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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŠLAITINIO STOGO ĮRENGIMAS NAUDOJANT FF-PIR PLOKŠTES 

 

1. BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

1.1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Įgyvendinant projektą rangovas privalo užtikrinti visų Lietuvos Respublikoje galiojančių 

įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų rangovui, saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 

užtikrinimo reikalavimų ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos statybos metu laikymosi. 

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti 

tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti įvertinimo dokumentus. Įstatymai ir 

normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį: 

• Lietuvos respublikos statybos įstatymas; 

• įstatymai, teisės aktai ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statinio saugos ir paskirties 

dokumentai, reglamentuojantys; 

• normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

• statybos leidimas; 

• statinio tyrimų dokumentai; 

• statinio projektas; 

• statinio speciąliosios ir techninės sąlygos; 

• statytojo (užsakovo) statybvietės perdavimo rangovui aktas; 

• rangovo parengtas statybos darbų technologijos projektas; 

• neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. 

1.2. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, darbams ir bendroji jų priėmimo tvarka 

1.2.1. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) ir įrenginiai 

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų 

statybos produktų sąraše ir turintys darniąsias technines specifikacijas, turi turėti gamintojo 
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išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto 

darniojoje techninėje specifikacijoje. 

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų 

statybos produktų sąraše ir neturintys darniosios techninės specifikacijos, turi turėti gamintojo 

išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 

dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 

įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

1.2.2. Įpakavimas, pristatymas, pristatymo patikrinimas, saugojimas 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

Statybos medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, 

šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 

prieinama apžiūrėjimui.  

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką.  

Atvežtos į statybos vietą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra 

defektų ar neatitikimų užsakymams, raštu pareikštos pretenzijos tiekėjams. 

1.2.3. Statybos darbai 

Statybos metu statybvietėje darbininkai privalo naudoti Techniniame projekte numatytas 

geras medžiagas, gaminius, įrankius ir kokybiškai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti 

nuokrypiai turi tenkinti leidžiamuosius nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. Dėl 

to Rangovas turi vykdyti nuolatinę atliekamų darbų kontrolę. 

2. MEDŽIO DARBAI 

2.1. Bendroji dalis 
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Šis skyrius apima nurodymus apie stogo ant medinių laikančių konstrukcijų įrengimą ir 

kitų medienos gaminių naudojimą. Stogo konstrukcijų įrengimo ir kitų sluoksnių įrengimo 

detalių darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia rangovas ir suderina su 

statytoju ir projektuotoju. 

Darbai vykdomi tik sausu oru. Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą 

ir stogo konstrukciją. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

2.1.1. Laikančiųjų medinių konstrukcijų įrengimas 

Laikančiosios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. Jų 

lietimosi su mūru ar betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas dviem ruberoido 

arba panašios medžiagos sluoksniais. Kol neįrengta stogo danga kategoriškai draudžiama stogo 

konstrukciją ir pastogę užpildyti šilumą izoliuojančia medžiaga. 

Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, 

neturi viršyti šių dydžių: 

• konstrukcijų ilgis ±20 mm; 

• konstrukcijų ir atramų aukštis ±10 mm; 

• tarp konstrukcijų ašių ±10 mm; 

• konstrukcijų nuo vertikalės ±2 mm; 

• gniuždomų elementų nuo projektinės padėties 1/300 elemento ilgio; 

• atraminių mazgų centro ±10 mm; 

• įkirčių ar įpjovų gylis ±3 mm; 

• skerspjūvių išmatavimai ±2 mm; 

Atstumai tarp darbinių varžtų (nagelių) centrų: 

• įeinančioms skylėms ±2 mm; 

• išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau 5 mm; 

• išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau 10 mm; 

• atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės ±2 mm; 

• daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose) 1 mm. 

2.1.2. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota šiais metodais: 
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• paviršius padengiamas tepant ar purškiant; 

• paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose, ir šaltose voniose); 

• paviršiaus dažymas. 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsaugančiu ir nuo 

biologinių poveikių ir padidinančiu atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar 

mišiniu. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. 

Paruošti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, 

kuris tepant įsigeria į paviršių. Į tepti ar purkšti naudojamus apsauginius mišinius turi būti pridėta 

pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir 

antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius išdžiūtų. 

Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio 

naudojant mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai 

sušlapęs nuo lietaus. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo 

turėti tai patvirtinantį sertifikatą. Sertifikate turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija 

(firma); antiseptiko ar antipireno rūšis; apdorojimo metodai; apsauginio mišinio sunaudojimas 

(pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. 

Stogo dangos dengimo darbus negalima pradėti tol, kol konstrukcijų ir jų mazgų, kurios 

turės būti uždengiamos, nepatikrins inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų 

aktuose. 

2.1.3. Reikalavimai medienai 

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Ji turi būti 

nedrėgnesnė kaip 20 %, medienos klasė C27. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti 

naudojama geriausios kokybės A rūšies mediena (žr. lentelę). Kitoms konstrukcijoms 

(paklotams, apkalimams ir kt.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, 

gali būti naudojama B rūšies mediena. 
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Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus 

augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo 

užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 

ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. Leistini medienos 

konstrukcijų defektai: 

Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos, 

jeigu jų matmenų suma 0,2 m 

ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio. 

Gniuždomiems elementams 

leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm 

skersmens 1 m elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, 

išskyrus sutrūnijusias didesnes 

kaip 50 mm – 20 vnt., 1 m 

ilgio. 

Plyšiai ne elementų sujungimo 

zonose 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 

atitinkamai elemento ilgio ir 

storio. 

Neribojami. 

Plyšiais elementų sujungimo 

zonose (sujungimo 

plokštumose) 

Neleidžiami. Neleidžiami. 

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m 

elemento ilgio 

Leidžiamas iki 15 cm 1 m 

elemento ilgio 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami. Neleidžiami. 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne didesnis kaip 5 mm, o vėlyvos 

medienos dalis – ne mažiau kaip 20 %. A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų 

tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti šerdies. 

Pjautinės medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant 

pavyzdžius iš pateikiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau kaip 10 

vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

2.1.4. Medienos sandėliavimas 

Atvežta į statybvietę pjautinė mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir 

sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir 

tiesioginių saulės spindulių. Rietuvių aukštis 2,6-5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo 

skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos 
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griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena 

rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai 

vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0,5 m. 

3. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS 

3.1. Bendroji dalis 

Ši specifikacija apima nurodymus apie medžiagas naudojamas šlaitiniams stogams įrengti. 

Izoliacijos įrengimas parodytas brėžiniuose. Naudojama izoliacija, t.y. šilumos izoliacinės 

plokštės turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio bei izoliacinių savybių. 

Garo izoliacija. Garo izoliacijai naudojama FF-PIR ALK poliuretano plokštė. Plokščių 

sandūros klijuojamos lipnia garo izoliacine juosta.  

Antikondensacinė plėvelė arba difuzinė plėvelė, kuri papildomai leidžia atsiradusiai 

drėgmei išgaruoti: 

• nutraukimo jėga tempiant, išilgai/skersai – 220/120 N/5cm; 

• garo pralaidumas - min. 2000 g/m²/24h/23°C; 

• svoris - 115 (g/m²); 

• atsparumas temperatūros poveikiui: -40 iki +80 °C. 

3.2. Reikalavimai šilumos izoliacinėms medžiagoms 

Izoliacijai naudojamos FF-PIR poliuretaninio putplasčio plokštės turi būti neprastesnių 

mechaninių sąvybių negu nurodyta brėžinyje. 

Poliuretaninis putplastis FF-PIR ALK: 

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

• degumo klasifikacija: E; 

• stipris gniuždant (iki 10% deformacijos): ≥ 100 kPa; 

• Ilgalaikis įmirkis visiškai panardinus vandenyje: < 2 %. 

3.3. Reikalavimai ir nurodymai darbų vykdymui 

Projektuojant ir įrengiant stogų konstrukcijas būtina įvertinti šių stogo konstrukcijų 

sluoksnių naudojimą: 

− garą izoliuojančio sluoksnio; 
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− šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

− vėją izoliuojančio sluoksnio; 

− vėdinamo oro tarpo; 

− vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 

− papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 

− hidroizoliacinės stogo dangos; 

− hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio. 

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia 

minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių 

deriniai. 

Falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų mažiausias leidžiamas nuolydis 

7°. Jei šlaitinio stogo nuolydis mažesnis už 25°, visos skardos jungtys turi būti su dvigubais 

falcais. 

Karnizuose turi būti ištisinis 600 mm pločio lentų paklotas. Ant stogo šlaito tvirtinamo 

nuosvyriojo stogo latako vietoje į abi puses po 500 mm nuo šio latakožemiausio taško turi būti 

įrengtas ištisinis lentų paklotas. 

Stogo šlaitų susikirtimo vietose, prie švieslangių ir kitose vandens susikaupimo požiūriu 

pavojingose stogo vietose turi būti dvigubi skardos lakštų sujungimo falcai. Falcais sujungtos 

skardos stogo danga turi būti dengiama ant medinių grebėstų. Atstumas tarp grebėstų turi būti ne 

didesnis kaip 200 mm. 

Stovintieji skardos falcai turi būti įrengti stogo nuolydžio kryptimi, o gulstieji falcai turi 

netrukdyti vandeniui nuo stogo nutekėti ir būti montuojami ties grebėstais. Stogo nuolydžio 

kryptimi ties stovinčiais falciniais sujungimais skarda turi būti tvirtinama ne didesniais kaip 600 

mm intervalais. 

Prie vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir 

užsandarinta, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. 

Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos. 

Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi 

būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

Stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 
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eksploatacinį stogo patikimumą. 

Visos stogo elementų sandūros su stogo danga turi būti sandarintos. 

Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės 

dangos sluoksniais. 

Iškraunant plieninius lakštus būtina naudoti metalo traversą, kad laikantieji diržai 

nepažeistų pakuotės. Plieninių lakštų pjaustymui naudoti rankinį pjūklą, elektrines žirkles. 

Negalima lakštų pjaustyti abrazyviniu disku. 

Vandens nuvedimo nuo šlaitinio stogo reikalavimai: 

• lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama 

lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarose nišose; 

• atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagristas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m; 

• lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam 

m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2; 

• lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos; 

• prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu; 

• pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o 

nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais; 

• visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi 

būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo 

latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 

• pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – ne 

mažesnis kaip 2,9°; 

• įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti 

paslankius kompensatorius. 

FF-PIR netrupa, jos pjaunamos įprastais rankiniais ar elektriniais įrankiais. Įrengiant 

šlaitinį stogą, tarp stogo dangos ir FF-PIR plokščių visada reikia palikti vėdinimo tarpą (apie 50 

mm). Šlaitinio stogo karnize ir kraige turi būti įrengtos vėdinimo angos. Ant nuožulnios stogo 

dalies montuojant pirmąją plokštę, prie gegnės patariama pritvirtinti laikiną lentelę, kad plokštė 

nenuslystų žemyn. Prieš klojant antrąją plokštę, į pirmosios plokštės griovelį užpurškiama 

poliuretaninių (PU) klijų. PU klijai ne tik pritvirtina plokštes, bet ir užtikrina sistemos 

sandarumą. Tarpai tarp gegnės ir plokštės gali būti sandarinami tais pačiais PU klijais. Po to, kai 
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klijai visiškai išdžiūsta, visas nereikalingas perteklius yra nupjaunamas, o sujungimo vietos 

užklijuojamos lipnia aliuminio juosta. 

Vidinio stogo paviršiaus apšiltinimui galima naudoti FF-PYR GYL plokštės, kurios yra su 

vienoje pusėje priklijuota 9 mm storio gipso kartono plokšte. Jei apšiltinimui iš vidaus 

pasirenkama FF-PIR AL plokštės, tuomet gipso kartono apdailos sluoksniui įrengti tiesiai ant 

izoliacinių plokščių galima tvirtinti apdailos karkasą. Tarpuose tarp apšiltinimo sluoksnio ir 

apdailos įrengiama elektros bei kita instaliacija. 

3.4. Tvirtinimo detalės 

Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigčiai, inkarai ir kt.) naudojami su 

antikorozine apsauga. Metalinės karkaso jungimo detalės naudojamos galvanizuotos arba 

dažytos epoksidiniais antikoroziniais dažais dviem sluoksniais. 

Gipso kartono plokščių tvirtinimui naudojami galvanizuoti arba oksiduoti medsraigčiai. 

Laikančių konstrukcijų tvirtinimui naudojamos stačiakampio profilio prasuktos arba 

rantytos cinkuotos vinys ir medsraigčiai. 

Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba 

profiliai - jie turi būti nuvalomi nuo rūdžių ir padengti antikorozine apsauga dažant arba 

cinkuojant. 

Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi būti papildomai padengti 

antikorozine apsauga dažant. Dažų tipas turi atitikti prieš tai buvusiam. 

Galima naudoti įvairių firmų tiekiamus tvirtinimo elementus, jeigu jų stiprumo rodikliai 

atitinka nurodytiems. 


