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GYPROC SISTEMOS 
PERTVARŲ IŠ GYPROC/RIGIPS GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ IR 
METALINIŲ PROFILIUOČIŲ MONTAVIMO DARBAI 

GYPROC yra tarptautinio Saint-Gobain koncerno gipso gaminių 
padalinys.  
GYPROC ir RIGIPS gipskartonio plokštės bei gipskartonio 
sistemų montavimo priedai (profiliuočiai, tvirtinimo detalės, 
glaistai, tinkai ir kt. gaminiai) į Lietuvą tiekiami iš iš keleto Saint-
Gobain koncerno gamyklų. 
- RIGIPS gipso kartono plokštės: gamintojas Saint-Gobain
Construction products Polska Sp. Z o.o., Lenkija
- GYPROC gipso kartono plokštės: gamintojas Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy/Gyproc Oy, Suomija

Kontaktai: 

UAB “SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI“, 
Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, 
tel. (8 5) 2638 682, faks. (8 5) 2636 238 
www.gyproc.lt 

DARBŲ APIBRĖŽIMAS 

Pertvarų iš gipso kartono plokščių montavimas ant metalinių profiliuočių karkaso. Montavimo 
darbai gali būti atliekami naujai statomų ir modernizuojamų pastatų patalpų viduje.  

TURINYS 

1. Bendrosios nuostatos
2. Reikalavimai Rigips/Gyproc pertvarų sistemų komponentams
3. Pertvarų sistemų tipai
4. Specialiųjų pertvarų montavimas. Konstrukcijų detalės
5. Montavimo etapai
6. Kokybės kontrolės reikalavimai
7. Sandėliavimas. Plokščių transportavimas ir eksploatavimo sąlygos
8. Medžiagų išeiga

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši technologinė kortelė taikoma montuojant metalinio karkaso ir RIGIPS/GYPROC gipso 
kartono plokščių pertvaras. Technologinėje kortelėje pateikti kokybiniai reikalavimai medžiagoms, 
metalinio karkaso ir gipskartonio plokščių montavimo technologija bei kokybės kontrolės 
reikalavimai.  

2. REIKALAVIMAI RIGIPS/GYPROC PERTVARŲ SISTEMŲ KOMPONENTAMS

2.1. Gipso kartono plokštės. RIGIPS/GYPROC pertarų sistemose prie karkaso iš abiejų pusių 
turi būti tvirtinamos RIGIPS arba GYPROC gipso kartono plokštės, kurios yra šių tipų:  
- A tipo (GKB, standartinė plokštė),
- H2 tipo (GKBI, padidinto atsparumo drėgmei plokštė),
- F ir DF tipo (GKF, padidinto atsparumo ugniai plokštė),
- FH2 ir DFH2 (GKFI, padidinto atsparumo ugniai ir drėgmei plokštė).
RIGIPS ir GYPROC plokščių storis: 9,5mm, 12,5 mm arba 15 mm.
RIGIPS ir GYPROC gipso kartono plokštės gaminamos pagal EN 520:2006 standarto
reikalavimus.
RIGIPS/GYPROC gipso kartono plokštės prie karkaso gali būti tvirtinamos vienu, dviem arba
daugiau sluoksnių.
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2.2. Plieniniai profiliuočiai. RIGIPS/GYPROC pertarų sistemose turi būti naudojami plieniniai 
profiliuočiai pagaminti iš plieninės cinkuotos rifliuotos skardos Dx51D+Z, pagal EN 10346:2009 
reikalavimus. 
a) vertikalūs profiliuočiai (statramsčiai) ULTRASTIL CW 50, CW 75, CW 100 ir UTRASTIL-AKU – 
iš plieno lakštų, kurių nominalus storis 0,60 mm, 
b) horizontalūs profiliuočiai (gulekšniai) ULTRASTIL UW 50, UW 75, UW 100 – iš plieno lakštų, 
kurių nominalus storis 0,55 mm, 
c) staktų profiliuočiai (stakramsčiai) ULTRASTIL UA 50, UA 75, UA 100 – iš plieno lakštų, kurių 
nominalus storis 2,0 mm. 
Plieniniai profiliuočiai turi atitikti EN 14195:2006 reikalavimus ir turi būti padengti antikorozine 
danga:  

1) dangos storis ≥ 7 µm (100 g/m2) arba ≥ 20 µm (275 g/m2), kaip nurodyta EN ISO 2178:1998 
(dangos svoris pagal EN 10346:2009); 

2) paviršiaus rūšis: B arba C, kaip apibrėžta EN 10346:2009. 
Profiliuočių žymėjimai parodyti 1 pav.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 pav. Pertvarų sistemos metalinio karkaso profiliuočiai: 

a) ULTRASTIL CW profiliuotis 
b) ULTRASTIL UW profiliuotis 
c) ULTRASTIL-AKU CW profiliuotis 
d) UA profiliuotis 
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Profiliuočių matmenys pateikti 1 lentelėje. 
Matmenų nuokrypos, kurios 1 lentelėje nenurodytos, turi atitikti EN 14195:2006 reikalavimus. 
 

1 lentelė 
Profiliuočio pavadinimas ir žymėjimas Matmenys ir nuokrypos, mm 

H b x g 
1 2 3 4 5 6 

Vertikalūs profiliuočiai       
ULTRASTIL CW , 
ULTRASTIL-AKU CW  

CW 50 48,8 
b1 = 46,0 b2 = 49,0 6,0 0,60±0,07 CW 75 73,8 

CW 100 98,8 

Horizontalūs profiliuočiai 
(gulekšniai) ULTRASTIL UW  

UW 50 50,0 
40,0 - 0,55±0,07 UW 75 75,0 

UW 100 100,0 
Profiliuočiai - stakramsčiai  UA 50 48,8 40,0 - 2,0±0,07 
 
2.3. Sraigtai. Plokščių tvirtinimui prie metalinio karkaso profiliuočių turi būti naudojami sraigtai:  
- TN tipo (tvirtinimui prie ULTRASTIL CW arba ULTRASTIL-AKU CW); ilgiai: 25/35/45/55/70. 
- TB tipo (tvirtinimui prie UA profiliuočių-stakramsčių); ilgiai: 25/35/45.  
- sraigteliai (profiliuočių tvirtinimui tarpusavyje) kurių matmenys ne mažesni kaip 3,9 x 11 mm. 
Tvirtinimui naudojami sraigtai turi atitikti EN 14566 reikalavimus. 
 
Minimalūs sraigtų ilgiai parenkami priklausomai nuo plokščių (dangos) storio, kaip parodyta 2 ir 3 
lentelėje. 
 
Minimalūs TN sraigtų ilgiai     2 lentelė  

              Minimalūs TB sraigtų ilgiai     3 lentelė 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
Leistini tvirtinimo atstumai tarp sraigtų parodyti 2 pav. ir 3 pav. 

  

2 pav. Tvirtinimo atstumai tarp sraigtų                                3 pav. Minimalūs atstumai nuo sraigto iki       
plokštės krašto 

 
 
 

Dangos storis, mm Min.sraigto ilgis 
(metalui), mm 

10 25 
12,5 25 
15,0 25 

2x12,5 35 
25 35 

Dangos storis, mm Min.sraigto ilgis 
(metalui), mm 

12,5 25 
2x12,5 35 

20 35 
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2.4. Tvirtinimo elementai. ULTRASTIL UW profiliuočių tvirtinimui prie pastato konstrukcijų turi būti 
naudojami tai konstrukcijai tinkami tvirtinimo elementai: skėtrieji kaiščiai, betonvinės ar kitos 
projekto techninėje dokumentacijoje nurodytos tvirtinimo priemonės. 
 
2.5. Mineralinė vata. RIGIPS/GYPROC sistemose pertvaros tarp gipso kartono plokščių 
užpildomos izoliacine medžiaga - ISOVER mineralinės vatos plokštėmis KL-40 (AKU), KL-37 arba 
dembliais KT-40. Izoliacinės vatos storis, kuriuo užpildomos pertvaros, priklauso nuo pertvarai 
keliamų garso izoliacijos ir priešgaisrinių reikalavimų. 
 
2.6. Sandarinimo medžiagos (sandarinimo juostos). RIGIPS/GYPROC pertvarų sistemose visi 
profiliuočiai, tvirtinami prie gretimų konstrukcijų (grindų, sienų) turi būti užsandarinti sandarinimo 
juosta: 3 arba 4 mm storio lipnia polietilenine juosta arba ne mažiau kaip 10 mm storio mineralinės 
vatos juosta. Lipnios polietileninės juostos plotis 50/70/95 mm – pritaikytas UW profiliuočių pločiui. 
 
2.7. Glaistai. Siūlės tarp RIGIPS/GYPROC gipso kartono plokščių turi būti užtaisomos gipsiniu 
glaistu SUPER arba VARIO. Baigiamajam plokščių glaistymui gali būti naudojami glaistai: 
PROFINISH, PROMIX MEGA, PRIMIX FINISH.  Glaistai turi atitikti EN 13963:2008 reikalavimus. 
 
2.8. Siūlių armavimo juosta. Siūlių tarp plokščių armavimui turi būti naudojamos juostos: iš 
specialaus popieriaus, iš stiklo pluošto, lipni armavimo juosta ( tinkliukas) arba kt. 
 

3. PERTVARŲ SISTEMŲ TIPAI 

Pagal garso izoliacijos, priešgaisrinės saugos, aukščio reikalavimus, montavimo ypatumus RIGIPS 
pertvarų sistemos gali būti keleto tipų, kurių apžvalga pateikta kataloge „GYPROC sistemų 
montavimas“, 3 skyrius. Pertvaros: a. Sistemų apžvalga“. 
Svarbiausius pertvarų parametrus – standumą ir stiprumą – atspindi maksimalus leistinas aukštis. 
Šiuo atžvilgiu reikalavimai priklauso nuo patalpų, kuiose pertvaros bus įrengtos, paskirties ir 
žmonių, tuo pačiu metu galinčių en būti, skaičiaus. 
Garso izoliacija apibrėžia patalpos akustinį komfortą patalpų eksploatacijos metu. 
Atsparumas ugniai – tai parametras, kuris nepasireiškia kasdieninėje eksploatacijoje. Jis tik 
apibrėžia nuostolius, kurių galima tikėtis gaisro atveju. Nustatomas bandymais pgal europinius 
bandymo metodus. 
Kiekvienam pertvarų tipui suteiktas sistemos numeris, pagal kurį galima atsekti visą reikalingą 
informaciją.  
 

4. SPECIALIŲJŲ PERTVARŲ MONTAVIMAS. KONSTRUKCIJŲ DETALĖS   

Šachtų sienų, didelio aukščio pertvarų, padidintos garso izoliacijos (viešbučių pertvarų) ir kitų 
specialiųjų pertvarų montavimas bei pertvarų konstrukcijų detalės pateiktos www.gyproc.lt ir 
kataloguose:  
 

• „GYPROC sistemų sprendimai“,  
• „GYPROC sistemų montavimas“. 
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5. MONTAVIMO ETAPAI 

 
5.1. Sienos žymėjimas 

 

 

 

Pertvaros kontūras pažymimas ant grindų, naudojant virvę 
ar liniuotę, žymint būsimųjų durų angas. Po to, naudojantis 
gulsčiuku ir tašeliu, sienos kontūras žymimas ant 
aplinkinių sienų ir lubų. 
Kai sienos aukštis viršija 3 m, vertikalės žymėjimui 
naudojamas lazerinis prietaisas su kompensatoriumi arba 
mūrininko svambalas, nes gulsčiukas neužtikrina 
pakankamo matavimų tikslumo.  
 

  
5.2. Horizontalūs profiliuočiai  

 

Gulekšniai ULTRASTIL UW tvirtinami prie grindų ir lubų 
universaliais tvirtinimo elementais (kaiščiais arba sraigtais, 
priklausomai nuo pagrindo). Maksimalus atstumas tarp 
tvirtinimo taškų – 100 cm. 
Siekiant užtikrinti garso izoliacijos reikalavimų 
atitikimą, visi profiliuočiai, tvirtinami prie gretimų 
konstrukcijų (sienų, lubų ir grindų), turi būti 
užsandarinti sandarinimo juosta. 
 

  
5.3. Statramsčiai  

 

Vertikalieji profiliuočiai ULTRASTIL CW turi įsikišti į 
viršutinį gulekšnį ULTRASTIL UW ne mažiau kaip 1,5 cm, 
bei turi būti apie 1,5 mm trumpesni už atstumą nuo grindu 
iki lubų. Statramstis ULTRASTIL CW pirmiausiai 
Įstatomas į apatinį gulekšnį ULTRASTIL UW, po to į 
viršutinį. Statramsčių žingsnis – 60, 40 arba 30 cm, 
priklausomai nuo pasirinktos sistemos rekomendacijų. 
Visos statrmsčių ULTRASTIL CW nugarėlės turi būti 
orientuotos viena kryptimi. 
Vertikalieji profiliuočiai ULTRASTIL CW netvirtinami 
prie horizontaliųjų profiliuočių ULTRASTIL UW nei 
viršuje, nei apačioje. 
Profiliuočių išdėstymas šiame etape yra laikinas. 
Profiliuočio padėtis taisoma tvirtinant plokštes (taisant 
profiliuočių padėtį pagal plokštę). Paskutinio statramsčio 
atstumas nuo sienos turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. 
Jeigu taip nėra, atstumą nuo sienos reikia keisti, 
reguliuojant atstumą tarp pirmojo ir antrojo statramsčių. 
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5.4. Pirmosios pertvaros pusės uždengimas plokštėmis 

 

Pirmosios pertvaros pusės uždengimas pradedamas nuo 
120 cm pločio plokštės tvirtinimo. Atstumas tarp sraigtų 
turi būti ne didesnis kaip 20 cm prie plokštės krašto ir ne 
didesnis kaip 30 cm plokštės viduryje. Jei danga daroma 
iš dviejų sluoksnių, pirmoji plokštė tvirtinama kas 75 cm.  
Tvirtinant plokštę, koreguojama anksčiau sustatytų 
profiliuočių padėtis. 
Plokštės neturi stovėti ant grindų ir turi būti kilstelėtos apie 
10mm. Tarp plokštės ir lubų paliekamas 5 mm tarpas, 
kompensuojantis perdangos vibaciją ir įlinkius. Glaistant 
siūles, tarpas užpildomas elastiška mastika. Prie 
gulekšnių ULTRASTIL UW, pritvirtintų prie perdangos, 
gipskartonio plokštės netvirtinamos.  
Pertvarose, kur numatoma plytelių danga, būtina montuoti 
dvigubą gipskartonio sluoksnį.  
Antrojo sluoksnio plokštės tvirtinamos su 60 cm siūlių 
perstūma. Prieš sukant antrajį gipskartonio sluoksnį, 
pirmojo sluoksnio siūlės turi būti užglaistytos. 

  
5.5. Vidinės ertmės izoliavimas  
 
 
 

 
Po to, kai iš vienos pertvaros pusės yra pritvirtintas vienas 
gipskartonio plokščių sluoksnis ir sienos ertmėje įrengta 
instaliacija (elektrinė arba sanitarinė), tarp statramsčių 
reikia dėti mineralinę vatą (pvz. Isover KL 40 (AKU), KL 37 
arba KT 40). 

  
5.6. Antrosios pertvaros pusės 
uždengimas plokštėmis 

 

 

Antrosios pertvaros pusės uždengimą reikia pradėti nuo 
60 cm pločio (arba mažesnio, jeigu profiliuočiai perstumti) 
plokštės juostos tvirtinimo, kad siūlių perstūma abipus 
sienos būtų lygi atstumui tarp ULTRASTIL CW profiliuočių. 
Po antrosios pusės uždengimo plokštėmis, pertvara 
įgauna galutinį stabilumą. 
Kai pertvaros aukštis siekia 6-10 m, ją plokštėmis uždengti 
reikia iš abiejų pusių tuo pačiu metu, kad uždengimo metu 
būtų išvengta jos deformacijos. 
Jeigu pertvaros aukštis yra didesnis už plokštės ilgį, 
plokščių sandūros daromos paeiliui pertvaros viršuje 
ir apačioje. Plokščių atkarpos turi būti ne siauresnės 
kaip 30 cm. 
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6. KOKYBĖS KONTROLĖS REIKALAVIMAI 

Leistini pertvarų montavimo nukrypimai pateikti 4 lentelėje. 
 
4 lentelė 
Nuokrypa Nuokrypos dydis 
Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės 2 mm /1 m, bet ne daugiau kaip 10 mm 
Nelygumai tikrinant 2 m liniuote 3 mm; ne daugiau kaip 2 nelygumai 
Profiliuočių nuokrypa nuo pažymėtos ašies 3 mm 
Atstumo tarp vertikalių profiliuočių ašių nuokrypa 2 mm 
Profiliuočio tvirtinimo prie laikančiosios 
konstrukcijos atstumo nuokrypa 

5 mm 

Tarpas tarp suduriamų plokščių 1 – 2 mm 
Minimalus plokštės užleidimas ant profiliuočio 10 mm 
Sraigto galvutės panardinimas į plokštę 0,5 – 1 mm, nepažeidžiant kartono 
Minimalus atstumas tarp sraigto ir kartonu dengto 
plokštės krašto 

10 mm 

Minimalus atstumas tarp sraigto ir kartonu 
nedengto plokštės krašto 

15 mm 

 

7. SANDĖLIAVIMAS, PLOKŠČIŲ TRANSPORTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS  

8.1. Sandėliavimas. Gipso kartonas įgeria drėgmę. Sudrėkus plokštėms, galimos deformacijos, 
pelėsių, dėmių atsiradimas. Todėl Gyproc/Rigips plokštės turi būti sandėliuojamos sausose 
patalpose, saugant jas nuo atmosferos kritulių; taip pat neturi būti kontakto su žeme.  
Įpakavimai turi būti sandėliuojami ant lygaus horizontalaus pagrindo. 
Po plokštėmis turi būti ne mažiau kaip 5 atramos. Ant nelygaus pagrindo sandėliuojamos plokštės 
gali deformuotis, įtrūkti šerdis. 
8.2. Plokščių pernešimas. Prieš nešdami, įvertinkite plokštės svorį.   
Plokščių negalima statyti vertikaliai - galimos deformacijos. 
Netraukite plokštės iš paketo. Tarp plokščių patekęs smėlis, ar šiukšlės gali pažeisti plokštės 
kartoną. 
Plokštės nešamos vertikalioje padėtyje. Nešant plokštes horizontalioje padėtyje, gali įtrūkti/lūžti 
plokštės šerdis. Nešdami, nepažeiskite plokštės briaunos ir kampų.  
8.3. Eksploatavimo sąlygos. Gipso kartono plokščių negalima naudoti patalpose, kur numatoma 
didelė ilgalaikė drėgmė, kaip pvz., skalbyklose, baseinuose. Taip pat plokštės negali būti 
naudojamos patalpose, kur numatomas didelis karščio poveikis (virš 50oC). Patalpose, kur 
numatoma trumpalaikė drėgmė, kaip pvz. virtuvėse, vonios kambariuose, turi būti naudojamos 
padidinto atsparumo drėgmei plokštės.  
Jeigu gipso kartono plokštės montuojamos patalpose, kur dėl šlapių statybos procesų susidaro 
drėgmės perteklius, turi būti naudojama priverstinė ventiliacija drėgmės pašalinimui. 
Glaistymo ir siūlių užpildymo darbus rekomenduojama atlikti tuomet, kai plokštės ne mažiau kaip 
dvi savaitės yra išbuvusios patalpose, kur nusistovėjusi ne žemesnė kaip +10oC temperatūra ir 
užtikrinta pakankama patalpų ventiliacija. 
 

8. MEDŽIAGŲ IŠEIGA 

RIGIPS pertvarų sistemoms 3.40.01, 3.40.02, 3.40.04, 3.40.05 medžiagų vidutinė išeiga 
skaičiuojama pagal lenteles:  
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Rigips/Gyproc pertvara  3.40.01 
Konstrukcija:  CW50, UW50 
Plokščių danga: 1x12,5 

 

Rigips/Gyproc 
 

 

Techninis liudijimas NP-526-1/P/06/BW 

Atsparumo ugniai klasė 
EI30* 

Garso izoliacija Rw=44 dB 

Maksimalus sienos aukštis 
Hmax=3000 mm 

Sienos masė 
apie 26 kg/m

2
 

Sienos storis  
75 mm 

 
 
 
 

Medžiagų išeigos lentelė 
 

Darbų fronto dydis 1 m
2

Poreikis Mato

1m
2 vnt

12,5 mm storio Rigips/Gyproc p lokštė GKB 

(GKF,GKFI)

2 m
2 2

Vertikalu sis profiliuotis Ultrasteel C W50 1,8 m 1,8

Horizontalusis  profiliuot is Ultrasteel UW50 0,7 m 0,7

Sraigtai TN 3,5x25mm kas 25 cm – pakuotė  

1000  vnt

24 vnt 24

Kaiščiai 6x40, max. kas 100 cm, pakuotė 200 

vnt

1,5 vnt 1,5

Sandarinimo juosta, 50 mm, ilgis 30 m 1,1 m 1,1

Glaistas Gyproc Super/Vario, 25kg 0,5 kg 0,5

Siūlių armavimo juosta 2,8 m 2,8

Baigiamasis glaistas Pro-Fin, 25 kg 0,2 kg 0,2

Mineralinė vata (pvz. Isover KT40, KL40 , 

KL37)

1 m
2 1

Viso 0,00 0

Medžiagų pavadin imas Viso

 

Pastabos:               * EI30 – gipskartonio GKF arba GKFI plokštė. 
                                      Medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių. 

www.gyproc.lt 
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Rigips/Gyproc pertvara  
3.40.02 
Konstrukcija:  CW75, UW75 
Plokščių danga: 1x12,5 

 

Rigips/Gyproc 
 

 

GTC klasifikavimo ataskaita Nr.59-3.2011.5 

Atsparumo ugniai klasė * 
EI 45 

Garso izoliacija: 
Rw=46 dB, kai mineralinės vatos storis 50 mm 

Rw=48 dB, kai mineralinės vatos storis 70-75 mm 

Maksimalus sienos aukštis 
Hmax=4500 mm (3000 mm, - kai pertvara naudojama 

kaip priešgaisrinė užtvara ) 

Sienos masė 
apie 26 kg/m

2
 

Sienos storis  
100 mm 

 
 
 
 

Medžiagų išeigos lentelė 
Darbų fronto dydis 1 m

2

Poreikis Mato

1m
2 vnt

1 12,5 mm storio Rigips/Gyproc plokštė GKB 

(GKF,GKFI)

2 m
2 2

2 Vertikalusis profiliuotis Ultrasteel CW75 1,8 m 1,8

3 Horizontalusis  profiliuotis Ultrasteel UW75 0,7 m 0,7

4 Sraigtai TN 3,5x25mm kas 25 cm – pakuotė 

1000 vnt

24 vnt 24

5 Kaiščiai 6x40, max. kas 100 cm, pakuotė 200 1,5 vnt 1,5

6 Sandarinimo juosta, 70 mm, ilgis 30 m 1,1 m 1,1

7 Glaistas Gyproc Super/Vario, 25kg 0,5 kg 0,5

8 Siūlių armavimo juosta 2,8 m 2,8

9 Baigiamasis glaistas Pro-Fin, 25 kg 0,2 kg 0,2

10 Mineralinė vata (pvz.: Isover KT40, KL40, 

KL37)

1 m
2 1

Viso 0,00 0

Eil. 

Nr.

Medžiagų pavadinimas Viso

 

Pastabos:                    * EI45 – gipskartonio GKF arba GKFI plokštė. 
                                        Medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių. 

www.gyproc.lt 
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Rigips/Gyproc pertvara  3.40.04 
Konstrukcija:  CW50, UW50 
Plokščių danga: 2x12,5 

 

Rigips/Gyproc 
 

 

Techninis liudijimas NP-526-1/P/06/BW 

Atsparumo ugniai klasė 
EI60 

Garso izoliacija Rw=55 dB 

Maksimalus sienos aukštis 
Hmax=4000 mm 

Sienos masė 
apie 50 kg/m

2
 

Sienos storis  
100 mm 

 
 
 
 

Medžiagų išeigos lentelė 
Darbų fronto dydis 1 m

2

Poreik is Mato

1m
2 vnt

1 12,5 mm storio Rigips/Gyproc plokštė GKB 

(GKF, GKFI)

4 m
2 4

2 Vertikalusis profiliuotis Ultrasteel CW50 1,8 m 1,8

3 Horizontalusis  profiliuotis Ultrasteel UW50 0,7 m 0,7

4 Sraigtai TN 3,5x25mm kas 75 cm – pakuotė 

1000 vnt

9 vnt 9

5 Sraigtai TN 3,5x35mm kas 25 cm – 2 

sluoksniui, pakuotė 1000 vnt

24 vnt 24

6 Kaiščiai 6x40, max. kas 100 cm, pakuotė 

200 vnt

1,5 vnt 1,5

7 Sandarinimo juosta, 50 mm, ilgis 30 m 1,1 m 1,1

8 Glaistas Gyproc super/Vario, 25kg 1 kg 1

9 Siūlių armavimo juosta 2,8 m 2,8

10 Baigiamasis glaistas Pro-Fin, 25 kg 0,2 kg 0,2

11 Mineralinė vata (pvz.: Isover KT40, KL40, 

KL37)

1 m
2 1

Viso 0,00 0

Eil. 

Nr.

Medžiagų pavadinimas Viso

 
 

Pastabos:                                                         
                                        Medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių. 

 
www.gyproc.lt 
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Rigips/Gyproc pertvara  3.40.05 
Konstrukcija:  CW75, UW75 
Plokščių danga: 2x12,5 

 

Rigips/Gyproc 
 

 

GTC klasifikavimo ataskaita Nr.59-3.2011.1 

Atsparumo ugniai klasė * 
EI60, EI90 

Garso izoliacija: 
Rw=54 dB, kai mineralinės vatos storis 50 mm 
Rw=58 dB, kai mineralinės vatos storis 70-75 mm 

Maksimalus sienos aukštis 
Hmax=5500 mm (4000 mm, - kai pertvara 
naudojama kaip priešgaisrinė užtvara ) 

Sienos masė 
apie 50 kg/m

2
 

Sienos storis  
125 mm 

 
 
 
 

Medžiagų išeigos lentelė 
Darbų fronto dydis 1 m

2

Poreikis Mato

1m
2 vnt

1 12,5 mm storio Rigips/Gyproc plokštė 

GKB (GKF, GKFI)

4 m
2 4

2 Vertikalusis profiliuotis Ultrasteel CW75 1,8 m 1,8

3 Horizontalusis  profiliuotis Ultrasteel 

UW75

0,7 m 0,7

4 Sraigtai TN 3,5x25mm kas 75 cm – 

pakuotė 1000 vnt

9 vnt 9

5 Sraigtai TN 3,5x35mm kas 25 cm –2 

sluoksniui, pakuotė 1000 vnt

24 vnt 24

6 Kaiščiai 6x40, max. kas 100 cm, pakuotė 

200 vnt

1,5 vnt 1,5

7 Sandarinimo juosta, 70 mm, ilgis 30 m 1,1 m 1,1

8 Glaistas Gyproc Super/Vario, 25kg 1 kg 1

9 Siūlių armavimo juosta 2,8 m 2,8

10 Baigiamasis glaistas Pro-Fin, 25 kg 0,2 kg 0,2

11 Mineralinė vata (pvz.: Isover KT40, KL40, 

KL37)

1 m
2 1

Viso 0,00 0

Eil. 

Nr.

Medžiagų pavadinimas Viso

 

Pastabos:                  * EI90 – gipskartonio GKF arba GKFI plokštė. 

                                        Medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių. 

www.rigips.lt 
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