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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

KARKASINĖS SIENOS ŠILTINIMAS FF-PIR PUTŲ POLIIZOCIANURATU 

 

1. Karkasinės sienos  

Karkasiniai namai – lengvi, šilti, ekonomiški, greitai pastatomi mediniai namai. Šių namų 

karkasas yra surenkamas iš medinių segmentų, o tarpai užpildomi šilumą izoliuojančia medžiaga FF-

PIR AL. 

1.1 Bendroji dalis 

Techninė specifikacija „Karkasinės sienos šiltinimas FF-PIR putų poliizocianuratu“ 

naudojama statant naujus karkasinius namus ir modernizuojamus senos statybos karkasinius 

namus, kai reikalinga:  

• pagerinti esamų sienų šilumines – technines charakteristikas; 

• padidinti išorinių atitvarinių konstrukcijų patvarumą ir ilgaamžiškumą; 

• pagerinti pastato sandarumą; 

• pagerinti eksploatuojamų patalpų būklę ir užtikrinti joms keliamus sanitarinius 

higieninius reikalavimus; 

• žiemą išorines sienas apsaugoti nuo peršąlimo, o vasarą, esant aukštai aplinkos 

temperatūrai, nuo perkaitimo. 

1.2 Reikalavimai išorinių sienų karkaso įrengimui 

Ant pamato dedama hidroizoliacija, o virš jos – apatinis karkaso vainikas. Ant jo statomi 

statramsčiai ir sutvirtinami ramsčiais. Paskui uždedamas viršutinis vainikas.  

Visi karkaso elementai paprastai daromi iš tašų. Jie sujungiami dygiais, kabėmis, 

plieninėmis juostelėmis ir kt. Į viršutinį vainiką remiamos perdangos sijos ir stogo gegnės. 

Karkaso statramsčiai dažniausiai daromi iš 100×100, 150×100 ir 150x50 mm tašų, išdėstomų kas 

0,6 – 1,5 m. Angų vietose statomi papildomi statramsčiai ir rygeliai. Jie kartu yra ir langų, ir durų 

staktos elementai.  

Karkasas renčiamas iš spygliuočių medienos. Karkasinių namų sienoms naudojama 

kokybiška, išdžiovinta, kalibruota ir tvirta mediena.  

Be stiprumo klasės, ant kiekvieno rąsto turi būti pažymėta: medienos rūšis, stipruminio 

rūšiavimo standartas, gamintojo identifikavimo numeris ir sertifikavimo firmos identifikavimo 

numeris. Be to, medienos gaminiams Europos Sąjunga yra sukūrusi CE saugumo ženklą, ir nuo 
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2007 m. rugsėjo 1 d. visos statybose naudojamos konstrukcijos privalo turėti CE- ženklą. Pagal 

CE ženklo reikalavimus statybinė mediena impregnuojama. Prieš impregnavimą pasirenkamos 4 

rizikos ir 8 skvarbumo klasės. 

Minimalūs medienos kriterijai 

 

Standartas  

LST EN 1912:2012  
C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 

Atsparumas lenkimui, N/mm2  14 16 18 22 24 27 30 35 40 

Atsparumas tempimui, N/mm2 8 10 11 13 14 16 18 21 24 

Atsparumas slėgimui, N/mm2  16 17 18 20 21 22 23 24 26 

Elastingumo modulis, kN/mm2  7 8 9 10 11 12 12 13 14 

Tankis, kg/m3  290 310 320 340 350 370 380 400 420 

 

Rizikos klasės apibrėžia kur bus panaudojama mediena:  

• 1 klasė. Mediena, esanti tik sausoje aplinkoje.  

• 2 klasė. Mediena, esanti po stogu.  

• 3 klasė. Mediena, esanti lauke, bet nekontaktuojanti su žeme.  

• 4 klasė. Mediena, turinti tiesioginį kontaktą su žeme arba gėlu vandeniu.  

1.3 Reikalavimai medienos tvirtinimo elementams 

Visą medienos tvirtinimo gaminių asortimentą galima suskirstyti pagal jų pritaikymo 

sritį, pagal jiems skirtų krūvių dydžius arba pagal siauresnes charakteristikas: iš kokių medžiagų 

jie pagaminti, pagal sriegio buvimą (arba nebuvimą), formą.  

Medienos tvirtinimo elementai skirstomi pagal panaudojimą: lauke ar viduje. 

Tvirtinimo elementą lauke veikia korozija, todėl laukui naudojami tvirtinimo elementai, atsparūs 

išoriniams veiksniams. Dažniausiai naudojama apsauga nuo korozijos – cinkavimas.  

Gaminiams, esantiems šildomose patalpose, cinko storis – nuo 5 mk.  

Gaminiams, kurie bus naudojami esant drėgnam, tačiau neužterštam orui, – nuo 15 mk.  

Gaminiams, kurie bus naudojami drėgname ore, pramoninėje aplinkoje, – nuo 30 mk.  

Antikorozinis cinko stabilumas gali būti didinamas apdorojant gaminį chromo rūgšties 

tirpalu. Tokios apsauginės pievelės neįmanoma net nubrozdinti. Šitaip padengti gaminiai 
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vadinami „geltonai pasivuotais“. Šis padengimas pasižymi geromis antikorozinėmis savybėmis ir 

padidina lakų ir dažų lipnumą.  

Tvirtinimo elementai:  

• paprastos vinys;  

• medsraigčiai;  

• srieginiai strypai;  

• metaliniai kampai.  

1.4 Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio įrengimui 

Karkasinio namo sienos storis priklauso nuo langų skaičiaus ir matmenų name, kad visa 

šilumos izoliacija sudarytų uždarą kontūrą. Termoizoliacinis sluoksnis karkasinėje sienoje turi 

būti iš putų poliizocianurato plokščių FF-PIR. FF-PIR plokštė – vienalytė uždarų porų 

termoizoliacinė medžiaga padengta aliuminio folijos ar kita difuzijai nelaidžia danga.  

Reikalavimai sienų plokštėms: 

• matmenys: 600x2400 mm, storis pagal projektinius skaičiavimus; 

• deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas – 0,022 W/mK; 

• atsparumo gniuždymui koeficientas: CS(10/Y)100 (pagal LST EN 826); 

• atsparumas ugniai – E pagal (LST EN 13501-1:2019); 

• vandens sugeriamumas esant ilgalaikiam panardinimui – WL(T)2 (pagal LST EN 

12087); 

• matmenų stabilumas – nuo DS(-20,-)2 (pagal LST EN 1603) iki DS(70,90)4 (pagal 

LST EN 1604); 

• danga – speciali danga abiejose pusėse. 

Sienų šilumos izoliacijos storis skaičiuojamas naudojant projektines šilumos laidumo 

koeficiento vertes λds ir įvertinant šilumos izoliacinį sluoksnį kertančių tvirtinimo elementų įtaką. 

Projektinis šilumos laidumo koeficientas λds apskaičiuojamas konkrečiai pasirinktos 

termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo koeficientui λD pritaikius pataisas 

pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 

priedo reikalavimus. 

Termoizoliacinio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas λ`ds (W/mK) turi 

būti perskaičiuotas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ 3 priedo reikalavimus. 
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1.5 Pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimas 

FF-PIR plokštės pristatomos įvyniotos į polietileninę plėvelę, kuri užtikrina trumpalaikę 

apsaugą. Statybos vietoje plokštes reikėtų laikyti sausoje aplinkoje, pakeltas nuo žemės, ant 

švaraus ir lygaus paviršiaus. Sandėliuojant šilumos izoliacines medžiagas, jos turi būti 

apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu. 

Apšiltinimo plokščių montavimas pradedamas nuo apačios. FF-PIR plokštės į tarpą tarp 

medinio karkaso elementų įstatomos laisvai, t.y. tarp medinio karkaso elemento ir FF-PIR 

plokštės turi likti apie 15 mm tarpas. Šis tarpas užpurškiamas elastiniais poliuretaniniais klijais. 

Kad plokštė tvirtai stovėtų, kol klijai nesudžiūvę, galima panaudoti pagalbines priemones – 

prisukamas lenteles (1 pav.). 

 

1 pav. Laikinas FF-PIR plokščių tvirtinimas 

Toks plokščių tvirtinimas prie karkaso yra laikinas, kadangi klijams išdžiūvus, pagalbinės 

lentelės yra išsukamos, o į jų vietą purškiama PU klijų ir ši vieta užklijuojama garui atsparia 

lipnia juosta. 

Prieš montuojant kitą plokštę, būsima plokščių sujungimo vieta užpurškiama poliuretano 

klijais, dedama kita plokštė. Galima naudoti plokštes su liežuvėlio-griovelio jungtimi, tokiu 

atveju į pirmosios plokštės išdrožą yra purškiami poliuretaniniai klijai prieš antros plokštės 

prijungimą. Tokiu būdu patikimai užsandarinama siūlė.  

Klijams išdžiūvus, visas nereikalingas klijų perteklius yra nupjaunamas. 

Svarbu! Plokščių klijavimo darbus rekomenduojama atlikti esant tokioms 

temperatūroms, kurias nurodo klijų gamintojas. 

Sumontuotas termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų.  
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Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose 

turi būti įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės 

nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 

Šiltinimo sluoksnį kertančių elementų (vamzdžių ir t.t.) užtaisymas atliekamas taip: į 

tarpą tarp šilumos izoliacijos ir kertančiojo elemento užpurškiamos sandarinimo putos; putoms 

išdžiūvus, jų perteklius nupjaunamas; užklijuojama lipni aliuminio folijos juosta. 

1.6 Reikalavimai apdailos įrengimui 

Karkasas iš lauko apkalamas 12-18 mm OSB plokšte. Po to paliekamas 20-25 mm oro 

tarpas ir ant laikančiųjų tašelių tvirtinama apdaila.  

Išorinė vėdinamos karkasinės sienos fasado apdaila įrengiama panaudojant apdailines 

dailylentes (ar kitą apdailos medžiagą). II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai 

ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip 

D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 

Namo vidaus sienos įrengiamos iš gipskartonio plokščių. 


