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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS FF-PIR PUTŲ POLIIZOCIANURATU, ĮRENGIANT 

TRISLUOKSNĘ MŪRO SIENĄ 

 

1. Fasado šiltinimas - išorinės termoizoliacinės sistemos įrengimas 

Trisluoksnio mūro sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje pastato laikančiųjų 

konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema naudojant sistemos 

gamintojo tiekiamą arba pagal konkretų projektą komplektuojamą statybos produktų rinkinį, kurį 

sudaro šie komponentai (nuo pastato vidaus į išorę): laikantysis blokelių mūras, šilumos 

izoliacinės plokštės FF-PIR, ventiliuojamas oro tarpas ir apdailos plytų mūras. 

1.1 Bendroji dalis 

Techninė specifikacija „Pastato sienų šiltinimas FF-PIR putų poliizocianuratu, įrengiant 

trisluoksnę mūro sieną“ naudojama įrengiant tiek naujus, tiek ir modernizuojamus pastatų 

fasadus, 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; 

• apsaugoti sienas nuo lietaus poveikio, pridrėkimo ar pratekėjimo. 

1.2 Reikalavimai sistemų tvirtinimo pagrindui 

Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, sausas, nepažeistas ir tvirtas. Senas, apiręs 

paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Nešvarumai, skiedinio likučiai, ir kitos atšokusios dalys, 

kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos darbų etapų atlikimui nuvalomi arba pašalinami 

atitinkamomis priemonėmis. 

Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ X skyriaus reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant 

Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti 

sumažintas. 
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Termoizoliacinės sistemos įrengimo kokybė labai priklauso nu pagrindo kokybės, todėl 

prieš pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. 

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, būtina atlikti elementų ištraukimo iš 

pagrindo bandymus. 

Mūrijant sluoksniuotą mūrą su termoizoliacija, mūrijama išorinė plytų eilė ir iš vidaus 

laikantysis blokelių mūras. Tarpas tarp blokų ir plytų užpildomas termoizoliacinėmis 

medžiagomis – FF-PIR plokštėmis, kurios tvirtinamos prie blokų specialiais ankeriais. Tuo pačiu 

surišami sienų konstrukciniai ir apdailiniai mūro sluoksniai. 

Sluoksniams perrišti siūloma naudoti įsukamus arba įkalamus ankerius, tvirtinamus 

įramstiniais kaiščiais arba atlenkiamus iki siūlės lygio aptvarinėje sienoje apsauginiais 

sluoksniais. 

Tarp įšorinės apdailinės mūro eilės ir termoizoliacinės medžiagos FF-PIR paliekamas 

ventiliuojamas oro tarpas 40 mm, bet ne daugiau kaip 50 mm. Kad tarpas ventiliuotūsi, pirmoje 

mūro eilėje kas 2-3 plytos vertikali siūlė neužpildoma skiediniu, kad patektų oras, o pastato 

viršuje paliekamos angos orui išeiti, taip vėdinamas tarpas išdžiovina oro tarpe susidariusį 

kondensatą. 

Mūras lieka sausas, nepelija. Mūrijant reikia stebėti, kad į ventiliuojamą tarpą nepatektų 

skiedinio. Mūrijant tikrinti ventiliuojamo tarpo plotį, sienos vertikalumą ir horizontalumą. 

1.3 Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio įrengimui 

Termoizoliacinis sluoksnis Sistemoje 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); 
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• 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. 

Termoizoliacinį sluoksnį kertančių Sistemos taškinių tvirtinimo elementų įtaka sluoksnio 

šilumos perdavimui turi būti įvertinta bent vienu iš šių būdų: 

• perskaičiuojant šio sluoksnio šiluminę varžą R pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus; 

• apskaičiuojant Sistemos tvirtinimo elementų sudaromų taškinių šiluminių tiltelių 

šilumos perdavimo koeficientus pagal standartą LST EN ISO 10211:2008; 

• atliekant atitvaros šilumos perdavimo koeficiento matavimus pagal standartą LST EN 

ISO 8990.  

1.4 Pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimas 

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

apsaugą. 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 plokštės visose kraštinėse turi turėti pilną griovelio-liežuvėlio jungtį. 

Apšiltinimo plokščių montavimas pradedamas nuo apatinio kampo. FF-PIR plokštės prie sienos 

yra klijuojamos purškiamais poliuretano klijais. FF-PIR plokštės poliuretano klijais 

užpurškiamos visu perimetru, 5 cm nuo kraštų bei mažiausiai dviem ruožais plokštės vidurinėje 

dalyje (1 pav.).  
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1 pav. Plokštės padengimas klijais 

Prie sienos priglaudžiama pirmoji plokštė taip, kad liestųsi visu paviršiumi, o jos kraštas 

su liežuvėliu būtų nukreiptas aukštyn. Plokštė mažiausiai dvejose vietose (pvz., galuose) 

smeigėmis su plastikiniais kaiščiais pritvirtinama prie sienos (2 pav.).  

 

2 pav. Smeigių tvirtinimo pavyzdys 

Kaiščiai parenkami pagal plokštės storį ir sienos konstrukcijos medžiagą. Smeigės 

naudojamos laikinai, kol FF-PIR plokštė prilips prie pagrindo ir klijai išdžius; vėliau smeigė gali 

būti ištraukiama, o jos vieta užpurškiama sandarinimo putomis ir užklijuojama garo izoliacine 

juosta. Tvirtinant šilumos izoliaciją smeigėmis, jos negali pažeisti aliuminio folijos dangos. 

Šiltinimo plokštės ant šiltinamo paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių 

siūlės nebūtų vienoje vertikalėje (3 pav.). 

 

3 pav. Termoizoliacinių plokščių išdėstymo tvarka  
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Prieš montuojant kitą plokštę, būsima plokščių sujungimo vieta užpurškiama poliuretano 

klijais, dedama kita plokštė. Pirmosios plokštės liežuvėlis ir antrosios plokštės išdroža yra 

sujungiama, taip patikimai užsandarinant siūlę.  

Klijams išdžiūvus, visas nereikalingas klijų perteklius yra nupjaunamas. 

Svarbu! Plokščių klijavimo darbus rekomenduojama atlikti esant tokioms 

temperatūroms, kurias nurodo klijų gamintojas. 

Pastato kampuose esančių plokščių sujungimas gali būti atliekamas nupjovus plokščių 

kraštus įstrižai 45° kampu, taip suformuojant statų kampą tarp dviejų pastato kampo plokščių 

arba kampuose plokštes prastumiant nupjovus sujungimo liežuvėlį (4 pav.). Atvirus plokščių 

galus užklijuoti lipnia aliuminio folijos juosta. 

Sumontuotas termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų.  

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. 

1.5 Apdailos plytų panaudojimo ypatumai 

Pastatų apdailos medžiagos yra atskirtos nuo laikančio mūro termoizoliacinės medžiagos 

sluoksnių. Siekiant išvengti termoizoliacinio sluoksnio sudrėkimo yra įrengiamas ventiliuojamas 

oro tarpas. 

Naudojant apdailines plytas reikia įvertinti sekančius atitvaros konstrukcinius išpildymo 

aspektus: 

• atramos – laikančio elemento įrengimas; 

• jungčių su laikančiu mūrų išdėstymas; 

• ventiliacinio kanalo įrengimas; 

• sąramų formavimas iš silikatinių apdailos plytų. 

Atramos. Mažaaukštėje statyboje apdailos plytos remiamos – mūrijamos ant savo 

pamato. Daugiaaukštėje statyboje kas du aukštai yra įrengiamos konsolinės pakabos, kurios 

atlieka pamatų vaidmenį. 
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Tarpas tarp konsolės apačios ir apdailos plytų paskutinės eilės viršaus yra 

užsandarinamas deformacine juosta. Konsolinės pakabos yra skirtingų konstrukcijų ir juosia 

statinį išorėje pagal perimetrą. Konkretūs konsolinių plakatų variantai yra numatomi pastato 

projekte, įvertinant jų konfigūraciją ir specifinius reikalavimus. Galimi konsolinių pakabų 

išpildymo variantai pateikti žemiau: 

 

4 pav. Konsolinės pakabos: a, b – fiksatorius pakabos išorėje, c – fiksatorius ties atraminiu 

paviršiumi; d – dėl nedidelių apkrovų 

Apdailos plytų jungtys su laikančiu mūru. Daugiasluoksnių sienų vidinis mūras 

paprastai statomas iš 180 arba 250 mm pločio blokelių. Iš lauko pusės siena šiltinama 

termoizoliacine medžiaga – poliuretaniniu putplasčio FF-PIR. Iš lauko pusės mūro siena 

apmūrijama apdailos plytų sienele paliekant ventiliacijos tarpą. Vidinė laikančioji siena ir išorinė 

fasadinė sienelė iš apdailos plytų tarpusavyje jungiamos jungtimis. Kadangi siūlų storis vidinėje 

ir išorinėje sienoje yra skirtingas, naudojami metaliniai ryšiai turi turėti plokščią dalį, įleidžiamą 

į siūlę iš blokelių ir cilindrinę dalį, skirtą siūlei tarp apdailos plytų. Parenkant metalinių ryšių ilgį, 

reikia numatyti, kad užlaida ant apdailos plytų būtų L = B/2, kur B – plytos plotis. 

Metalinių ryšių skaičius 1 m² sienos mūre turi būti ne mažesnis kaip 5. 

Rekomenduojama 6 vnt/m² Tolygiai šachmatine tvarka išdėstyti kas 500 mm pagal aukštį. 

Siekiant apsaugoti sienos elementus nuo vandens poveikio, ant ryšių dedami plastmasiniai 

fiksatoriai. Įrengiant fasadinį sluoksnį, nereikia užmiršti kas 15 m įrengti vertikalias 

temperatūrines siūles. Rekomenduojama siūles įrengti netoli statinio kampų ir tarpus užpildyti 

elastingu glaistu. 
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Ventiliacinio kanalo įrengimas. Išorinio apdailinio sluoksnio apačioje, kur paliktas 

tarpas, reikia numatyti galimybę nutekėti vandeniui, prasiskverbusiam pro sienos išorinio 

sluoksnio siūles. Dėl to įtaisomas hermetiškas skydas, skirtas apsaugoti vidines statinio 

konstrukcijas nuo drėgmės. 

Analogiškai turi būti įrengti ortakiai virš langų ir durų sąramų. Vandens nutekėjimui į 

lauko pusę išoriniame sluoksnyje įrengiamos angos, kurias galima uždengti specialiomis, tam 

tikslui skirtomis grotelėmis. Angas reikia palikti ir sienos viršutinėje dalyje, kad oras galėtų 

laisvai cirkuliuoti ir džiovinti sienos sluoksnius mažaaukščiuose pastatuose ir papildomai kas 2 

aukštai – daugiaaukščiuose pastatuose. 

Sąramų formavimas iš silikatinių apdailos plytų. Daugiasluoksnių sienų konstrukcijose, 

kada sienos išorėje mūrijamos apdailos plytos, sąramas virš angų rekomenduojama daryti iš tų 

pačių plytų, panaudojant specialius sąramas formuojančius plieno inkarus, sujungtus su 

armatūrine sija. Inkarų dydžiai priklauso nuo to, ar plytos mūrijamos gulsčiai ar stačiai ant šono. 

Jeigu plytos mūrijamos horizontaliai, tai inkarai dedami į kiekvieną vertikalią siūlę, t.y. vienai 

plytai vienas inkaras. Mūrijant vertikaliai naudojami ilgesni inkarai, kurie įstatomi į kas antrą 

vertikalią siūlę, t.y. dvi plytos vienas inkaras. 

Kitas etapas - inkarai jungiami su armatūros sija, kuri įvedama į atitinkamas kiaurymes 

inkaruose. Armatūrinė sija montuojama ir antroje mūro eilėje užleidžiant sijų galus į angos 

kraštus ne mažiau kaip po 250 mm abiejose pusėse.  

Jei apdailos plytos sunkios, pvz., silikatinės plytos, rekomenduojamos papildomos 

jungtys, kurios montuojamos į vertikalias siūles, mūrijant antrą plytų eilę ir papildomai 

naudojama sąraminė pakaba. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad esant apdailos plytų aukščiui 88 

mm metalinius ryšius tarp apdailos plytų ir laikančio mūro galima išdėstyti tik kas 500 mm, o kai 

plytų aukštis yra 71 mm, sujungimą galima daryti mūrijant kiekvieną blokelių eilę. 71 mm storio 

apdailos plytos atitinka Europinio standarto reikalavimus ir jų dekoratyvinis paviršius yra 

impregnuotas hidrofobine danga. 

Visų rūšių apdailos plytos yra sukraunamos ant vienkartinio naudojimo padėklų ir 

dengiamos vandeniui nelaidžiu gaubtu, pagamintu iš polietileninės plėvelės. 


