra vandens 
pėdsakų. Aptikus vandens nuotėkį ties jungtimis, jos paveržiamos, kol vanduo nustos lašėti.  
 
Sandarumo bandymo metu sekama patalpos temperatūra. Grindinį šildymą montuojant ir išbandant 
žiemos metu temperatūra patalpose neturi būti žemesnė nei 0 °C. Esant žemesnei temperatūrai 
vamzdyje esantis vanduo gali užšalti ir jį sugadinti. Tam būtina įrengti patalpoje šildytuvus. Neesant 
galimybei užtikrinti patalpose teigiamos temperatūros vamzdyną galima hidrauliškai bandyti 
užpildžius jį specialiu neužšąlančiu skysčiu. Vamzdynas turi būti užpildytas ir jame turi būti slėgis taip 
pat ir betonavimo metu. Tai leis išsyk pamatyti pažeistą vietą ir ją suremontuoti. Šildymo sistemas 
vandeniu užpildoma naudojant rankinį hidraulinį presą. Žr. 38 pav. Rankinis hidraulinis presas.  
 
 
 

 
 
 
38 pav. Rankinis hidraulinis presas. (Įterpti failą 29. Presas)   
Pav. šaltinis: https://farm8.staticflickr.com/7208/6869181019_878b5ecd9f_b.jpg 
 

Jei po sandarumo bandymo artimiausiu metu nebus atliekami betonavimo darbai vandenį iš vamzdyno 
būtina išlieti. Taip vamzdynas bus apsaugotas nuo sugadinimo užšalus vandeniui. Vandenį nepakanka 
tik išleisti iš vamzdyno, prijungus oro kompresorių vandens likučius reikia išpūsti iš vamzdyno.    
 
 

8.2 Slėgio bandymas oru.  
 
Grindinio šildymo sistemos sandarumas  gali būti išbandomas taip pat ir oru. Bandymas oru turi ta 
tikrą privalumą lyginant su vandeniu, nes bandant vandeniu ne visuomet pavyksta sėkmingai išleisti 
visą vandenį iš šildymo sistemos, likęs vandens kiekis žiemos metu nešildomose patalpose gali užšalti 
ir taip sugadinti vamzdį.  
 
Oro slėgio bandymo metu bandomas tik grindinio šildymo vamzdynas, mechaniškai jį atsiejus nuo 
stovų, išsiplėtimo indų, katilinės įrenginių, matavimo prietaisų ir pan.  Visa uždaromoji armatūra turi 
būti sandariai uždaryta, atviros vamzdynų vietos turi būti užaklintos. Kadangi oras turi savybę 
susispausti, slėgio bandymams oro netaikomas slėgis tikrinant šildymo sistemas vandeniu. Suspaustas 
oras turi gerokai daugiau energijos negu suspaustas oras. Todėl per didelis oro slėgis bandymo metu 
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atsiradus nesandariai vietai gali sukelti sprogimą, kurio metu gali būti sužeisti asmenys arba padaryta 
žala materialinėms vertybėms. Oras į vamzdyną tiekiamas kompresoriumi.  
 

• Bandymo laikas oru – mažiausiai 30 minučių visam vamzdynui, kurio talpa iki 100 litrų. Jei 
vamzdyno talpa viršija 100 litrų, tuomet kiekvienas papildomas 100 litrų prailgins bandymo 
laiką 10 minučių.  

 
• Bandymo metu vamzdžiai gali išsiplėsti, todėl gali tekti papildomai pripūsti slėgio. Bandymo 

metu patalpoje turi būti nusistovėjusi vienoda temperatūra. Jei temperatūra vienoda, slėgio  
bandymai tęsiami toliau.  
 

• apie sandarumą sprendžiama stebint slėgio kritimą nuo bandymo pradžios iki jo pabaigos. 
Slėgio svyravimai dėl aplinkos (oro) temperatūros ir manometro slėgio nelaikomi slėgio 
kritimu  
 

• sandarumo bandymai atliekami ne didesniu kaip 3 barų slėgiu. Slėgio kritimas negali būti 
didesnis kaip 0,11 bar. Tam turi būti naudojamas atitinkamas manometras su 0,1 baro skale.  

 

9. Užpylimas skiediniu ir betonavimas.  
 

Užliejamo betono storis priklauso nuo skiedinio tipo ir vamzdžių tvirtinimo būdo. Betono ar skiedinio 
storis virš vamzdžių turi būti mažiausiai 30 mm, standartiniu atveju – 45mm. Maksimali temperatūra 
aplink šildymo vamzdžius betone ar skiedinyje negali viršyti 55 °C. Užliejant skysto betono ar 
skiedinio ir patalpos temperatūra negali būti žemesnė nei 5 °C bent 3 dienas. Kietėjantis betonas ar 
skiedinys turi būti apsaugotas nuo skersvėjų, greito džiuvimo ir kenksmingų poveikių.  
Maksimalus darbinis krūvis virš 30 ir 45 mm betono ar skiedinio sluoksnio yra 5kN/m2.  

 

 

 

10. Sausasis grindinio šildymo įrengimo būdas.  
 
Sausasis grindinio šildymo įrengimo būdas nuo drėgnojo skiriasi tuo, kad sumontuotas vamzdynas 
nėra užliejamas drėgnu betono sluoksniu, ant jo yra įrengiama galutinė grindų danga.  
 
Sauso tipo grindų konstrukcijų privalumai: 
 
• grindų konstrukcijos yra mažesnio aukščio, lyginant su drėgno tipo užliejamų grindų konstrukcija, 

o tai reiškia ir mažesnį konstrukcijos svorį,  
• sistemos įrengimo elementai lengvesni, tad juos tvarkyti, sandėliuoti, krauti, pernešti. 
• visą sistemą gali savarankiškai įrengti ir vienas žmogus.  
• izoliacija ir vamzdynas montuojami tame pačiame aukštyje, todėl grindys išlieka tokiame pačiame 

aukštyje kaip ir grindys be šildymo sistemos (pvz. kai grindinis šildymas įrengiamas tik vonioje). 
• įrengiant grindinį šildymą sausuoju būdu nebereikia laukti, kol sustings ir išdžius betono 

sluoksnis, nebereikia laiko grindų prašildymo procedūrai.   
• negaištama laiko darbų aikštelėje - darbuotojai gali vaikščioti grindinio šildymo paviršiumi vos 

užbaigus montavimą. 
• nėra drėgmės prasisunkimo į statinio struktūrą pavojaus kas labai svarbu senuose pastatuose, 

surenkamuose ir mediniuose namuose.  
• grindų dangas galima montuoti vos po vienos dienos sumontavus sauso tipo elementus. Kadangi 

vibracija yra sunkiai tikėtina, keraminių dangų trūkimo, jei jos teisingai sudėtos, tikimybė yra 
faktiškai atmesta.  
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Įrengiant grindinį šildymą sausuoju būdu, vamzdžiai klojami ir įtvirtinami specialiose reljefinėse 
plokštėse, kurios išklojamos patalpoje ant galutinai suformuoto pagrindo. Žr. 39 pav. Sauso 
montavimo būdo reljefinė plokštė.   
 

 
 
39 pav. Sauso būdo reljefinė plokštė.  (Įterpti failą 49 reljefine plokste)  
http://www.bauinfo24.de/mediadb/news/14013/bvf_trockenbau05_440.jpg 

 
 
Sausojo grindinio šildymo montavimo sistemos pagrindinė sudedamoji dalis – reljefinė plokštė.  
Reljefinė plokštė – tai putų polistirolio plokštė, kartu  atliekanti šilumos izoliacijos vaidmenį. Šioje 
plokštėje yra išpjauti išilginiai grioveliai. Dar yra taip pat ir kampinės reljefinės plokštės – jose 
griovelis yra išpjautas lanku. Šioje plokštėje klojamas vamzdis apsisuka 180 ° kampu. Kampinė 
plokštė jungiama su ištisinio griovelio plokšte. Montuojant sausojo būdo grindinio šildymo sistemą 
vamzdynas montuojamas gyvatuku. Žr. 40 pav. Sauso montavimo reljefinių plokščių pavyzdžiai)   
 

  
 

a)                                            b)  
 
 
Žr. 40 pav. Sauso montavimo reljefinių plokščių pavyzdžiai: a) ištisinė, b) kampinė.  
 
4.1 Grindinio šildymo sausuoju būdu montavimo seka.  
 
Veiksmų seka montuojant grindinį šildymą sausuoju būdu labai panaši į montavimą drėgnuoju būdu:  
 
• tvarkingai paruošiamas pagrindas (juodgrindės ar kita esama danga), pašalinamos statybinės 

šiukšlės ir purvas.  
 
• jei reikia paklojamas reikiamas izoliacijos paklotas (remiantis projektu).  
 
• patalpos perimetru ant sienų, kolonų laiptų užklijuojama kompensacinė juosta.  
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• Ant paruošto ir išlyginto pagrindo klojamos reljefinės plokštės. Pirmiausia klojama kampinė (su 

180° kampu išpjautu grioveliu) po jos klojama tiesinė reljefinė plokštė. Plokštės suglaudžiamos ir 
sulygiuojamos taip, kad groveliai atitiktų vienas kitą. Tokia eilės tvarka klojamos plokštės visoje 
patalpoje.  

 
• į esančius griovelius montuojamos laidžiosios aliuminio plokštelės, jų paskirtis – padidinti 

atiduodamos šilumos plotą. (Žr.  41 pav. Metalo plokštelių įstatymas )  
 

 
 
41 pav. Metalo plokštelių įstatymas (Įterpti failą 50 Metaliniu ploksteliu istatymas) 
http://www.steil-gmbh.de/images/trockenbau.jpg 

 
 

• į griovelius sumontavus aliuminio plokšteles, klojamas grindinio šildymo vamzdynas. Vamzdis 
montuojamas gyvatuku (žr. pav. Vamzdžio montavimas į laidžiąsias plokšteles.)  

 

  
 
42 pav. Vamzdžio montavimas į laidžiąsias plokšteles  (įterpti failą 50A Vamzdzio 
montavimas i grioveli)  
Pav. šaltinis: http://www.schroeder-ohg.com/typo3temp/pics/0499d4ad3c.jpg 

 
 
• sumontavus vamzdyną, vamzdžio galai įtvirtinami kolektorinėse spintelėse esančiuose 

kolektoriuose  
• sumontuotas vamzdynas išbandomas slėgiu (Žr. 8 skyrių „Slėgio bandymai“)  
• sumontavus vamzdį galima kloti paviršiaus grindų dangą.  
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11. Grindų dangos 
 
Šiuolaikinių statybinių medžiagų eksploatacijos įvairiapusiškumas leidžia gyvenamų patalpų įvairiose 
grindinio šildymo sistemų konstrukcijose naudoti praktiškai visas tipines grindų dangas. Kad 
vėlesniuose etapuose būtų išvengta problemų kiekvieno tipo grindų dangos charakteristikos turi būti 
įvertintos projektavimo stadijoje. Pagrindinį dėmesį reikia atkreipti į suminį (bendrą) pasirinktos 
grindų dangos šiluminės varžos koeficientą Rλβ. Grindinio šildymo atveju grindų dangos varža neturi 
viršyti 0,15 [(m2xK)/W]. Kuo mažesnis bus dangos Rλβ, tuo efektyvesnė bus grindinio šildymo 
sistema. 
 
Keramika, natūralus akmuo ir betonas  
 
Šios apdailinės grindų mežiagos gali būti naudojamos tiek plono sluoksnio, tiek ir didesnio. Reikėtų 
tik prisiminti, kad didesnis grindų dangos storis padidins grindų virš šildymo vamzdžių konstrukciją, 
kas lems didesnę grindų šildymo inerciją ir valdymo reakcijos laiką. 
 
 
Kiliminės dangos   
 
Paprastai kiliminės dangos tinka virš šildomų grindų. Šio tipo grindų danga turi būti gerai prigludusi 
visu paviršiumi, ir jų mažas šilumos laidumas turi būti įvertintas.  
 

 
 
Betono sluoksnio virš vamzdžių storis 
 
Šilumos atidavimas grindinio šildymo atveju tiesiogiai priklauso nuo vamzdyno montavimo gylio. 
Sistemose, kuriose vamzdžiai randasi gyliau už standartinį rekomenduojamą gylį kad pasiekti tą patį 
rezultatą šilumnešio temperatūra turi būti aukštesnė. Iš kitos pusės esant didesniam vamzdžių gyliui 
grindų temperatūros pasiskirstymas bus tolygesnis. Standartinis betono sluoksnis virš vamzdžių yra  
Su =  45 mm, o anhidridinio skiedinio atveju jis gali būti sumažintas iki 30 mm. 
 
Kai kurių tipų dangos pasižymi aukštomis šiluminės izoliacijos savybėmis, kurios gali sumažinti 
grindų šildymo spinduliuojamą šilumą. Tinkamos grindų šildymui kiliminės dangos žymimos 
atitinkamu sertifikuotu specialiu ženklu su trimis rodyklėmis iš viršaus. 
 

Plastikinės dangos 
 
Plastikinių medžiagų temperatūrinio plėtimosi tipinės charakteristikos pagrinde lemia jų galimumą ir 
panaudojimo tinkamumą grindinio šildymo sistemose. 
 
 
Medinės dangos 
 



 
 „ŠILDYMAS“ 
  

 

 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA  33 /42  

Grindys gali būti dengiamos parketo lenta arba kito tipo medine apdaila. Nepatartina didinti šiluminį 
pasipriešinimą naudojant papildomas montavimo medžiagas tokias kaip gofruotas kartonas. Tokiais 
atvejais, kai naudojamos jau pagamintos medinės panelės/plokštės, be didesnių problemų jas montuoti 
galima su  išlyginamui skirta medžiaga.  
 

 
Pastaba: 
 
Kaip skirtingų grindų dangos įtakoja grindų šildymo sistemų pagrindiniams parametrams žiūrėkite 
atitinkamų konstrukcijų pateikiamose skaičiavimo diagramose. 
 

     Rλβ = 0,07 m2K/W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tais atvejais kai realūs grindų dangos šiluminio laidumo parametrai nėra žinomi, skaičiavimuose 
priimta imti  

Rλβ = 0,1 [(m2xK)/W] 

Kai ant grindų planuojama papildoma kiliminė danga, būtina skaičiuoti bendrą grindų dangos varžos 
koeficientą:  
 
 Rλβ = [(Ag–Ab)x Rλo + Ab x(Rλo+Rλt)]/Ag 
 
čia: Ag – bendras patalpos plotas; 
       Ab – kiliminės dangos plotas; 
       Rλo – pagrindinės dangos šiluminė varža; 
       Rλt – kiliminės dangos šiluminė varža. 
 
Pavyzdys: 
jei 25 m2 patalpos grindyse keramika Rλo=0,02 m2K/W yra 8m2 kilimas su Rλt=0,15 m2K/W 
bendra grindų šiluminė varža bus 
 
     Rλβ = [(25–8)x 0,02 + 8 x(0,02+0,15)]/25 
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12.  Grindinio šildymo sistemos valdymo automatika.  
 

Grindinio šildymo sistemoms, kaip ir kitoms šildymo sistemoms reikalingas valdymas, reguliuojantis į 
grindis tiekiamo šilumnešio (vandens) temperatūrą. Ši temperatūra nėra pastovi, ji priklauso nuo lauko 
išorės temperatūros, patalpų vidaus temperatūros, taip pat  nuo patalpų šilumos poreikio. Šilumą 
grindinio šildymo sistemai gali tiekti bet kurios kuro rūšies katilas taip pat ir šilumos siurblys. Jei 
pastate yra vien tik grindinio šildymo sistema, tuomet kondensacinis katilas arba šilumos siublys 
grindinio šildymo sistemai gali tiekti šilumą tiesiogiai. Jei šilumą tiekia kieto kuro katilas, o pastate 
dar yra sumontuota taip pat ir radiatorinio šildymo sistema, grindinio šildymo sistemai montuojami as 
specialūs grindinio šildymo mazgai arba trijų ar keturių eigų maišytuvai, sumažinantys į grindinio 
šildymo sistemą tiekiamo vandens temperatūrą. Žr. 43 pav. Grindinio šildymo mazgas.  
 
 

 
 
 
43 pav. Grindinio šildymo mazgas.  (Įterpti failą 51 grind. šildymo mazgas) 
Pav. šaltinis http://www.idejasildymui.lt/Dideliems_plotams_ 

 
46 pav. pavaizduotoje kolektorinėje spintelėje pavaizduotas grindinio šildymo mazgas, kurį sudaro 
cirkuliacinis siurblys, trijų eigų sumaišymo vožtuvas, trijų eigų vožtuvo reguliavimo termostatinė 
galvutė (analogiška radiatorinio šildymo termostatinei galvutei), cirkuliacinio siublio įjungimo ir 
išjungimo termostatas ir temperatūros daviklis.  
 
Šis mazgas veikia šiuo principu: Termostatine galvute nustatome norimą į šildomas grindis tiekiamą 
vandens temperatūrą, pavyzdžiui 30 °C, tam termostatinė galvutė pasukama į padėtį „30 °C“. 
Temperatūros jutiklis matuoja į kolektorių ir grindinio šildymo žiedus tekančio vandens temperatūrą. 
Jei temperatūra pernelyg žema, trijų eigų vožtuvas atitinkamai įmaišo daugiau aukštesnės 
temperatūros vandens. Jei temperatūra per aukšta sumaišymo vožtuvas patiekia didesnę dalį iš šildymo 
sistemos grįžtančio atvėsusio vandens. Taip išlaikoma pastovi, į grindinį šildymą tiekiama 
temperatūra. Grindys šyla tolygiai.  
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Aukštesnės temperatūros vanduo grindų paviršių pernelyg įšildo grindų paviršių, ant jų stovėti ar 
sėdėti nėra malonu. Nuo aukštos temperatūros stiprėja oro konvekcinės srovės, kyla ant grindų 
esančios dulkės. Mažėja žmogaus jaučiamas komfortas.  
 
Į gindinio šildymo sistemą tiekiamo šilumnešio temperatūra neturėtų viršyti  40 °C. Temperatūra 
grindų paviršiuje turi būti ne didesnė kaip 29 °C, ties patalpos pakraščiais ne daugiau kaip 35 °C. 
 
Šis grindinio šildymo mazgas palaiko pastovią yra patogus, nustatačius norimą vandens temperatūrą ji 
palaikoma pastovi. Pagrindinis šio mazgo trūkumas yra tas, kad pakitus išorės temperatūrai tenka eiti 
reguliuoti mazgą iš naujo. Atšalus lauke, teks šiek tiek pakelti į grindis tiekiamo vandens temperatūrą, 
atšilus – ją sumažinti. Tai nėra patogu, nes kiekvieną kartą teks eiti link kolektorinės spintelės ir keisti 
temperatūrą. Be to neretai spintelė užstatoma baldais ir prie jos sudėtinga prieiti.   
 
Vengiant šių nepatogumų patariama naudoti grindinio šildymo mazgą su automatiniu tiekiamo 
vandens temperatūros reguliavimu. Žr. 44 pav. Automatinis tiekimo vandens temperatūros 
reguliavimo mazgas.   
 

 
 
44 pav. Automatinis tiekiamo vandens temperatūros reguliavimo mazgas.  (Įterpti failą 52 
Divicon be pavaros) 
Pav. Šaltinis. https://encrypted-
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMBkVqI93r5qiRkgYhhOpxlMPFemmrNS_GExkewJPxnMoNA59L 

 
Automatinį mazgą sudaro tiekiamo ir grįžtamo vandens vamzdžiai, sumontuotas cirkuliacinis siurblys, 
tiekimo ir grįžtamo vandens vamzdžius sujungiantis trijų eigų maišytuvas, taip pat du termometrai, 
rodantys tiekiamo ir grįžtančio vandens temperatūras. Visas mazgas yra patalpintas į šilumą 
izoliuojantį putplasčio korpusą, užkertantį kelią šilumos atidavimui į aplinką. Sumontavus ant šio 
mazgo trijų eigų maišytuvo pavarą ir tiekiamo vandens temperatūros daviklį ir šią pavarą bei 
temperatūros daviklį prijungus prie katilo valdymo automatikos tiekimo vandens į šildymo sistemą 
temperatūra reguliuojama automatiškai. Žr. 45 pav. Automatinis reguliavimo mazgas su pavara.  
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45 pav. Automatinis reguliavimo mazgas su pavara. (Įterpti failą 53 Divicon su pavara) 
Pav. šaltinis: http://www.ebay.de/itm/Pumpengruppe-Heizkreis-3-Wege-Mischer-ESBE-GRUNDFOS-UPS2-Energieeffizienzpumpe-
/111535108496 

 
Turint šį mazgą į šildomas grindis tiekiamo vandens temperatūra valdomą pagal lauko temperatūrą. 
Katilo valdymo automatika seka lauko temperatūrą ir pagal ją parenka tiekiamo į šildymo sistemą 
vandens temperatūrą. Pastaroji parenkama pagal tam tikras, katilo valdiklyje užprogramuotas šildymo 
kreives. Žr. 46 pav. Lauko temperatūros kreivės.   
 
 

 
 
 
46 pav. Lauko temperatūros kreivės. (Įterpti failą 54 Sildymo kreive) 
Pav. šaltinis: http://www.bildercache.de/bild/20110304-082104-196.jpg  

 
Šildymo kreivė apibūdina lauko išorės temperatūros ir į šildymo sistemą tiekiamos temperatūros 
priklausomybę. Norint kad pastato patalpose būtų palaikoma vienoda temperatūra prie bet kurios 
lauko temperatūros radiatoriais arba grindinio šildymo sistemomis turi tekėti tam tikra temperatūra. 
Pažemėjus lauko temperatūrai į šildymo sistemą turi tekėti aukštesnės temperatūros vanduo. Atšilus 
lauke šilumos poreikis sumažėja, todėl šildymo sistemai užtenka ir žemesnės temperatūros šildymo 
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vandens. Šildymo kreivė nustatoma katilo valdiklyje, o valdiklis didina arba mažina tiekiamo vandens 
temperatūrą.  
 
Kreivės statumas.  
Kreivės statumas apsprendžia kiek pasikeitusi išorės lauko temperatūra turi įtakos į šildymo sistemą 
tiekiamo vandens temperatūrai. Tipinės šildymo sistemos kreivės radiatoriams yra 1,4 ... 1,6. Na ir 
pavyzdžiui katilo valdiklyje parinkta lauko kreivė 1,5 reiškia, kad lauko temperatūrai pasikeitus 1 
laipsniu, katilo vandens temperatūra padidėja arba sumažėja 1,5 laipsnio. Kreivės statumas priklauso 
nuo šildymo sistemos tipo, kuriai taikoma kreivė. Grindinio šildymo sistemoms taikomos 
nuožulnesnės kreivės, pvz.: 0,5 ...0,6.  
  
Kuri kreivė yra pati tinkamiauisia? Į šį klausimą nėra taip paprasta atsakyti. Kreivės statumas 
priklauso nuo pastato šilumos poreikio, pastato krypties į pasaulio dalis (į šiaurę, ar pietus). 
Radiatoriams reikalinga aukštesnė, grindiniam šildymui žemesnė kreivė. Vieną ką galima pasakyti yra 
tai, kad kuo šiltesnis ir sandaresnis yra pastatas, kuo mažensni jo šilumos nuostoliai, tuo jam šildyti 
reikia žemesnių temperatūrų, tuo pasirenkama kreivė bus nuožulnesnė. Pirmą kartą įjungus šildymo 
sistemą geriausia būtų parinkti šildymo katilo gamintojo rekomenduojamą kreivę. Parinkus ją, 
poveikio reiktų palaukti bent jau 1 parą. Jei pasirinkus šią kreivę patalpose yra per karšta, tuomet 
reiktų rinktis žemesnę kreivę, jei per šalta – aukštesnę. Taip palaipsniui galima pasirinkti tinkamiausią 
kreivę.  
 
Temperatūros reguliavimas patalpose.  
Svarbiausi komponentai patalpų valdymui yra šie:  
 

1) Patalpos temperatūros termostatas, juo vartotojas nustato norimą patalpos temperatūrą (47 
pav.)  

2) Termostatinė valdymo pavara, atidaranti arba uždaranti konkretų kolektoriaus žiedą (48 pav.)  
3) Termostatinis ventilis šildymo kolektoriuje (49 pav.)  

 

 
47 pav. Patalpos temperatūros termostatas. (Įterpti failą 55 patalpos termostatas)  
Pav. šaltinis: http://www.inocal.com/config/inocal/pic/produktbilder/3/tp5000.jpg 

 
 

 
 
48 pav. Termostatinė pavara (įterpti failą 56 termostatine pavara) 
Pav. šaltinishttp://www.rossweiner.de/typo3temp/pics/bc60a25e07.jpg 
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49 pav. Termostatinis vožtuvas ant kurio montuojama valdymo pavara. (Įterpti failą 57 
grindinis termostatinis vožtuvas) 
Pav. šaltinis: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaPuiaGZ1ViQWKMOkByNx6LrFJdMZ15e0 
kJvwBbKu3V3swqaUy 

 
Temperatūra patalpose valdoma reguliuojamais ventiliais, kuriais keičiamas vandens srautas į tam 
tikrą grindinio šildymo žiedą. Ventilius valdo termostatinės pavaros, kurios tą ventilį atidaro arba 
uždaro. Signalą pavarai atsidaryti arba užsidaryti duoda patalpos termostatas. 
Veikimo principas yra toks:  

a) patalpos temperatūros termostatas matuoja patalpos temperatatūrą, kuri nustatyta pavyzdžiui 
20 °C, 

b) temperatūrai nukritus žemiau užduotosios, patalpos termostatas siunčia signalą pavarai, 
sumontuotai ant termostatinio vožtuvo, esančio grindinio šildymo kolektoriuje.  

c) pavara gavusi signalą spaudžia vožtuvo strypą ir vožtuvas palaipsniui užsidaro, uždarydamas 
kelią šildymo sistemos vandeniui patekti į šildymo žiedą.  

d) uždarytame žiede nevyksta vandens cirkuliacija, šiluma neperduodama patalpai 
 

Patalpai atvėsus vyksta atvirkštinis procesas: Patalpos temperatūros termostatas, pajutęs kad patalpoje 
nukrito temperatūra žemiau užduotosios siunčia signalą termostatinei pavarai. Ši, gavusi elektros 
maitinimą palaipsniui atsidaro taip atidarydama vožtuvą, atsidarius vožtuvui žiedu ima tekėti šildymo 
sistemos vanduo. Patalpa po truputį ima šilti.  
 
Termostatinės pavaros gali būti valdomos 24 arba 230 V elektros įtampa. Pagal užsidarymo 
atsidarymo tipą, pavaros skirstomos į normaliai uždarytas (NC normaly closed) ir normaliai atidarytas 
(Normally open). Normaliai uždarytos tai tokios pavaros, kurios yra uždarytos, kuomet joms 
nepaduota įtampa. Normaliai atidarytos yra tokios pavaros, kurios yra atidarytos, kai joms nepaduota 
įtampa.  
 
Patalpos termostatai montuojami ant patalpos vidinės sienos, patogiame aukštyje, kad būtų galima 
patogiai matyti rodomą informaciją. Papildomi šilumos ar šalčio šaltiniai, skersvėjai turės įtaką 
patalpos termostato temperatūros matavimui, todėl ir šildymas gali būti neadekvatus. Todėl jų 
nereikėtų montuoti šiose vietose:  
 

a) virš radiatorių,   
b) šalia šilumą skleidžiančių elektros prietaisų (televizorių, šaldytuvų, elektros variklių),   
c) šalia durų, langų, stoglangių,  
d) blogai vėdinamose patalpos dalyse,  
e) kur galimi tiesioginiai saulės spinduliai.  
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13. Kokybės kontrolė, montuojant grindinio šildymo sistemas drėgnuoju 
būdu  
 
Trumpiniai: SPVP - statinio projekto vykdymo priežiūra; SSTP - statinio statybos techninė 
priežiūra; SSV – statinio statybos vadovas; A – atsakingas; D – dalyvis; I – informuojamas. 
 
 
Eil
. 
nr.  

Kontrolės objektas  Kaip kontroliuoja  A D I  

1. Grindinio šildymo įrengimo 
projekto patikrinimas  

- Tikrinamas projekto 
atitikimas keltiems 
reikalavimams  

SSTP SPVP 
SSV 

Užsa-
kovas  

2. Specifikacija,   - Tikrinama sistemos 
sudedamųjų elementų 
atitiktis projektui  

SSTP SPVP 
SSV 

 

3. Medžiagų žiniaraščiai  - Tikrinami ir 
susitikslinami projekte 
numatyti statybos dabai ir 
jų kiekiai  

SSTP SPVP 
SSV  

 

4.  Paruošiamieji darbai (kai darbai 
atliekami ant grunto)  

     

 - įrangos ir medžiagų 
komplektavimas  

Tikrinamas ir 
skaičiuojamas medžiagų 
žiniaraštyje nurodytas 
medžiagų sąrašas. Esant 
netikslumams jis 
papildomas   

SSV   

 - būsimo grindų aukščio 
nužymėjimas  

Atliekama lazeriniu 
nivelyru, kitomis matavimo 
priemonėmis  

SSV SSV  

 - grunto sutankinimas, sutankinto 
grunto horizontalumo 
patikrinimas   

2 metrų ilgio gulsčiuku  SSV   

 - hidrolizoliacijos įrengimas   Vizualiai  SSV   
4.1.  Izoliacijos sluoksnio paklojimas ir 

lygumo patikrinimas   
2 metrų ilgio gulsčiuku  SSV   

5. Paruošiamieji darbai (kai darbai 
atliekami ant esamų juodgrindžių  

    

 - įrangos ir medžiagų 
komplektavimas  

Sutikrinant pagal medžiagų 
žiniaraštį ir faktiškai 
reikalingas medžiagas  

SSV   

  - būsimų grindų aukščio 
nužymėjimas  

Naudojant lazerinį nivelyrą, 
gulščiuką, kitus įrankius  

SSV SSV  

 - juodgrindžių išvalymas nuo 
statybinio purvo, iššlavimas  

Vizualiai   SSV  

 - juodgrindžių lygumo 
(horizontalumo) patikrinimas  

2 metrų ilgio gulsčiuku   SSV  

6.  Izoliacijos sluoksnio paklojimas ir 
lygumo patikrinimas   

2 metrų ilgio gulsčiuku   SSV  

6.1 Vielos tinklo paklojimas patalpose 
(arba)  

Vizualiai   SSV  

6.2 Reljefinės plokštės suklojimas Vizualiai   SSV  
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(arba)  
6.3 Izoliacinės plokštės paklojimas  Vizualiai   SSV  
7.  Kraštinės juostos klijavimas ant 

pastato vidaus sienų 
Vizualiai    SSV  

8.  Vamzdyno montavimas pagal 
patvirtintą projektą. Sumontuotų 
vamzdžių įtvirtinimas kolektoriuje, 
kolektorinėje spintelėje. 

Apžiūrima ar nėra 
nesandarių vietų.  
Surašomas hidraulinio 
išbandymo aktas Pagal 
projektą  

 SSV  

9. Kompensacinių siūlių montavimo 
įrengimas pagal prieš tai parengtą 
planą  

Pagal planą, patikrinimas 
vizualiai  

 SSV  

10.  Sumontuoto vamzdyno hidraulinis 
išbandymas  

Surašant hidraulinio 
išbandymo aktą.  

SSTP SSV Užsa-
kovas  

11.  Vamzdyno užliejimas betonu  Specialia įranga  SSTP SSV  
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13.1 Kokybės kontrolė, montuojant grindinio šildymo sistemas sausuoju būdu  
 
Trumpiniai: SPVP - statinio projekto vykdymo priežiūra; SSTP - statinio statybos techninė 
priežiūra; SSV – statinio statybos vadovas; A – atsakingas; D – dalyvis; I – informuojamas. 
 
 
Eil
. 
nr.  

Kontrolės objektas  Kaip kontroliuoja  A D I  

1. Grindinio šildymo įrengimo 
projekto patikrinimas  

- Tikrinamas projekto 
atitikimas keltiems 
reikalavimams  

SSTP SPVP 
SSV 

Užsa-
kovas  

2. Specifikacija,   - Tikrinama sistemos 
sudedamųjų elementų 
atitiktis projektui  

SSTP SPVP 
SSV 

 

3. Medžiagų žiniaraščiai  - Tikrinami ir 
susitikslinami projekte 
numatyti statybos dabai ir 
jų kiekiai  

SSTP SPVP 
SSV  

 

4.  Paruošiamieji darbai        
 - įrangos ir medžiagų 

komplektavimas  
Tikrinamas ir 
skaičiuojamas medžiagų 
žiniaraštyje nurodytas 
medžiagų sąrašas. Esant 
netikslumams jis 
papildomas   

SSV   

 - būsimo grindų aukščio 
nužymėjimas  

Atliekama lazeriniu 
nivelyru, kitomis matavimo 
priemonėmis  

SSV SSV  

 - juodgrindžių išvalymas nuo 
statybinio purvo  

Vizualiai  SSV   

 - pagrindo, juodgrindžių lygumo 
(horizontalumo)  patikrinimas  

2 metrų ilgio gulsčiuku  SSV   

 - hidrolizoliacijos priemonių  
įrengimas   

Vizualiai  SSV   

5.  Specialių plokščių vamzdyno 
tvirtinimui paklojimas.   

Vizualiai   SSV  

6.  Kraštinės juostos klijavimas ant 
pastato vidaus sienų 

Vizualiai    SSV  

7. Vamzdyno montavimas pagal 
patvirtintą projektą. Sumontuotų 
vamzdžių įtvirtinimas kolektoriuje, 
kolektorinėje spintelėje.  

Pagal projektą   SSV  

8 Kompensacinių siūlių montavimo 
įrengimas pagal prieš tai parengtą 
planą  

Pagal planą, patikrinimas 
vizualiai  

 SSV  

9  Sumontuoto vamzdyno hidraulinis 
išbandymas  

Apžiūrima ar nėra 
nesandarių vietų.  
Surašomas hidraulinio 
išbandymo aktas 

SSTP SSV Užsa-
kovas 

10.  Vamzdyno užliejimas betonu  Specialia įranga  SSTP SSV  
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V skyrius.  Baigiamosios nuostatos 
 
 
5.1 Šios Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja įmonei 
tapus Lietuvos statybininkų asociacijos arba elektroninės statybos taisyklių sistemos 
„STATAI“ nare ir Statybos taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. 
Taisyklės yra privalomas minimalius reikalavimus nustatantis dokumentas, vykdant jose 
aprašytus statybos darbus. Įmonės vadovas gali patvirtinti elektroninę arba popierinę statybos 
taisyklių versiją. 
5.2 Elektroninės statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta „STATAI“ 
naudojimosi taisyklėse [3.32]. 
5.3 Įmonė gali pasitvirtinti ir aukštesnius reikalavimus, nei nustatyta šiose Statybos taisyklėse. 
5.4 Galiojančia elektroninės statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal 
nustatytuosius parametrus laikoma sutarties su užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia 
„STATAI“ sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent sutartyje nurodyta 
kitaip. Galiojanti popierinė Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 
5.5 Visi ginčai tarp rangovų ir užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
5.6 Išimties atvejais atsižvelgiant į statybos darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas 
medžiagas, gaminius bei konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros tarnyba ir Projekto 
autoriais gali būti pasirinkta atskirų darbų technologija negu pateikta šiose taisyklėse, 
nepažeidžiant produkto ir jam keliamų reikalavimų. 
5.7 Iškilus neatitikimams tarp Projekto sprendinių, gamintojo rekomendacijų ir statybos 
taisyklių būtina gauti raštišką projekto vadovo sprendimą, papildant privalomą techninę 
dokumentaciją. 
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