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ISOVER REKOMENDACIJOS 

SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT IŠORINĘ VĖDINAMĄ TERMOIZOLIACINĘ 
SISTEMĄ SU ISOVER MINERALINE VATA 

 

 

 

ISOVER yra tarptautinio Saint-Gobain koncerno šilumos izoliacijos 
padalinys. 
Tai didžiausias mineralinių vatų izoliacijos gamintojas pasaulyje, kurio 36 
gamyklos įvairiose Europos, Amerikos ir Azijos šalyse gamina 
mineralinės (stiklo ir akmens) vatos gaminius. Šie gaminiai naudojami 
pastatų šilumos izoliacijai bei apdailai ir padeda sumažinti energijos 
sąnaudas bei slopinti triukšmą. Itin daug dėmesio kompanija skiria 
naujoms technologijoms ir aplinkos apsaugai. 

 

 
Į Lietuvą ISOVER statybinės izoliacijos gaminiai produktai tiekiami iš 
keleto Saint-Gobain koncerno gamyklų: Sant-Gobain Isover 
Rakennustuotteet OY (Suomija), Saint-Gobain Construction Products 
Polska Sp.z.o.o.(Lenkija), Saint-Gobain Construction Products CZ 
a.s.(Čekija). Visose šiose gamyklose yra įdiegta kokybės bei aplinkos 
valdymo sistema, atitinkanti ISO 9001 bei ISO 14001 standartų 
reikalavimus. Visi į Lietuvą tiekiami ISOVER statybinės izoliacijos 
gaminiai yra pažymėti CE ženklu, patvirtinančiu, kad šie gaminiai atitinka 
europinių standartų reikalavimus. 

 
Kontaktai: 

 
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" 
Mėnulio 7, LT-04326 Vilnius 
Tel. 8-5 263 86 82, faks. 8-5 263 62 38 
www.isover.lt  

 

DARBŲ APIBRĖŽIMAS 

Naujai statomų ir modernizuojamų pastatų sienų šiltinimas įrengiant išorinę vėdinamą 
termoizoliacinę sistemą. Sistemos karkaso konstrukcija -  plieninis vieno lygio karkasas, 
sudarytas iš plieninių laikiklių (kampuočių/kronšteinų) ir plieninių vertikalių 
profiliuočių. 

TURINYS 

1. Bendrieji nurodymai 
2. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai 
3. Reikalavimai sienos pagrindui 
4. Reikalavimai sistemos karkaso įrengimui 
5. Reikalavimai šilumos ir vėjo izoliacijos parametrams 
6. ISOVER mineralinės vatos gaminiai vėdinamų fasadų šiltinimui  
7. Reikalavimai šilumos izoliacijos įrengimo darbams  
8. Saugaus darbo su mineraline vata instrukcijos 
9. Šiltinimo principinė schema 

1. BENDRIEJI  NURODYMAI 

1.1. Įrengiant išorinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą (toliau – Sistema), turi būti prisilaikoma 
konkrečiai pasirinktos Sistemos gamintojo reikalavimų, naudojant tik tai Sistemai pritaikytas  
medžiagas. 

1.2. Sistemų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus 
(ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. 
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1.3. Sistemose naudojamų statybos produktų atitiktis turi būti patvirtinta pateikiant gamintojų 
išduotas eksploatacinių savybių deklaracijas, parengtas pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 
reikalavimus. 

1.4. Sistemos turi tenkinti išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų reikalavimus sistemos 
karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio įrengimui, reikalavimus vėjo izoliacijos 
įrengimui, reikalavimus vėdinamo oro tarpo įrengimui, bendruosius reikalavimus sistemoms ir 
jas sudarančioms medžiagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smūgiams, reikalavimus 
deformacinių siūlių įrengimui ir kt.reikalavimus. 

1.5. Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas“ X skyriaus reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant 
Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas. 

1.6. Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius ”Gaisrinės saugos 
pagrindiniai reikalavimai“ (taisyklės) reikalavimus. I atsparumo ugniai laipsnio pastatų 
dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės 
parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę: 

1.6.1. aukštiems ir labai aukštiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2-s2,d0 
degumo klasės statybos produktai; 

1.6.2. kitiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d0 degumo klasės statybos 
produktai. 

1.7. Šilumos izoliacijos sluoksnio šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal STR 
2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Turi būti įvertinta termoizoliacinį sluoksnį kertančių Sistemos 
karkaso elementų (ilginiai ir taškiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) įtaka sluoksnio 
šilumos perdavimui. 

1.8. Atitvarų su Sistemomis šilumos perdavimo koeficientas U turi atitikti STR 2.05.01:2013 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimus.  

1.9. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės 
tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o kai statybą leidžiantys dokumentai 
neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo 
klasė turi būti ne žemesnė kaip B. 

1.10. Modernizuojami pastatai (jų dalys), kai modernizavimo, kuriuo atkuriamos ar pagerinamos 
pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina viršija daugiau 
kaip 25 % pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti 
tokius minimalius energinio naudingumo reikalavimus: 
pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės 
tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas po 2014 m. sausio 1 d., o kai statybą 
leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., 
energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C. 
 

2. IŠORINĖS VĖDINAMOS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS ELEMENTAI 

 

 
 
 
 
1. Apdailinės fasadinės plokštės 
2. Karkasas ir tvirtinimo elementai 
3. Vėdinamas oro tarpas 
4. Vėjo izoliacija RKL-31 Facade RKL-31 
5. Šilumos izoliacija KL35, KL33 
6. Tvirtinimo pagrindas, siena 
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2.1. Naudojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, kurios konstrukcija -  vieno lygio 

karkasas, sudarytas iš metalinių kampuočių/kronšteinų ir vertikalių profiliuočių. 
2.2. Būtini Sistemos elementai yra šie: 

2.2.1. tvirtinimo pagrindas, siena 
2.2.2. karkasas ir tvirtinimo elementai, 
2.2.3. šilumos izoliacija, 
2.2.4. vėjo izoliacija, 
2.2.5. vėdinamas oro tarpas, 
2.2.6. apdailinis sluoksnis, 
2.2.7. apskardinimai, cokolinis profilis, 
2.2.8. sujungimo su kitais paviršiais, sandarinimo ir kiti elementai. 

2.3. Vėdinamos Sistemos veikimo principas: 
2.3.1. Apšiltinimo sluoksnis glaudžiamas iš išorės prie šiltinamos sienos pagrindo, o tarp 

apdailinio ir šilumos izoliacinio sluoksnio paliekamas susisiekiantis su išore oro tarpas.  
2.3.2. Būtina, kas vėdinamo oro tarpas susisiektų su išore vertikalia kryptimi kiekviename 

aukšte.   
 

3. REIKALAVIMAI SIENOS PAGRINDUI 

3.1. Prieš pradedant darbus būtina patikrinti pagrindo tvirtumą ir Sistemos konstrukcijos 
inkaravimą. Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. 
Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas 
tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo 
savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, rangovas turi atlikti elementų 
ištraukimo iš pagrindo bandymus.  

3.2. Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio 
reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo 
numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas. 

3.3. Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas. Nešvarumai, skiedinio likučiai ir 
kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos darbų etapų atlikimui, 
nuvalomos atitinkamomis primonėmis. 

3.4. Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas“ X skyriaus reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą: esant 50 
Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita C ir B energinio naudingumo 
klasės pastatams negali viršyti 1,5 (1/h). Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, 
pastato sandarumas negali būti sumažintas. 

3.5. Jei šiltinami blokai, būtina įsitikinti, ar jie tvirti ir stabilūs. Blokų mūro sienos vidinis paviršius 
turi būti nutinkuotas, nuglaistytas. 

3.6. Įrengiant elektros instaliacijos arba kitų komunikacinių priemonių įtaisus, sienos paviršiuje 
išpjautų kanalų, įtaisų montavimo vietos turi būti užsandarintos.  
 

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS KARKASO ĮRENGIMUI 

4.1. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos karkaso konstrukciją sudaro:  
4.1.1. plieniniai laikikliai tvitinami prie laikančiosios sienos (reguliuojami kampuočiai/kronšteinai), 
4.1.2. vertikalusis laikantysis plieninis karkasas, 
4.1.3. jei nurodyta gamintojo dokumentacijoje ar jei to reikalaujama pagal projektą, vertikalūs ir 

horizontalūs užbaigimo profiliai. 
4.2. Sistemos karkasas įrengiamas vadovaujantis konkrečiai pasirinktos Sistemos tiekėjo ar 

gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir technologiniais reikalavimais. 
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5. REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR VĖJO IZOLIACIJOS PARAMETRAMS 

5.1. Įrengiant vėdinamą fasadą sienos šiltinimui turi būti naudojama mineralinė vata gaminama 
pagal standartą EN 13162. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės 
vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai. 

5.2. Sienos šiltinimas atliekamas įrengiant dvisluoksnę mineralinės vatos šilumos izoliaciją:  
5.2.1. Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis iš mineralinės vatos plokščių skirtų atitvaroms, 

kur izoliacija neveikiama apkrovų, 
5.2.2. Vėjo izoliacinis sluoksnis iš mineralinės vatos plokščių skirtų šilumos izoliacijos 

sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judančio oro poveikio. Jis gali tarnauti ir kaip šilumos 
izoliacinis sluoksnis. Pastato sandarumo užtikrinimui naudojamos priešvėjinės plokštės su 
specialia vėjo poveikį sulaikančia danga ir suleidimo įpjovomis briaunose. 

5.3. Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš mineralinės vatos plokščių, kurios 
atitinka lentelėje pateiktus parametrus: 

 
5.4. Vėjo izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš mineralinės vatos plokščių, kurios atitinka lentelėje 

pateiktus parametrus: 

 

6. ISOVER MINERALINĖS VATOS GAMINIAI VĖDINAMŲ FASADŲ ŠILTINIMUI 

6.1. Vėdinami fasadai šiltinami dvisluoksne ISOVER mineralinės vatos šilumos izoliacija: 
 

• pagrindinis šilumos izoliacijos 
sluoksnis iš mineralinės vatos 
plokščių ISOVER KL-33 arba   
ISOVER KL-35, skirtų atitvaroms, 
kur izoliacija neveikiama apkrovų; 
gaminama pagal G3 touch 
technologiją. Saugos ir sveikatos 
reikalavimų atitiktį patvirtina EUCEB 
ženklas ir sertifikatas Nr.035, 
emisijų klasifikacijos ženklas M1. 

ISOVER KL-33 ISOVER KL-35 

 

 

 

• vėjo izoliacijos sluoksnis iš 
mineralinės vatos plokščių ISOVER 
RKL-31 Facade (intensyviai 
vėdinamuose fasaduose) arba 
ISOVER RKL-31, skirtų apsaugai 
nuo vėjo. RKL-31 Façade plokštės 
padengtos specialia vėjui nelaidžia 
danga. RKL-31 plokštės padengtos 
stiklo audiniu. Plokščių briaunose 
yra suleidimo įpjovos.  

ISOVER RKL-31 Facade ISOVER RKL-31 

 
 

Parametro pavadinimas Rodiklis Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD ≤ 0,035 W/(m·K) LST EN 13162 

Oro laidumo koeficientas l ≤ 90 *10-6
 m

3
/(m⋅s⋅Pa) LST EN ISO 29053 

Degumo charakteristika, euroklasė A1 LST EN 13501-1 

Parametro pavadinimas Rodiklis Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD ≤ 0,031 W/(m·K) LST EN 13162 

Oro laidumo koeficientas l ≤ 30 *10-6
 m

3
/(m⋅s⋅Pa) LST EN ISO 29053 

Degumo charakteristika, euroklasė A2-s1,d0 LST EN 13501-1 
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6.2. Pagrindiniam šilumos izoliacijos sluoksniui naudojamų ISOVER mineralinės vatos plokščių 
techniniai duomenys:  
 

6.2.1. ISOVER KL-33 techniniai duomenys: 
Savybės 

 
EN standartas Vienetas ISOVER KL-33 

Deklaruojamasis šilumos laidumo 
koeficinetas   λD 

EN 13162 W/(m·K) 0,033 

Storis, d EN 823 mm 50, 70, 100, 125, 50, 175, 200 

Matmenys, ilgis x plotis EN 822 mm 
870x560, 870x610 

1170x560, 1170x610 

Oro laidumo koeficientas l 
LST EN ISO 

29053 
m

3
/(m⋅s⋅Pa) < 60*10-6

 

Degumo klasė EN 1305-1 Euroklasė A1 

 
6.2.2. ISOVER KL-35 techniniai duomenys: 

Savybės 

 
EN standartas Vienetas ISOVER KL-35 

Deklaruojamasis šilumos laidumo 
koeficinetas   λD 

EN 13162 W/(m·K) 0,035 

Storis, d EN 823 mm 50, 70, 100, 125, 50, 175, 200 

Matmenys, ilgis x plotis EN 822 mm 
870x565, 870x610 

1170x565, 1170x610 

Oro laidumo koeficientas l 
LST EN ISO 

29053 
m

3
/(m⋅s⋅Pa) < 90*10-6

 

Degumo klasė EN 1305-1 Euroklasė A1 

 
6.3. Vėjo izoliaciniam sluoksniui naudojamų ISOVER mineralinės vatos plokščių techniniai 

duomenys:  
 

6.3.1. ISOVER RKL-31 Facade techniniai duomenys: 
Savybės 

 
EN standartas Vienetas ISOVER RKL-31 Facade 

Deklaruojamasis šilumos laidumo 
koeficinetas   λD 

EN 13162 W/(m·K) 0,031 

Storis, d EN 823 mm 30, 50, 75, 100 

Matmenys, ilgis x plotis EN 822 mm 1200x1800 

Oro laidumo koeficientas l 
LST EN ISO 

29053 
m

3
/(m⋅s⋅Pa) 

Danga nelaidi  
(bazinė plokštė < 30x10

-6
) 

Orinis laidis K 
LST EN ISO 

29053 
m

3
/(m

2
⋅s⋅Pa) ≤ 2,5 * 10

-6
 

Degumo klasė EN 1305-1 Euroklasė A2-s1,d0 

Danga Vėjui nelaidi danga (laminatas) 

 
6.3.2. ISOVER RKL-31 techniniai duomenys: 

Savybės 

 
EN standartas Vienetas ISOVER RKL-31  

Deklaruojamasis šilumos laidumo 
koeficinetas   λD 

EN 13162 W/(m·K) 0,031 

Storis, d EN 823 mm 30, 50, 75, 100 

Matmenys, ilgis x plotis EN 822 mm 1200x1800 

Oro laidumo koeficientas l 
LST EN ISO 

29053 
m

3
/(m⋅s⋅Pa) < 30x10

-6
 

Degumo klasė EN 1305-1 Euroklasė A2-s1,d0 

Danga Stiklo audinys 
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7. REIKALAVIMAI ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO DARBAMS 

7.1. Šilumos izoliacijos įrengimo etapai: 
7.1.1. Šilumos izoliacijos tvirtinimo darbai pradedami tik iš dalies įrengus laikančiojo karkaso 

konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir horizontalės, 
išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus laikiklius (kampuočius/kronšteinus). Po 
tvirtinimo elementais (kronšteinais) būtina naudoti izoliacinius tarpiklius. Kronšteino 
gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį ir įvertinant numatomą vėdinamą 
oro tarpą. 

7.1.2. Ant laikiklių užmaunamos pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio mineralinės vatos 
plokštės Isover KL-33 arba KL-35.  

7.1.3. Perdengiant šilumos izoliacijos sluoksnių siūles, montuojamas vėjo izoliacijos plokštės 

RKL-31 Facade arba RKL-31, prie pagrindo papildomai pritvirtinant tvirtinimo elementais 
(smeigėmis) per visus sluoksnius (minimalus tvirtinimo taškų skaičius yra ≥5 vnt/m2). 
Priešvėjinės plokštės turi būti montuojamos glaudžiant vieną prie kitos ir suleidžiant 
įpjovas esančias plokščių briaunose. 

7.1.4. Sumontavus priešvėjines plokštes RKL-31 Facade, kurios yra padengtos specialia vėjo 
poveikį sulaikančia danga, iš karto (tą pačią dieną) siūlės tarp plokščių užsandarinamos 
specialia lipnia juosta. 

7.1.5. Paliekamas min.25 mm vėdinamas oro tarpas ir montuojami vertikalūs karkaso profiliai, 
prie kurių bus montuojamos fasadinės apdailos plokštės. 
 

7.2. Reikalavimai šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimo darbams: 
7.2.1. Šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ar įspaudimų ir priglaustas prie 

šiltinamos sienos pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis. Montavimo 
metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai ar plyšiai, jei tokie 
atsiranda pjaustymo vietose, turi būti užtaisyti ta pačia medžiaga. 

7.2.2. Šilumos izoliacijos sluoksniai klojami perdengiant sandūras. Šiluminės izoliacijos plokštės 
plane dėstomos taip, kad siūlės būtų persislinkusios 1/3 plokštės ilgio. “Kryžmiški” šilumą 
izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami. Kai izoliacija turi du ar daugiau sluoksnių, 
atstumai tarp siūlių skirtinguose gretimuose sluoksniuose turi būti ne mažesni kaip 100 
mm. 

7.2.3. Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungiamos pakaitomis 
užleidžiant vieną ant kitos (sujungiant užkaitais). 

7.2.4. Darbų seka turi būti suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudėjusi izoliaciją, spėtų ją 
padengti vandeniui nelaidžia danga. 

7.2.5. Sienos Sistemos apšiltinimas turi jungtis su cokolio (rūsio) sienos apšiltinimui 
naudojamomis kietomis, drėgmei atspariomis ekstruzinio polistirolo STYROFOAM 
plokštėmis. Prieš cokolio tinkavimą ekstruzinio polistirolo plokščių paviršių pašiaušti 
stambiagrūdžiu švitriniu popieriumi arba kitais įrankiais. 
 

7.3. Reikalavimai vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimo darbams: 
7.3.1. Vėjo izoliacijos plokštės turi būti montuojamos glaudžiant vieną prie kitos ir suleidžiant per 

suleidimo įpjovas esančias plokščių briaunose. 
7.3.2. Montuojant vėjo izoliacines plokštes neleidžiama, kad susidarytų kryžminės keturių kampų 

sandūros. Dėl to rekomenduojama  perstumti vieną plokščių eilę kitos atžvilgiu. 
7.3.3. Tvirtinant vėjo izoliacijos sluoksnį, būtina užtikrinti, kad nebūtų perspaustas šilumos 

izoliacijos sluoksnis (pagal statybos taisyklių „Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos 
šilumos izoliacija įrengimas“ (www.statybostaisykles.lt) ir gamintojų rekomendacijas 
tvirtinimo vietose leidžiamas ne daugiau 5mm izoliacinių medžiagų perspaudimas).  
Todėl priešvėjinių plokščių tvirtinimui rekomenduojame naudoti naudoti 
EJOT DH smeiges, kurios turi fiksavimo galimybę kas 2mm, ar 
panašaus tipo smeiges arba varžtais įsukamas smeiges, su gylio(ilgio) 
ribotuvais. Nenaudoti standartinių įkalamų, prišaudomų smeigių ar 
smeigių su konusine dalimi, kurios deformuotų plokštes jų tvirtinimo 
vietose, kartu perspausdamos pagrindinį šilumos izoliacijos sluoksnį.  
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7.3.4. Siūles tarp priešvėjinių plokščių RKL-31 Facade, padengtų specialia vėjo poveikį 
sulaikančia danga, iš karto (tą pačią dieną) būtina užsandarinti specialia lipnia juosta 

Isover Vario KB3/Facade. Siūlių sandarinimo metu aplinkos ir plokščių paviršiaus 
temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5oC. Naudojant priešvėjines plokštes be jokios 
dangos arba su stiklo audiniu, siūlės lipnia juosta neklijuojamos. 
 

 

Isover Vario KB3/Facade 

 

 
7.3.5. Vėjo izoliacinių plokščių sujungimai 
kampuose sutvirtinami mechaniškai, naudojant 
specialius spiralinius sraigtus Isover Fire Protect 
Screw. Rekomenduojamas sraigtų išdėstymas: 
nuo plokštės krašto ≤ 80mm, tarp sraigtų plokštės 
viduryje ≤ 300mm. Montavimo metu, priklausomai 
nuo situacijos, atstumas gali būti tikslinamas. 
Sutvirtinus sraigtais kampo jungtis papildomai 
užkliuojama lipnia juosta Isover Multi-Tape SL 
Xtra wide . 

Isover Fire 
Protect Screw 

Isover Multi-Tape  
SL Xtra wide 

 

 

 
7.4. Kokybiniai reikalavimai: 

7.4.1. Vykdant sienų su išorine vėdinama termoizoliacine sistema šiltinimo darbus, privaloma 
vadovautis konkrečiai pasirinktos Sistemos tiekėjo arba gamintojo reikalavimais arba 
darbus atliekančios statybos įmonės pasitvirtintomis statybos taisyklėmis. Visais atvejais 
rekomenduojama taikyti ne žemesnius kokybinius reikalavimus negu  nurodyta 
www.statybos taisyklės.lt  / ST 121895674.205.20.02:2012 "FASADŲ ĮRENGIMO 
DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas". 

7.4.2. Įrengiant šilumos izoliaciją ypatingą dėmesį kreipti į: 
• sienų paviršiaus lygumą, tvirtumą, 
• šilumos izoliacijos charakteristikas ir storį. Tankis negali būti naudojamas šilumos izoliacijos 

parinkimui, tik apkrovų skaičiavimui. 
• šilumos izoliacijos pritvirtinimą prie pagrindo, termoizoliacinio sluoksnio vientisumą, 
• tikrinant kontroline liniuote šilumos izoliacijos nelygumai turi būti ne didesni kaip 5 mm, 
• leistini šilumos izoliacijos nukrypimai nuo projektinių dydžių: storio +15%, -5%, ilgio ± 2%, 

pločio ± 1,5%, 
• vėjo izoliacinės plokštės charakteristikas ir storį. Tankis negali būti naudojamas vėjo 

izoliacijos parinkimui, tik apkrovų skaičiavimui. Stiklo audinys negali būti prilyginamas 
specialiai, vėjui nelaidžiai dangai, todėl stiklo audinys neturi įtakos priešvėjinių plokščių oro 
laidumo parametrams. 

• vėją izoliuojančio sluoksnio vientisumą, sluoksnių siūlių perdengimą, 
• siūlių sandarinimą užklijuojant lipnia juosta (tuo atveju, kai naudojamos vėjo izoliacinės 

plokštės laminuotos specialia danga). 
7.4.3. Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti 

mažesnis už 25 mm.  
7.4.4. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti 

mažesnis už 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos 
viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje.  
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8. SAUGAUS DARBO SU MINERALINE VATA INSTRUKCIJOS   

8.1. Nurodymai saugiam darbui su mineralinės vatos gaminiais pateikiami: 
� Atskirų mineralinės vatos gamintojų paruoštuose „Saugos duomenų lapuose“ 
� Piktogramose ant mineralinės vatos gaminių pakuočių. EURIMA (Europos mineralinės vatos 

gamintojų asociacijos) lygiu yra sutartos vieningos piktogramos, kurias turi naudoti visi Europos 
mineralinės vatos gamintojai ant savo produktų etikečių: 

 
 

The following sentence and pictograms are printed on packaging 

 

 

 
 
 

 

9. ŠILTINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA 

9.1. Sienos šiltinimas naudojant išorinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą atliekamas pagal žemiau 
pateiktą detalę, jeigu brėžiniuose nepateikta kitaip. 
Daugiau vėdinamų fasadų šiltinimo detalių žiūr. www.isover.lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„The mechanical effect of fibres in contact with skin may cause temporary itching“ 
„Pluoštų kontaktas su oda gali sukelti niežulį“ 
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