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INŽINERINIŲ TINKLŲ ŠILTINIMAS NAUDOJANT EKSTRUZINIO POLISTIROLO 

PLOKŠTES (XPS) FINNFOAM 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Inžinerinių tinklų šiltinimui turi būti naudojamos ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS),  

atitinkančios LST EN 13164:2012 reikalavimus, arba alternatyvi sistema. Smėlio, žvyro ir stambių 

frakcijų moreniniuose gruntuose esantiems vamzdžiams izoliuoti rekomenduojama naudoti išgaubtą, 

vamzdžių šonų link nusidriekiančią U formos izoliacijos konstrukciją. 

Molio, dumblo ir smulkių frakcijų moreniniuose gruntuose įrengti vamzdynai izoliuojami 

naudojant horizontalią, paviršius išlyginančią izoliaciją. 

Finnfoam „dėžės“ termoizoliacinės plokštės pritaikytos vandentiekio ir nutekamųjų vandenų 

vamzdynams apšiltinti. Plokštės turi specialius griovelius ir išpjovas, todėl apšiltinimo montavimas 

vyksta greitai ir kokybiškai. „Dėžės“ viduje tiesiamas šildymo kabelis. 

Vamzdynų izoliacijos storis ir plotis priklauso nuo klimato sąlygų, grunto tipo, gruntinio 

vandens aukščio ir jo kiekio dirvoje, grunto tankio ir kt.  

Inžinerinių tinklų šiltinimo darbams naudojamos ekstruzinio polistirolo plokštės turi būti 

paženklintos CE ženklu ir atitikti Europos direktyvų reikalavimus, praėjus atitinkamos atitikties 

įvertinimo procedūras.  
FINNFOAM inžinerinių tinklų šiltinimo detalė 

 

 

1. FINNFOAM vamzdyno izoliacija 

2. Vidutinio stambumo smėlis 

3. Vamzdis 
 

 

Inžinerinių tinklų apšiltinimui naudojamų ekstruzinio polistirolo plokščių techninės 

charakteristikos turi būti ne prastenės nei pateiktos lentelėje:  
Rodikliai Standartas Vertės 

Ilgis x plotis, mm - 

130 x 160 

210 x 220 

500 x 285 

1200 x 600 

1250 x 600, 2500 x 600 

(FINNFOAM FI plokštės, 

naudojamos įrengiant horizontalią 

izoliaciją) 

Storis, mm - 50, 70, 100 

Storio nuokrypio klasė T, EN 13162:2012 T1 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD, 

W/mK 

EN 13164:2012 

 

50 mm 0,033 

70 mm 0,035 

100 mm 0,036 

Stipris gniuždant (arba gniuždomasis 

įtempis (10% deformacija), kPa 
EN 13164:2012 ≥300 

Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis) 

(2% nuokr., 1.5% poslink., 50 metų), 
EN 13164:2012 ≥130 
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kPa 

Gniuždomojo tamprumo modulis 

E,kPa 
EN 13164:2012 15000 

Statmenas paviršiui stipris tempiant, 

kPa 
EN 13164:2012 300 

Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant 

(po 28 parų): 

EN 13164:2012 

 

EN reikšmė, v% ≤0,7 

Visa plokštė, v% ≤0,2 

200 x 200 mm ruošinys, v% ≤0,5 

Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis, 

v% 
EN 13164:2012 

≤ 80 mm - ≤2 

≥ 100 mm - ≤1 

Vandens įmirkis po 

panardinimo/sušaldymo 48 mėnesių 

testo, v%  

EN 13164:2012 0,4 

Atsparumas šalčiui (įmirkis po 300 

ciklų) 
EN 13164:2012 ≤1 

Laidumas vandens garams, kg/(m·s· 

Pa) 
EN 13164:2012 <1,5 x 10-12 

Kapiliariškumas - 0 

Degumo klasifikacija EN 13164:2012 NPD 

Linijinis šiluminio plėtimosi 

koeficientas, mm/(m·K) 
EN 13164:2012 0,07 

Darbinė temperatūra, C° EN 13164:2012 -150...+75 

   
Vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ant 8-12 mm gruntinio užpildo (smėlio, 

žvyro) ir uždengti bent 100 mm to paties užpildo sluoksniu. Finnfoam plokštės turi specialius 

griovelius ir išpjovas, todėl izoliacijos montavimas vyksta greitai ir kokybiškai. Jungtis, ventilius ir 

patikros kameras, kaip ir visą vamzdyną, reikia efektyviai izoliuoti.  

Tranšėjos dugnas užpilamas žvyro sluoksniu ir sutankinamas. Išilgai plokštės nupjaunami galai, 

pagal plokštėje padarytus įpjovimus. Šoninės plokštės dalys įstatomos vertikaliai į griovelius (dėžės 

konstrukcijoje). Vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai klojami lygiagrečiai vienas kito, klojinio viduje. 

Lietaus nuotekų vamzdis klojamas klojinio išorėje. Klojinio vidus užpildomas smėliu. Tranšėja 

užpildoma žvyru iki vamzdžių klojinio viršaus. Ant klojinio viršaus uždedama Finnfoam plokštė 

apsaugai nuo užsšalimo taip, kad ji dengtų ir lietaus nuotekų vamzdį. Tranšėja iki viršaus užpilama 

gruntu.  

U formos konstrukcijoje pirmiausia tranšėjoje, tam tikru atstumu, pastatomos šoninės Finnfoam 

plokštės. Jų viduje klojamas vamzdis. Konstrukcijos vidus užpildomas smėliu. Tranšėja iki U formos 

izoliacijos konstrukcijos viršaus užpildoma žvyru. Ant konstrukcijos viršaus uždedama Finnfoam 

plokštė apsaugai nuo užšalimo. Tranšėja iki viršaus užpilama gruntu. 

Įrengiant inžinerinių tinklų izoliaciją iš Finnfoam ekstruzinio polistirolo, reikia vadovautis 

Finnfoam brėžiniais. 

Parenkant alternatyvią inžinerinių tinklų šiltinimo sistemą, ji turi atitikti LST EN 13164:2012 

reikalavimus. Gaminiams išlaikomi ne mažesni parametrų rodikliai nei nurodyti 1 lentelėje.  

  

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozicija 

Eil.Nr. 
Pavadinimas, techninės charakteristikos Nuorodos 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1. 
Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) 

FINNFOAM FI - 300, 130X160 klojinys, LST 

EN 13164:2012 

FINNFOAM FI – 300 

arba alternatyvus 
m  

 

2. 
Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) 

FINNFOAM FI – 300, 210x220 klojinys, LST 

EN 13164:2012 

FINNFOAM FI – 300 

arba alternatyvus 
m  

 

3. 
Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) 

FINNFOAM FI – 300, 500x285 klojinys, LST 

EN 13164:2012 

FINNFOAM FI – 300 

arba alternatyvus 
m  
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4. 
Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) 

FINNFOAM FI – 300, 1200x600 klojinys, LST 

EN 13164:2012 

FINNFOAM FI – 300 

arba alternatyvus 
m  

 

5. 
Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) 

FINNFOAM FI – 300 (horizontali izoliacija), 

LST EN 13164:2012 

FINNFOAM FI – 300 

arba alternatyvus 
m2  

 

 


