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7 Techninės specifikacijos 
7.1 Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

7.1.1 Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, 
vykdymu ir priežiūra. 

7.1.1.1 Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Žymuo Pastabos 

1 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

 

2 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  
3 GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžinieriniai geodeziniai tyrimai  

 
Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos atsiranda skirtumų, 
svarbesne laikoma specifikacija. 

7.1.2 Bendri reikalavimai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos 
ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, nuoroda kam skiriama, 
spalvos nuoroda, pagaminimo data. 

7.1.3  Gamybos projektas 

Statomų statinių komplekso statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą techninį darbo projektą, o surenkami 
medienos gaminiai, skydai, atskiri elementai (kolonos, sijos, rėmai) turi būt gaminami pagal tikslų gamybos projektą. 
Gamybos projektas turi būti parengtas gamybos-projektavimo įmonės, turinčios atitinkamą kvalifikacijos atestatą, ir 
turinčios patirtį šioje veikloje. Gamybos projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. 
Gamybos projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų sprendimus būtų galima pagaminti statybos 
gaminius ir dirbinius, pastatyti ir naudoti statinius. Gamybos projekte turi būti įvykdyti techninio darbo projekto 
projektiniai sprendimai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų jų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių 
esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 
Rengiant gamybos projektą būtina vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, taikyti išvardintus statybos 
normatyvinius dokumentus, negali būti keičiami (ar supaprastinti) šie techninėse specifikacijose ir techninio darbo 
projekto brėžiniuose išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai. Negali būti keičiami pagrindiniai architektūros 
sprendimai – išplanavimas, išorės ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Užsakovas nenurodys kitaip); reikalavimai 
medienos gaminių ugniai atsparumo ir kitų konstrukcijų gaisriniai reikalavimai; reikalavimai metalo konstrukcijų 
apsaugai nuo korozijos. 

7.1.4 Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, 
pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu 
atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją 
perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
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7.1.5 Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi 
būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos 
dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis. 

7.1.6 Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

7.1.7 Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 
būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius 
matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti 
nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Statybos 
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

7.1.8 Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 
jėgą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

7.1.9 Bandymai 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti visas suinteresuotas šalis. 

7.1.10 Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

7.1.11 Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 
greito džiūvimo. 

7.1.12 Reikalavimai atskirų statybos darbų vykdymui ir kokybės kontrolei 

Projektuotojas privalo dalyvauti priimant šiuos paslėptus darbus: 
- pamatų, rostverkų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros patikrinimas prieš 

betonavimą; 
- monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 
- perdengimų ir kolonų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas; 
- metalinių įdėklų antikorozinė apsauga; 
- atramų sijoms padarymas ir atrėmimas į jas; 
- garo izoliacijos įrengimo – sandarinimo darbai; 
- metalinių paviršių antikorozinės ir gaisrinės dangos apsaugos darbai. 
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7.2 ŽEMĖS DARBAI  

7.2.1 Bendri reikalavimai  

7.2.1.1 Reikalavimų taikymo sritis  

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: statinių pamatų duobių 
kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo 
darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kitų skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų 
specifikacijose.  

7.2.1.2 Nuorodos  

Šios techninės specifikacijos parengtos pagal statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jų publikacija yra 
paskutinės redakcijos, priedai įsigalioję prieš šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną. Taip pat vadovautasi objekto 
statybos aikštelės inžinerinių-geologinių tyrinėjimų ataskaita. 

7.2.2 Gruntinių vandenų pažeminimas 

Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas jo lygis drenažu, arba kitais 
būdais. 

7.2.3 Statybos darbų kontrolė  

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. Dengtų 
darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 
• natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms;  
• tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms, tik atlikus  
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui;  
• piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;  
• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

7.2.4 Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, 
augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės 
komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant 
su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia 
atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus 
tų komunikacijų šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 
komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti 
klojinius (įtvarus). Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 
Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę 
būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti 
priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų 
stabilumą. 
Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės 
stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. Griaunant požeminius ir antžeminius 
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objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas 
minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis 
pašalinama apie 60 cm gylio nuo planiruojamo paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai 
arba 60 cm žemiau projektuojamo statinio dugno.  

7.2.5 Grunto kasimas  

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai 
pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.  

7.2.6 Pamatų duobės iškasų kasimas  

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų 
ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos 
reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. Kasant pamatų 
duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio 
stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba priimtos 
kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą.  

7.2.7 Pagrindo paruošimas  

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, 
išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį 
sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti 
surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui 
grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės 
rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie:  
• pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);  
• atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus;  
• geotechninių audinių uždėjimas;  
• atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas.  

7.2.8 Grunto užpylimas  

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų 
priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti 
projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine 
priežiūra suderintais prietaisais. 
Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas grunto 
sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,92-0,98, arba sutankinto grunto 
deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,92. 
Tankūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus dulkinius 
smėlius. Tankūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, W<Wp. Netankūs 
yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį, W>Wp. 
Pamatų užpylimą atlikti:  
• smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose;  
• vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto  
projekte koeficiento;  
• po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne  
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mažesnis, kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.  
Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti galiojančių normų reikalavimus. Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, 
kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m3, jei projekte nenurodyta kitaip. Gruntas sutankinimui pilamas 
sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte 
nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700m2 sutankinto ploto, atliekant 
mažiausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis 
sluoksnis. 
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7.3 BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI  

7.3.1 Bendroji dalis  

7.3.1.1 Taikymo sritis  

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui, 
armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei.  

7.3.1.2 Standartai 

Lietuvos standartai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Žymuo Pastabos 

1 LST EN 06:2013 
+A1:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

 

2 LST EN 197-1:2011 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  
3 LST EN 196-1:2007 Statybiniai inžinieriniai geodeziniai tyrimai  
4 LST 1428 Betonas. Bandymo metodai  
5 LST EN 12390 Sukietėjusio betono bandymai  
6 LST ISO 6782:1995 Betono užpildai. Piltinio tankio nustatymas  
7 LST ISO 7033:1995 Smulkieji ir stambieji betono užpildai. Dalelių masės tūrio 

vienete ir vandens įgėrimo nustatymas. Piknometrinis metodas 
 

8 LST EN 12620:2003 
+A1:2008 

Betono užpildai  

9 LST EN 13139 
+AC:2004 

Skiedinio užpildai  

10 LST EN 12350 Betono mišinio bandymai  

7.3.2 Betonas  

7.3.2.1 Bendroji dalis  

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

7.3.2.2 Portlandcementas 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-1:2011 ne žemesnes 
kaip 42,5 klases - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 paru kietejimo turi buti 42,5 MPa. Jis 
turi buti užtikrintos kokybes, pristatomas uždaruose maišuose ar statinese, apsauganciose nuo atmosferos poveikio 
pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi buti sertifikuota - tureti kokybes dokumenta.  
Jei cementas sandeliuojamas, turi buti irengta tinkama pastoge, kad butu apsauga nuo atmosferos poveikio. 
Pasenes ar gendantis cementas negali buti naudojamas ir turi buti pašalintas iš statybos vietos. 
Cemento tiekimas ir sandeliavimas be taros turi buti suderintas su Inžinieriumi. 
Rangovas turi buti atitinkamai pasiruošes cemento sandeliavimui be taros. 

7.3.2.3 Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Užpildų kenksmingų 



 

 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (7.11), 
I. ŠIMULIONIO G. 14, VILNIUS. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

0389/17-12-21-TDP-TF 

 

TF_0389-TDP-SK_TS 
 

Lapas Lapų Laida 

10 48 0 
 

priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2003+A1:2008. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

7.3.2.4 Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 
priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne 
daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. 
Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. 
Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

7.3.2.5 Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti 
Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 934-2:2009+A1:2012 ir LST EN 
197-1:2011 reikalavimus. 
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti v/c santykį, 
prailginantys kietėjimo laiką. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su metalinėmis 
įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 2.1:  

7.3.2.6 Chloro jonų kiekis betone 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 
Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 

 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais.Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti 
naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti 
naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
 

Cemento rūšis Betono vandens / cemento santykis 
Priedai, skaičiuojant % 
nuo sauso cemento 
NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementas CEMI 42,5 klasės 0,35-0,55 1-2 2-3 
 
Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 
Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti Inžinieriaus. 

7.3.2.7 Betono gamyba 

Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos turi būti 
rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti 
mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi 
būti ne mažesnis, kaip parodyta lentelėje žemiau. 

Cementas  ±3% reikalaujamo kiekio;  
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Skalda   ±5% reikalaujamo kiekio; 
Vanduo    ±3% reikalaujamo kiekio;  
Priedai   ±5% reikalaujamo kiekio. 
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

7.3.2.8 Šviežias betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, 
kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu 
oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni 
negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 
Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir 
galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 
Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST EN 12350. 
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo 
armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST EN 12350 reikalavimus ir turi būti: 
- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasė). 
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm. 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, 
klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110 mm. 
Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama pakankama 
betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos (LST 
EN206:2013+A1:2017). 

7.3.3 Klojiniai 

7.3.3.1 Reikalavimai klojiniams 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad 
patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, 
kol konstrukcija nesukietėja. 
Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams:  
Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 
2) pakloto betono mišinio masė; 
3) armatūros masė; 
4) žmonių ir įrangos svoris: 
5) apkrova nuo betono vibravimo.  

Horizontalios apkrovos: 
1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 
2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 
3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 
4) apkrova nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 
nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 
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perdangų klojinių - 1/500 angos; 
kitų klojinių - 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Klojiniai 
gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. 
Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 
Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 
Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų  galima lengvai surinkti (sustatyti į  vietą) ir, užbetonavus 
konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 
Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti 
patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. 
Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant 
klojinius, nebūtų pažeistas. 
Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą 
glaistant, dažant ir pan. 
Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto ir 
betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

7.3.3.2 Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 
1 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius: 
- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 
 
- horizontalių ir pasvirusių 
iki 6 m angos  
virš 6 m angos 
 
Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

 
 
0,2-0,3 MPa 
 
 
70 % projektinio 
80 % projektinio 
 
Nustatomas Rangovo 
suderinus su 
Inžinieriumi 

 
 
Matavimai, fiksuojant darbų 
žurnale 
 
 
 
 
Matavimai, fiksuojant darbų 
žurnale 
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7.3.3.3 Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementa Leistini nuokrypiai, mm 
1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių: 

1 m ilgio  
visai angai 

 
 

25 
75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo projektinio 
nuolydžio: 

1 m aukščio 
visam aukščiui: 
pamatų 
sijų 

 

 
 
5 
 

20 
5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
pamatai 
sijos, ilginiai 
pamatai po plieninėmis kolonomis 

 
15 
10 

1,1 L 
L-angos ilgis arba 

konstrukcijos žingsnis, m 
4. Perstatomu klojiniu ašiu pasislinkimas pastato ašiu atžvilgiu 10 
5. Sijų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 
6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 
Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir kiti nešvarumai, 
prieš pat betonavimą perlieti vandeniu iš šlangos. 
Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų 
pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 
Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 

7.3.3.4 Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

7.3.4 Armavimo darbai 

7.3.4.1 Armatūrinis plienas 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio  plieno savybės  turi atitikti valstybinių  standartų reikalavimus. 

Armatūra savybės 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo,mm 

Paviršiaus 
forma 

f tk/f yk 
Stipris (MPa) Skersinės armatūros 

skaičiuotinis 
stipris(MPa) 

charakte- 
ristinis fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
S500 3,0–40,0 Lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450 

(410) 
360* 
(328) 

324 
(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 
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Armatūros savybės 
Strypai ir ritiniai, kai 

armatūros klasės 
Tinklai, kai armatūros 

klasės 
Kvantilio reikšmės 

reikalavimai, % 
A B C A B C  

Charakteristinis takumo stipris 
fyk arba f0,2k (MPa) 

Nuo 400 iki 600 5,0 

k = ( ft / fy  )k ≥ 1,05 ≥ 1,08 ≥ 1,15 ≥ 1,05 ≥ 1,08 ≥ 1,15 Mažiausioji 10,0 

Charakteristinė  deformacija, kai 
didžiausioji jėga εuk (%) 

≥ 2,5 ≥ 5,0 ≥ 7,5 ≥ 2,5 ≥ 5,0 ≥ 7,5 10,0 

Atsparumas  nuovargiui  (N  = 
2⋅106  ciklų), kai įtempių 
viršutinė riba ne didesnė kaip 
0,6fuk 

150 100 10,0 

Tinkamumas lankstyti 
Nustatoma bandant pagal 
LST EN ISO 15630-1: 2011 
[9.13] 

  

Kerpamasis suvirinimo stipris – 0,3Afyk Mažiausioji 
Sukibimas* 
Išsikišusių 
rumbų 
(briaunų) rodiklis 
fR,min 

Nominalusis strypo  
skersmuo (mm) 
5–6 
6,5–12 
>12 

 
 

0,035 
0,040 
0,056 

Mažiausioji 5,0 

Leidžiamasis nuokrypis (%) nuo 
vardinės masės (atskiram 
strypui ar vielai), kai nominalusis 
skersmuo 

≤ 8 mm 
> 8 mm 

 
 
 
 

±6,5 
±4,5 

Didžiausioji 5,0 

* Sukibimo stipris gali būti apskaičiuojamas pagal tokias formules: 
τm ≥ 0,098 (80–1,2 ∅) 
τr ≥ 0,098 (130–1,9 ∅) 
Čia: ∅ – nominalusis strypo skersmuo (mm); τm  – sukibimo įtempių reikšmė (MPa), kai pasislinkimas 0,01; 0,1 ir   
1 mm; τr  – sukibimo įtempiai irimo metu. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno 
atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės ne 
blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 
Inžinieriaus sutikimą. 

7.3.4.2 Armavimo darbų vykdymas 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos 
konstrukcijos klojinius. 
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Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. 
Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, 
fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų 
užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. 
Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai 
įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. 
Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 

Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms 

Aplinkos klasė Aplinkos sąlygos Sluoksnio storis, mm 

1. Sausa aplinka -pastatų vidus, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms 20 
2.Drėgna 
aplinka 

a) teigiama 
temperatūra 

-pastatų vidus, esant didelei drėgmei (pvz. baseinuose, 
pirtyse 
-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

25 

b) neigiama 
temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 
-pastatų vidus esant dideliai drėgmei ir neigiamai 
temperatūrai 

40 

3. Drėgna aplinka, esant 
neigiamai temperatūrai ir ledo 
tirpimo chemikalams 

-išorės ir vidaus konstrukciniai elementai 50 

4. Drėgna aplinka -pamatų, plokščių elementai betarpiškai gulintys ant 
grunto 

70 

 
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 
kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo armatūra 
20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 
mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai 
armuojama dviem eilėmis. 
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie 
lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 
Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami 
minkšta iškaitinta viela, suderinus su Inžinieriumi. 

7.3.4.3 Darbų kokybės kontrolė 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas Inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.  
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Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
Parametras Leistini nuokrypiai Kontrolė 
1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
strypų: 

sijų 
plokščių ir pamatų sienų 

 
±10 
±20 

Techninė  apžiūra  visų  elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
 
 

±10 Techninė  apžiūra  visų  elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 
nuo projektinio: 
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir 
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai, mm: 

iki 100 
nuo 101 iki 200 

 

 
 
 
 
 
+4 
+5 
 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm 
iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio 
pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 
iki 100 
nuo 101 iki 200  
virš 300 

 
 
 
+4, -3 
+8, -3 
+15, -5 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir 
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai mm: 

iki 100 
nuo 101 iki 200  
nuo 201 iki 300 
virš 300 

 
 
 
+4, -5 
+8, -5 
+10, -5 
+15, -5 

 

7.3.5 Betonavimo darbų vykdymas 

7.3.5.1 Bendroji dalis 

7.3.5.2 Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 
praradimo ar užterštumo. 
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie prekinį betono 
mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti:  

gamintojo pavadinimas ir adresas; 
važtaraščio eilės numeris; 
betono sumaišymo data ir laikas; 
savivartės mašinos numeris; 
vartotojo pavadinimas; 
statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
kiti apibūdinantys duomenys, 
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pvz.: kodo numeris, 
užsakymo numeris; 
betono stiprumo klasė; 
klojumo markė; 
cemento pavadinimas ir stiprio klasė 
priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

7.3.5.3 Monolitinių konstrukcijų betonavimas 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoninė 
konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio 
cementas dar nepradėjo stingti. 
Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant 
paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su 
dviguba armatūra - 120 mm. 
Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja ne mažesnį 
kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakumavimu. 
Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu būdu, kaip smėlio 
srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet kokias 
dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 
Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują betoną, 
sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 
Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra. Betonas 
negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo priežiūrai. 
Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, 
kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. Liejimas 
nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba 
pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių 
išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 
Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, klojinių ir 
jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 
10cm gylio. 

7.3.5.4 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad 
būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro 
betono paviršiaus negalima. 
Vasarą  betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra 
aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau 
kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė 
temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.  

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.  
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų.  
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Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 
Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 
Ploštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nup projektinio polinkio per visą 
aukštį: 

- Pamatų 
- Vietiniai betono nelygumai, tikrinant 2m kontoline liniuote, išskyrus atraminius 

paviršius 

 
±20 

 
±5 

Elementų ilgio0  
Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

7.3.5.5 Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami 
greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė 
negu projektinė betono markė. 
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 30-350 C. 
Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 
0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 
Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % 
projektinio stiprumo. 
Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai 
purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei 
nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

7.3.5.6 Betono darbų vykdymas žiemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip + 5 °C ir žemiausia paros 
temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai vykdomi suderinus su inžinieriumi. 
Betonuojant gręžininius pamatus žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, gręžiniai uždengiami 
apšiltintais skydais. 
Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip – 15 °C, į gręžinį pilamo betono temperatūra ne žemesnė kaip + 10 °C, o kai 
oro temperatūra žemesnė nei – 15 °C, tai betono temperatūra ne žemesnė kaip + 15 °C. Šaltas betonas 
naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti. 
Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, taikant pašildytą vandenį, atitirpintus ir pašildytus 
užpildus, užtikrinant pagaminto mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus 
priedus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tada betono maišymo trukmė turi būti 25% ilgesnė, negu vasarą. 
Transportuojant numatomos priemonės, užtikrinančios betono mišinio temperatūros pastovumą. Pagrindas, ant kurio 
bus dedamas betono mišinys, apsaugomas nuo užšalimo. Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių 
vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 
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Kai oro temperatūra žemiau kaip – 10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras yra 
daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki teigiamos temperatūros. Baigiant betonuoti 
konstrukcijas, jas reikia apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 
Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai gali būti naudojami cheminiai priedai, kurie turi būti 
aprobuoti inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti taikomas sukloto betono terminis 
apdirbimas (pašildymas). 
Privaloma tikrinti šiuos betono norminius parametrus: gniuždomasis stipris, atsparumas šalčiui, vandens 
nepralaidumas. 
Prieš bandant, bandiniai išlaikomi 2-4 valandas – 20 °C temperatūroje. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai 

Nr. Parametras Didumas Tikrinimas 

1 

Monolitinių ir 
surenkamų 
konstrukcijų 
stiprumas iki 
užšalimo 

betonui be 
priedų 

pastato viduje; pamatai 
po įrengimais, be 
dinaminių apkrovų; 
požeminės konstrukcijos 

ne mažiau 5MPa 

 
veikiant atmosferos 
krituliams, esant betono 
klasei 

C 8/10 
C 12/15-20/25 

ne mažiau % nuo 
projektuojamo stiprumo 
 
50 
40 

betonui su cheminiais priedais Žiūr. ** 

2 
Konstrukcijos apkrovimas skaičiuojamąja apkrova 
leistinas po to, kai betonas pasiekia reikiamą stiprumą 

Ne mažiau 100% 
projektinio stiprumo 

 

3 
Vandens ir betono temperatūra, išimant iš maišyklės, 
naudojant portlandcementą iki M600 markės 

Vandens ne daugiau 70% 
C, mišinio, ne daugiau 350 
C 

Matuojama 2 kart 
per pamainą, 
įrašoma žurn. 

4 

Betono mišinio, sukloto į 
klojinius, temperatūra 
prieš išlaikymą arba 
prieš terminį apdirbimą 

termoso metodu 
Pagal skaičiavimus, bet ne 
žemiau + 5 0C 

 su cheminiais priedais 
Ne mažiau kaip 5 0C 
daugiau negu užmaišyto 
betono užšalimo 

su šiluminiu apdirbimu Ne žemesė + 5 0C 

5 
Betono, pagaminto iš portlandcemento, temperatūra jį 
išlaikant arba termiškai apdorojant 

Pagal skaičiavimus, bet ne 
mažiau 80 0C 

Žiūr.*** 

6 

Temperatūros pakėlimo greitis 
termiškai apdorojant betoną 
0C/h konstrukcijoms su 
paviršiaus moduliu 

iki 4 Ne daugiau 5 Matuojant kas 2 
valandas, rangovui 
fiksuojant darbų 
žurnale 

nuo 5 iki 10 Ne daugiau 10 
virš 10 Ne daugiau 15 
siūlėms Ne daugiau 20 
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Nr. Parametras Didumas Tikrinimas 

7 Betono ataušinimo greitis iki 
terminio apdirbimo pabaigos, 
konstrukcijoms su paviršiaus 
moduliu 

iki 4 Pagal skaičiavimus 
Matuojant, įrašant 
darbų žurnale  

nuo 5 iki 10 Ne daugiau 50 C/h 

virš 10 Ne daugiau 100 C/h 

8 

Išorinių  betono sluoksnių  ir oro 
temperatūrų skirtumas, nuimant 
klojinius su armavimo 
koeficientu atitinkamai iki 1%, iki 
3%, ir virš 3% konstrukcijoms su 
paviršiaus moduliu 

nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30, 40 0C 

Matuojant,įrašant 
darbų žurnale virš 5 Ne daugiau 30, 40, 50 0C 

 
**Pastaba: Betono atšalimas iki temperatūros, kuriai paskaičiuotas cheminių priedų kiekis, pasiekus ne mažiau 20% 
projektinio stiprumo. 
***Pastaba: Termiškai apdorojant kas 2 valandas temperatūros kėlimo bėgyje arba pirmą parą. Per kitas tris paras ir 
be terminio apdorojimo – ne rečiau 2 kartų per pamainą. Per kitą išlaikymo laiką – vieną kartą į parą. 

7.3.5.7 Siūlės 

Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus deformacines siūles. Deformacinės siūlės 
jungiamos su jas užpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia deformaciją. Siūlės sandarinamos, 
kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų pašaliniai elementai. 
Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, kad sumažinti 
konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip 
nenumatyta.  
Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos atitinkamos laikančios lentos ir 
priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi  per sudūrimą,  neišlinktų ar kitaip nenukryptų. 
Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų lengviau nuimti, šiek tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm 
siaura juostelė, kad suformuotumėm iškilų sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per 
sandūrą, tuoj pat nukapojamas jam sustingus. Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti 
stipriai pašiurkštintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta. 
Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau aprašyta, prikalama prie 
klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm aukščiau ir žemiau betono viršaus. Juostelė 
nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 
Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip aprašyta aukščiau. Plokščių 
sienų ir kitų atitinkamų konstrukcijų temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos maksimaliai kas 6,0m. Šios 
siūlės atliekamos išpjaunant betone rėžius 1/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai įpjaunami betonui pasiekus 50 
% projektinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai įpjaunami po 2-3 parų. Vėsesniu metų laikotarpiu grioveliai 
(pjaunami po 5-7 parų kietėjimo. Išpjauti grioveliai gerai išvalomi ir užtaisomi silikonu arba kita elastine hermetiška 
medžiaga 
Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos rangovo brėžiniuose ir kaip nurodyta 
statybos techninės priežiūros inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos brėžiniuose, 
rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią. Jei dedami konstrukcinėse siūlėse 
užraktai(įdėklai), jie turi būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. 
Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne žemesnės markės kaip 
42,5 klasės. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus. 
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7.3.6 Sukietėjusio betono savybės 

7.3.6.1 Bendrieji nurodymai 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens nepralaidumas, betono 
atsparumas šalčiui. 

7.3.6.2 Stipris gniuždant 

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 
Betono stiprio gniuždant klasės 

Betono stiprio gniuždant klasės 
Stipris gniuždant pagal LST EN 206:2013+A1:2017 

Bandant cilindrus 150/300mm;  
fckc (N/mm²) 

Bandant kubus (150×150×150)mm; 
fckk (N/mm2) 

C8/10 
C12/15 
C16/20 
C20/25 
C25/30 
C30/37 

8 
12 
16 
20 
25 
30 

10 
15 
20 
25 
30 
37 

 
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009. 

7.3.6.3 Dilumas 

Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³.  
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428-15:2016. 

7.3.6.4 Vandens nepralaidumas 

Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6. 

7.3.6.5 Atsparumas šalčiui 

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017ir turi būti ne mažesnis kaip 
nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. 
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST 1428-17:2016, LST 1428-19:2016. 

7.3.6.6 Bendrieji nurodymai 

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017 punktus. Kokybės kontrolė 
susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 

7.3.6.7 Betono bandymai 

Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017 - gamybos kontrolė ir 
atitikties kontrolė. 
Bandiniai betono gniuždymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei ≤C20/25 viena imtis 150m³ betono 1 
kartą per parą, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75m³ betono 1 kartą per parą. 
Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal standarto LST EN 
12390-3:2009 reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi būti laikomi 
standartinės drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, 
kaip ir pagrindinė betono masė, išskyrus, jei statybos techninė priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 
Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du - po 28 parų kietėjimo. Lauke laikytas bandinys 
turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei priežiūrai leidus. 
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Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 
Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys, bet jais gali būti 
neapsiribojama: 

1. Betonavimo darbų vieta; 
2. Mišinio numeris ir projektinis atsparumas; 
3. Išlieto betono kiekis; 
4. Betono mišinio proporcijos (sudėtis); 
5. Vandens cemento santykis; 
6. Maksimalus užpildo dalelių dydis; 
7. Sėdimo išmatavimai; 
8. Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra; 
9. Liejimo data; 
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu;11. Paėmusių ir dariusių 

bandymus darbuotojų pavardės. 
Turi būti pagaminti betono ir gelžbetonio gaminiai (konstrukcijos), kurių markės nurodyti šių techninių specifikacijų 
sk.2 aprašymuose, kiekių žiniaraščiuose ir brėžiniuose. 

7.3.6.8 Priemonės, kurių imamasi nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama 

Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros metu 
nustatyta, kad konstrukcijos kokybė  yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo 
nešališkas tyrimas. 
Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. 
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės kontrolės 
rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal technines specifikacijas. 
Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje 
išgręžtus mėginius. 
Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros kiekis, netinkamas 
jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai 
baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 
Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti konstrukcijos atitikimą 
reikalavimams. 
Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai laikančioms 
konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 
Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto plano. 

7.3.6.9 Bendrieji nurodymai 

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms ir 
gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono 
Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos konstrukcijos betono 
paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

7.3.6.10 Kokybės faktoriai 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai atspalvio 
skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo plokštumos. Įstrižainių nuokrypa, 
paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 



 

 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (7.11), 
I. ŠIMULIONIO G. 14, VILNIUS. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

0389/17-12-21-TDP-TF 

 

TF_0389-TDP-SK_TS 
 

Lapas Lapų Laida 

23 48 0 
 

7.3.6.11 Matavimo įranga 

Kokybės faktorių matavimo įranga: 
plieninė matavimo juosta, 
liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio, 
rėmas 500 x 500 mm², 
padidinimo stiklas su matavimo skale, 
atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 

7.3.6.12 Klasifikacija 

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai“ nurodytas kategorijas kiekvienai monolitinio ir 
surenkamo gelžbetonio konstrukcijai. 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami į kategorijas 

Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

Konstrukcijos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis arba 
įdubos gylis, mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 
matuojamos nuo 
konstrukcijos 
paviršiaus, mm 

Bendras betono 
nuskilimų ilgis 1 m 
ilgio briaunoje, mm 

A1  Matomas paviršius 
(pagal etaloną) 

2 20 

A2 1 1 5 50 
A3 4 2 5 50 
A4 10 1 5 50 
A5 Nereglamentuojamas 3 10 100 
A6 15 5 10 100 
A7 20 Nereglamentuojamas 20 Nereglamentuojamas 

 
Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 
Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus atskiroms 
konstrukcijoms. 
Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 
Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedinio nuotekų. 
Konkrečias kiekvienos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus nustatomi kokybės 
faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inžinieriumi, remiantis aukščiau pateikta lentele. 

7.3.6.13 Kokybės faktorių matavimas 

Išbetonuotų konstrukcijų kokybės faktorių matavimas ir nustatymas turi atitikti valstybinių standartų 
reikalavimus. 
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7.4 MONOLITINIŲ GRĘŽININIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS 

7.4.1 Paruošiamieji darbai 

Pamatus galima pradėti montuoti, kai atlikti šie darbai: 
- nutiestos iki pastato požeminės komunikacijos; 
- įrengti keliai; 
- suplaniruota aikštelė; 
- pažymėtos pamatų ašys. 

Nukasus augalinį sluoksnį ir išlyginus statybos aikštelę, pažymimos gręžinių vietos. Pamatų ašių nuokrypos nuo 
projektinės padėties turi neviršyti ±5 mm. 
Jei iš gręžinių išimtą gruntą galima panaudoti pogrindžiui, statybos aikštelės paviršius išlyginamas 10 – 15 cm 
žemiau grindų apačios, kad gruntą būtų galima paskleisti aikštelėje. 

7.4.2 Gręžinių įgilinimo darbai 

Gręžinys turi būti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo nei betonavimo metu. 
Pamatų duobes rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, ties kuriais gruntas buvo tirtas gręžiniais ar statinio 
zondavimo būdu. 
Gręžiama iki sluoksnio, į  kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, gręžimo meistras privalo 
apie tai įrašyti į žurnalą ir pranešti darbų vykdytojui. Pamatų projekto autorius sprendžia, ką daryti (palikti esamą gylį, 
gręžinį pagilinti, paplatinti gręžinio dugną ir pan.) 
Prieš pradedant gręžti, gręžimo aparatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis turi būti 
vertikali. 
Rieduliai iš gręžinio išimami: 

- iš bet kurio gylio specialiais griebtuvais; 
- rankomis, kai gręžinys be apsauginio vamzdžio, o jo gylis ne didesnis kaip 1,5 m; 
- rankomis, kai gręžinys su apsauginiu vamzdžiu, o jo gylis ne didesnis kaip 2,5 m. 

Dideli rieduliai smulkinami arba iškasami. Kai kuriais atvejais projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti gręžininį 
pamatą remti į riedulį. 
Įrengus gręžinį, dugne likęs sudarytas gruntas turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas. 
Į biriuose gruntuose įrengto gręžinio žiotis įstatomas gręžinio skersmens didumo metalinis apsauginis įdėklas. Kad į 
gręžinį nepatektų paviršinio vandens, apie jį suplūkiamas grunto volelis ir gręžinys uždengiamas skydu. 
Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų mažesnis negu 2Ø, antras gręžinys pradedamas gręžti, kai pirmame 
gręžinyje betonas yra pasiekęs 25% projektinio stiprumo. 
Sušalęs gruntas pirmiausiai atšildomas. O po to gręžiama įprastiniu būdu. Gruntą galima atšildyti elektra arba karštu 
smėliu. 
Kad gruntas neperšaltų, galima iš anksto jį  gręžinių  vietose apšiltinti, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis. 
Gręžininiai pamatai numatomi armuoti erdviniais karkasais.. 

7.4.3 Gręžininių pamatų betonavimo darbų vygdymas 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat 
maišomas. Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo užmaišymo pradžios. 
Pamatą betonuoti rekomenduojama be pertraukų. Pertraukas galima daryti betonuojant pamato stiebą. Jei 
pertrauka viršija 1 val., siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600 – 900 
mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Būtina pasiekti , kad betonavimo siūlė nebūtų suteršta. 
Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip –15°C, į gręžinį pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 
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+10°C, o kai oro temperatūra žemesnė kaip –15°C, tai betono temperatūra ne žemesnė kaip +15°C. 
Žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, gręžiniai uždengiami apšiltintais skydais. 

Gręžininių pamatų leistini nuokrypiai 

Gręžininio pamato nuokrypis Leistini 
nuokrypiai, mm 

1. Atskyrų gręžinių nuokrypos 50 
2. Jei rostverku sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, nuokrypos neturi viršyti: 

 skersine kryptimi 
 išilgine kryptimi 

 
50 
150 

3. Rostverku sujungtų gręžininų pamatų grupės nuokrypos 150 
4. Gręžinio skersmuo lyginant su projektiniu -30; +50 
5. Gręžinio paplatintos dalies skersmuo lyginant su projektiniu -50; +100 
6. Gręžinio gylis ±100 
7. Gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės 1 m ilgyje 10 

7.4.4 MONOLITINIŲ ROSTVERKŲ ĮRENGIMAS 

7.4.4.1 Armatūros ruošimas ir armavimas 

Rostverkas numatytas armuoti erdviniais karkasais bei armatūriniais tinklais. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai 
pagal darbo brėžinius. Strypai turi būti lenkiami šaltu būdu. 
Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį 
Transportavimo metu tarp armatūros ryšulių turi būti mediniai tarpikliai, o kobinių užkabinimo vietos paženklintos 
dažais. 
Armatūra turi būti visiškai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibęs. Todėl atstumas tarp armatūros strypų 
turi būti ne mažesnis už strypo skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant dviem eilėmis. 
Karkasai turi būti pagaminti ir į gręžinį įstatyti taip, kad apsauginis betono sluoksnis nuo projektinio nesiskirtų 
daugiau kaip 5 mm. Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba 
plastmasiniais padėklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – 
įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 
Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtinais atvejais 
surišami minkšta iškaitinta viela. 
Armatūros strypynai į gręžinį įstatomi prieš pat betonavimą įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus. 

7.4.4.2 Klojinių monolitiniam rostverkui įrengimas 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad 
patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 
Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

a) Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams 
iš spygliuočių medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos – 800 kg/m3. 

b) pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m³. 
c) armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg / 1m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai 

naudojami įvairioms konstrukcijoms). 
d) žmonių ir įrangos svoris. 
e) apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 

punkto apkrovų). 
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Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 
galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Klojiniai gali būti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama miško medžiaga, 
klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 
Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus 
konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. 
Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 
Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, bei kiti nešvarumai. 
Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 

Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukcijų, ir ryšių: 

- 1 m ilgio 
- visai angai 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo projektinio 
nuolydžio: 

- 1 m aukščio 
- visam aukščiui 
- pamatų 
- sienų iki 5 m 
- sienų virš 5 m 
- sijų 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
- pamatai 
- sienos ir kolonos 
- sijos ir ilginiai 
- pamatai po plieninėmis kolonomis 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 
5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių 
6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 
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Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Nuokrypis Leistini nuokrypiai, mm 
1. Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba projektinio polinkio per visą 
aukštį: 

 pamatų 
 sienų, ant kurių montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos 
 vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus 
atraminius paviršius 

2. Elementų ilgio 
3. Elementų skerspjūvio matmenų 
4. Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
5. Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

 
±20 
±5 
±5 

 
±20 

+6, -3 
-5 
3 

 
7.4.4.3 Deformacinės siūlės įrengimas 

Deformacinės siūlės įrengiamos ten, kur nurodyta pamatų sijų brėžinyje. Siūlės įrengiamos per visa pamatų sijos 
aukštį užpildant jas polistireniniu putplasčiu EPS100 arba kita analogiška deformacijas leidžiančia medžiaga. Pamatų 
sijų armatūra ties deformacinėmis siūlėmis nutraukiama. Deformacinės siūlės turi būti sandarinamos. 
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7.5 MŪRO DARBAI 

7.5.1 Bendroji dalis 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose numatomų išorinių ir 
vidinių mūro pertvarų mūrijimas, reikalavimai plytoms, skiediniui ir darbų kokybei. 
Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų atestuotos Lietuvoje. 

7.5.2 Plytos 

Silikatinės pilnavidurės plytos. Sąlyginė markė 125. Pagal LST EN 771-1:2011 ir LST EN 771-2:2011 gniuždymo 
atsparumo klasė – 12,5, t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas – 12,5 N/mm². 
Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai,  techniniai reikalavimai,  savybės, priėmimas, 
tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-1:2011 ir LST EN771-2:2011 nurodytus 
reikalavimus. 
Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų pavyzdžius: 
plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą apie visą jų 
gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų, 
atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. 
Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos medžiagos, kurios 
neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės. 
Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip išsidėstę  
plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti naudojami kaip 
etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus. 
Plytos, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo 
poveikio. 
Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. 
Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas. 

7.5.3 Statybiniai skiediniai 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento –kalkių 
skiediniai. 
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) 
užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. Cemento – kalkių skiediniai 
naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės (žiūr. poskyrį “Portlandcementas”). Kalkės 
turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. 
Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
Smėlis turi atitikti LST 13139:2003 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios 
dalelės neturi viršyti 2,0 mm . 
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus. 
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir 
pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

7.5.3.1 Konsistencija 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST EN 1015-3:2002/A2:2007, LST EN 1015-4:2002. 
Turi būti naudojami tokios konsistencijos skiediniai: 
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Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 
Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) montavimui, siūlių 
užtaisymui 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 
mūrui iš skylėtų plytų 

 
9-13 
7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

 
P.S. Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms medžiagoms, vykdant darbus 
karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos metu. 
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys vandens ir 
rišamųjų medžiagų kiekį. 
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 

7.5.3.2 Vandens laikomumas 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas vasarą, ir 
ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti ne 
mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

7.5.3.3 Reikalavimai skiediniams 

Pagrindiniai skiediniu kokybes rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, tankis, 
atsparumas šalciui ir kt. 

7.5.3.4 Stipris gniuždant 

Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal LST EN 
2005:2015 

Sudėtis tūrio 
dalimis  

(cementas:smėlis) 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l kg l 
S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 
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Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal LST En 
2005:2015 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas : smėlis) 

Portlandcementas 42,5 
klasės 

Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 
 
Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 2005:2015 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba 
N/mm2. 
Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST EN 2015-11:2002. 
Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, 
skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis sąlygomis, t.y. 
S7,5 ir S10. 
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs 
kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po 
to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

7.5.3.5 Atsparumas šalčiui 

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui 
šalčiui: 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 
-išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35 
-šildomų patalpų vidaus mūrui       F10 

Cementinio skiedinio: 
-vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui  F75 
-perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui    F50 
-vidaus darbams šildomose patalpose     F10 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu. 

7.5.3.6 Mišinių proporcijos 

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį 
Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 
Išorinės sienos 1 1 6 
Vidinės sienos 1 2 9 

  



 

 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (7.11), 
I. ŠIMULIONIO G. 14, VILNIUS. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

0389/17-12-21-TDP-TF 

 

TF_0389-TDP-SK_TS 
 

Lapas Lapų Laida 

31 48 0 
 

7.5.3.7 Skiedinio ruošimas 

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems 
darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar 
metalinių platformų. 
Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne 
mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi 
būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. 
Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami 
darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės. 

7.5.4 Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 

Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens įgeriamumas turi būti 
ne mažesnis kaip 6 %. 
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie 
gamintoją ir gaminį. 
Plytoms: 

-gamintojo pavadinimas ir adresas; 
-dokumento numeris ir išdavimo data; 
-sutartinis produkcijos žymėjimas; 
-partijos numeris ir plytų kiekis; 
-techninės kontrolės skyriaus žyma. Skiedinio mišiniui: 
-gamintojo pavadinimas ir adresas; tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 
-skiedinio markė; 
-rišamosios medžiagos pavadinimas; 
-konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 
-mišinio kiekis; 
-priedų pavadinimas ir kiekis; 
-LST 1346:1997 standarto žymuo. 

7.5.5 Mūro darbų vykdymas 

Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų plytų, 
tačiau pusplytės gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės 
vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 
Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, tiek per 
plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, 
jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės 
storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 
16mm. Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. 
Įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti 
armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm. 
Darbų metu jau sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio skiedinio. Jeigu tarp plytų 
pasitaikytų plytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, pažeista veidine ar kitokios spalvos nei dauguma, 
jos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip netinkamos. 
Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. Komunikacijų 
perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas 
vietose įdėti gilzes. 
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Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, 
kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro 
sienas galima mūryti tik iki tam tikro aukščio. Laisvai stovinčių  nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų 
gretimomis pertvaromis, aukštis neturi viršyti 1,5m, kai pertvaros plotis 9cm, ir 1,8m, kai pertvaros plotis 12cm. 
Virš pamatų dedamas hidroizoliacijos sluoksnis. 
Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant mūro sienų 
remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 
Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 

7.5.6 Mūro darbų kontrolė 

Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų projekte 
numatytiems. 
Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 
Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų 
darbų aktus. Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams: 

įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas; 
armuoto mūro konstrukcijoms; 
sėdimo deformacinių siūlių įrengimas; 
mūro sienų hidroizoliacijos darbai. 

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo 
dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto) -10mm 
2. Angų plotis -15mm 

3. 
Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės 
ruože tinkuojamo paviršiaus 

-10mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15mm 
5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10mm 
6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ±2mm 
7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15mm 
8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm 
9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15mm 
10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20mm 
11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5mm 

7.5.7 Mūro darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, mineraline vata 
ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 
Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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7.6 METALO DARBAI 

7.6.1 Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus apie metalinių konstrukcijų projektavimą, gamybą ir statybą. 
Atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas vamzdynų, ortakių ir kabelių kanalų tvirtinimui.  

7.6.2 Plieno markė, priklausomai nuo konstrukcijų atsakingumo 

Eil. 
Nr. 

Konstrukcija 
Sąlyginė 
takumo 

riba Rp02 

Stiprumo 
riba Rm 

Bandinio 
santykinis 
ištįsimas jį 

Smūginis tąsumas tiriant 
bandinius su U tipo 

koncentratoriumi KCU 
1. Pagrindinės metalinės 

konstrukcijos (santvaros, sijos, 
kolonos, denginio ir vertikalūs 
ryšiai, stoglangių ir durų 
aprėminimai 

225MPa 360MPa ≥25% - 

 
Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į kitose 
šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės 
sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi 
pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai 
atitinka technines sąlygas. 

7.6.3 Statybiniai profiliai 

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti 
absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia, juos galima 
išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę 
pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami 
neigiami bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius. Naudojami karštai ir šaltai 
valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi 
būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos. 

7.6.4 Elektrodai 

Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi būti pagaminti 
iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau. 
Mechaninės savybės siūlės metalo prie normalios temperatūros yra: 

-norminis siūlės metalo atsparumas Rwun=410Mpa; 
-skaičiuojamasis kampinių siūlių metalo atsparumas kirpimui Rwf=180MPa; 
-sąlyginis pailgėjimas δ=22%; 
-smūginis tąsumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm2); 
-sieros kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,030%; 
-fosforo kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,035%. 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne 
mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį 
pailgėjimą. 
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7.6.5 Varžtai 

Metalo konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai randami atlikus detalius metalinių 
konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus. 
Paskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą gali būti parinkti žemiau pateiktoje lentelėje, atsižvelgiant į pasirinktų 
varžtų klases. 

Varžtų sortimentas 

Įtempimas Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases 
4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9 

Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400 
Tempimas Rbt 170 160 210 200 250 400 500 

 
Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei 
poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų specifikacijas būtina 
įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 

7.6.6 Priešgaisrinė sauga 

Metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas konstrukcinėmis apsaugos priemonėmis įrengiant 
konstrukcijas paslėptai (tinkuojant apsauginiu tinko sluoksniu). Atviroms metalinėms bei medinėms 
konstrukcijoms galima naudoti atsparumą ugniai didinančias dangas (dažus, lakus ar kt.). Šių dangų 
techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į 
eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba 
atnaujinti. 
Statinio  statybai  naudojami  statybos  produktai  atitiks  jo  techninėse  specifikacijose  (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina raštu. 
Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti 
nustatomi gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui). 
Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai ir jo užtikrinimo būdai 
Statinio konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi: 

- sudaryti žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį jie priversti būti degančiame statinyje 
(pastate); 

- padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą, nustatytą laiką apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo; 
- garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai 

nustatytą laiką galėtų atlikti savo funkcijas. 
Statinių mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pakankamas konstrukcijų atsparumas ugniai. 
Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jos elementų atsparumas 
ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai. 
Atkreiptinas dėmesys  į  netiesioginį  gaisro poveikį, kurį  sukelia šiluminio plėtimosi  pasekmės: konstrukcijos 
elementų deformacijos ir (arba) suirimas. 
Statinių laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas pakankamu normatyviniu 
apsauginiu sluoksniu iki armatūros, metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas konstrukcinėmis 
apsaugos priemonėmis įrengiant konstrukcijas paslėptai, atviroms metalinėms bei medinėms konstrukcijoms 
galima naudoti atsparumą ugniai didinančias dangas (dažus, lakus ar kt.). 
Projektuojamų pastatų stogai turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus pagal LST EN 13501:2011. 
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Visų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas apsauginiu betono sluoksniu. Atstumas nuo 
betono paviršiaus iki armatūros strypo centro turi būti ne mažesnis kaip nurodyta STR 2.05.05:2005. 
Todėl ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos 
priemonėmis, padidinančiomis jų atsparumą ugniai iki reikiamo dydžio. 
Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų institucijų. 
Apsaugos sprendimai turi būti numatyti rengiant darbo brėžinius ir naudojami tiktai suderinus su Inžinieriumi. 

7.6.7 Apsauga nuo korozijos 

Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi 
būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 – daugiau 
kaip 15 metų. 
Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

- nuriebinimas; 
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 

2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2000 
- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po 

valymo; 
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

dangomis. 
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 µm. 
- spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse. 

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 
pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 
Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir 
iš karto gruntuojami. 
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 
uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
Alternatyviai gali būti naudojami kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su Inžinieriumi. 

7.6.7.1 Galvanizavimas 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 
- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-
4:2000; 
- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje 
- padengimas galvanine danga ≥80 µm arba padengimas cinku karštu būdu, ≥80 µm. 
Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku 
karštu būdu arba galvanizavimas turi būti atliekamas šiems  elementams ir konstrukcijoms: 
visoms išorinėms metalinėms konstrukcijoms ( lauko laiptams, vamzdynų atramoms ant stogo, turėklams ir kt.); 
Antikorozinis dažymas turi būti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinėms konstrukcijoms. Visoskitos vidaus 
metalinės konstrukcijos turi būti dažomos maisto pramonės pastatų atitvaroms tinkančiais dažais. 
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7.6.8 Kokybės kontrolė 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas plienas 
turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti 
defektai. 

7.6.9 Sijos, statramsčiais 

Kolonas gaminti iš vamzdinio , kvadratinio stačiakampio skerspjūvio profilio.  
Prieš vežant į statybos aikšteles, visos plieninės konstrukcijos gruntuojamos. 
Pagamintos gamyklose, plieninės konstrukcijos turi turėti sertifikatus, kuriuose nurodoma, iš kokių medžiagų 
pagaminta konstrukcija , ar šios medžiagos atitinka projektą ir standartus. 

7.6.10 Metalinių konstrukcijų gamyba 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo apžiūrėta bei aprobuota prieš 
Rangovui pateikiant savo užsakymą. 
Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 
užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 
Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 
Metalo profiliai ir  suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų  gamybai turi  būti  sertifikuotos. Konstrukcijos turi 
būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

7.6.11 Metalo darbai statyboje 

7.6.11.1 Bendri nurodymai 

Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto reikalavimus. Galima 
paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo. 
Naudojant firmų pagamintus gaminius, jų montažas, sandarinimas turi būti atliktas griežtai prisilaikant tos firmos 
reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų reikia 
naudoti izoliuojančias medžiagas. 
Metalinės sijos bei santvaros su kolonomis sandūrose tvirtinamos suvirinimu arba varžtais. 

7.6.11.2 Montažinis jungimas suvirinant 

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje 
gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. Jungiamųjų elementų kraštų 
apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius palikti apšerpėtus, pjautus dujiniu pjovimo 
būdu. Kampinių siūlų staliniai negali būti didesni kaip 1,2t (l - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių 
santykis 1:1. Suvirinant lakštus užleidimu, užleidimo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, 
jeigu nenurodyta kitaip. 
Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi būti užbaigtos 
stačiais kampais. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai. 
Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje esančioje vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, 
suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, idant nebūtų plyšių, tarpų, dėl kurių galėtų vykti korozija tarp susilietusių 
metalo paviršių. 
Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo atveju varžtai gali būti 
tik montažiniai. 
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7.6.11.3 Suvirinimas 

Pastatų karkaso konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus 
reikalavimus. 
Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su 
Inžinieriumi. 
Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų  garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 
deformacijų. 
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 
pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia 
pervirinti. 
Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai 
bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 
Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir suvirinimo 
srityse. 
Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai. 

7.6.11.4 Suvirintojų kvalifikacija 

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius reikalauja, Rangovas 
privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius. 

7.6.11.5 Suvirinimų bandymas 

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti 
paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. 
Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas 
apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 
Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę vietas 
ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam 
dalyvaujant. 

7.6.11.6 Suvirinimo tikrinimų apimtis 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: 
- vizualinis apžiūrėjimas, 
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas, 
- ultragarsinis tikrinimas. 

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 
- vizualinis apžiūrėjimas, 
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas, 
- ultragarsinis tikrinimas. 

7.6.11.7 Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

Suvirinimo defektai: 
grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai 

lakštų storis virš 10 mm 
Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per 

didelei suvirinimo srovei. 
Poros siūlės paviršiuje.  
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Nepilnai suvirinti paviršiai. 
Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi viršyti dydžių 
nurodytų valstybinių standartų reikalavimuose. 
Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Suvirinant rankiniu ar 
mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant automatiniu būdu – 2 % visų 
siūlių. 
Armatūros ir įdėtinių  detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių kaip nurodyta STR 2.05.05:2005 33 
lentelėje. 

7.6.11.8 Montažinis jungimas varžtais 

Montažiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varžtais. Minimalus varžto diametras turi būti ne mažesnis kaip 
16mm. Turi būti ne mažiau kaip du varžtai, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skylėms varžtams turi būti 2mm 
didesnės už varžto diametrą. Aukšto stiprumo varžtų kiaurymės nustatomos pagal atskirus reikalavimus. Jungiant 
vieną elementą su kitu per tarpinius elementus ar plokšteles, o taip pat jungimo mazge su vienpusiu antdėklu, varžtų 
skaičius mazge turi būti padidintas 10%, nei būtina pagal skaičiavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo 
elementui, kampuočiui ar loviniam profiliui, varžtų skaičius mazge turi būti padidintas 50%, nei būtina pagal 
skaičiavimus. 

Varžtų minimalūs atstumai 

 Atstumo riba Atstumas išdėstant varžtus 
1. Atstumas tarp varžtų centrų visomis kryptimis:  
 a) minimalus, jei jungiamų plieno elementų takumo riba <380MPa 2,5d 
 b) minimalus, jei jungiamų plieno elementų takumo riba >380MPa 3d 
 c) maksimalus kraštinėje eilėje 8d arba 12t 
 d) maksimalus vidurinėse eilėse 16d arba 24t 

2. Atstumas nuo varžto centro iki elemento krašto:  
 a) minimalus išilgai jėgos veikimo krypties 2d 
 b) minimalus skersai jėgos veikimo krypties 1,5d 
 c) maksimalus 4d arba 8t 

 
Žymėjimas: t – minimalus jungiamojo išorinio elemento storis; d – kiaurymės varžtui diametras. 
Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra uždėti gamykliniai žymenys. Visos skylės varžtams turi būti gręžtos. 
Neleidžiama skylių metale išpjauti dujiniu suvirinimo būdu. 
Sprendimai, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (dedant spyruoklinę poveržlę ar kontraveržlę), turi būti 
nurodyti projekte. Draudžiama varžto galą užvirinti arba užplakti varžto sriegį. Dėti spyruoklines poveržles, jei yra 
ovalinės kiaurymės varžtams, neleidžiama. 

7.6.11.9 Konstrukcijų dažymas 

Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos dangos 
storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių paviršiai nepažeisti 
korozijos. 
Dangos ilgaamžiškumą  užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas 
yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna 
šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro 
laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir 
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skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti 
nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos technine 
priežiūra. 
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų 
atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

7.6.11.10 Metalinių elementų sandėliavimas 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi būti markiruojami 
vietoje arba grąžinami gamintojui. 
Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 
pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne 
mažiau 0,2 m. 
Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar 
metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 
.Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

7.6.11.11 Metalo darbų kontrolė 

Inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi būti pateikiamos visos 
priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. 
Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Inžinierius gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 
bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi 
būti atmesti. 
Inžinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo 
defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. 
Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 
Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės  priežiūros inžinieriaus. 
Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami 
patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti 
su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas 
užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų 
brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 
Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į gaminių 
partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra 
nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti praneštas statybos 
vadovui. 
Projekte numatytoje aikštelėje  konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, ant 
platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. Kitos 
medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje. 
Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. Priklausomai nuo 
konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti atitinkamą pažymėjimą-diplomą. 
Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, 
virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti 
pagrindinės konstrukcijos padėtį. 
Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 
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7.7 MEDIENOS DARBAI 

7.7.1 Reikalavimai medienai ir jos gaminiams 

Vientisosios pjautinės ir klijuotos sluoksninės medienos konstrukcijos gaminamos iš pušies, eglės arba maumedžio 
medienos. Gali būti naudojama kitos veislės mediena, kurios rodikliai (stipris, atsparumas biologiniams veiksniams, 
natūralus ilgaamžiškumas ir kt.) ne blogesni nei nurodyti žemiau. Klijuotosios sluoksninės medienos stiprumo klasė 
turi tenkinti GL28h klasės reikalavimus pagal LST EN 14080:2013, o lamelės turi būti rūšiuotos pagal stiprį pagal LST 
EN 14081-1:2011. Vientisosios medienos gaminių stiprumo klasė C18 turi atitikti LST EN 338:2010, o elementų 
skerspjūvio matmenų tikslumas turi tenkinti ir EN 1313-1:2010 standartų reikalavimus. Vientisoji pjautinė mediena turi 
būti vizualiai surūšiuota pagal LST EN 1611-1:2000, arba mašininiu būdu pagal LST EN 14081-2:2011 į stiprumo 
klases pagal LST EN 338:2010. Didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinių konstrukcijų matmenų klijuotai 
sluoksninei medienai pateikti žemiau lentelėje. 
 

Nominalūs dydžiai 
Didžiausi leistini nuokrypiai 

Tiesios ašies 
elementams 

Lenktos ašies 
elementams 

Skerspjūvio plotis bet kokio dydžio ± 2 mm 
Skerspjūvio aukštis h ≤ 400 mm + 4 mm iki − 2 mm  

h • 400 mm + 1 % iki − 0,5 % 
Stačių kampų 1:50 
Ilgis tiesių ir lenktų (lanko ilgis) elementų L ≤ 2 m ± 2 mm  

2 m ≤ L ≤ 20 m ± 0,1 %  
L • 20 m ± 20 mm 

Persisukimas matuojamajame 2 m ilgio ruože 

 
4 mm − 

Išlinkis per elemento ilgį ≤ 6 lameles − ± 4 mm  
• 6 lameles − ± 2 mm 

 
Klijuotosios sluoksninės medienos skerspjūvio lamelių storis turi būti ne didesnis kaip 3 cm, konstrukcijoms 
eksploatuojamoms 3.2, 4 ir 5 pavojingumo klasėse, ir ne didesnis kaip 4 cm, konstrukcijoms eksploatuojamoms 1 ir 2 
pavojingumo klasėse. Medinės sluoksninės klijuotos konstrukcijos turi būti gaminamos specializuotoje gamykloje, 
turinčioje atitinkamus įrengimus ir reikiamą kokybės kontrolės sistemą, o gaminiams suteikiamas atitikties Europos 
standartams sertifikatai. Vientisosios ir klijuotos sluoksninės medienos gaminiams turi būti naudojama tik brandžioji 
mediena (balanos mediena negalima) kai jos eksploatacijos pavojingumo klasės 3.2, 4 ir 5. Medinių elementų 
medienos drėgnis statybos metu turi būti ne mažesnis kaip 15 %. Visi medienos gaminai turi turėti kokybės atitikties 
sertifikatus, kuriuose nurodyta: medienos veislė, stiprumo klasė, rūšiavimo ir stiprumo klasės nustatymo būdas, 
medienos drėgnis, matmenų nuokrypos. Visi mediniai elementai turi būti obliuoti. Visi mediniai elementai turi būti 
paženklinti unikaliu, vandeniui atspariu žymeniu, nurodančiu jo padėtį montuojamojoje schemoje. 

7.7.2 Medienos apdorojimas impregnantais 

Visi lauke esantys mediniai konstrukciniai elementai turi būti apdoroti tirpalais, apsaugančiais nuo biologinių poveikių 
ir padidinančiais paviršinį ugniai atsparumą iki B-s3,d0 klasės. Mediena turi turėti natūralų ilgaamžiškumą pagal LST 
EN 350-2:2000 konkrečiai pavojingumo klasei, nustatytai pagal LST EN 335:2013, arba turi būti apsauginis 
apdorojimas, parinktas pagal LST EN 335:2013 ir LST EN 460:2000. Medienos impregnantai turi būti parinkti pagal 
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medienos biologinio pavojingumo klasę (standartas LST EN 335:2013) ir turi tenkinti LST EN 599-
1:2009+A1:2014  standarto reikalavimus. Medienos ir jos gaminių natūralus ilgaamžiškumas turi būti užtikrintas 
eksploatacijos pavojingumo klasėms 2 ir 4 pagal LST EN 335:2013. Impregnavimas antiseptiku parenkamas pagal 
lentelę apačioje. 
Apdorojimo mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai negali 
būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 
Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus. 
Į apsauginius mišinius, naudojamus tepimui ar purškimui, turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad 
būtų galima atskirti padengtus paviršius. 
Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 
patvirtinantį šį apdorojimą. 
Sertifikate turi būti nurodyta: 

- organizacija (firma), atlikusi apdorojimą; 
- antiseptiko ar antipireno rūšis; 
- apdorojimo metodas; 
- apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos); 
- apsauginio mišinio įsiskverbimo į medieną gylis. 

 

Konstrukcija 
Konstrukcijo
s elementas 

Pavojingumo 
klasė 

Mediena 

Natūralus 
ilgaamžiškumas 

Įm
irk

um
as

 

Impregnavima
s 

pagal LST EN 
335 

pagal LST 350-2 
lent.4 

pagal LST EN 
460 lent. 1 

Lauko laiptai ir 
terasos 

sąlytyje su 
žeme ar kitu 
hor. 
paviršiumi a) 

4 pušis/eglė 
(picea 
abies/abies 
alba) 

balana 5 3 impregnavimas 
būtinas 
 b) 

Gulekšniai Po sienomis, 
sąlytyje su 
pamatu 

2 pušis/eglė 
(picea 
abies/abies 
alba) 

balana 5 3 impregnavimas 
rekomenduomas 
c) 

a) ir kai neišlaikytas minimalus atstumas 150 mm tarp žemės (ar kito hor. paviršiaus) ir konstrukcijos 
b) minimalus tirpalo įsiskverbimo į balanos medienos gylis yra 6 mm (P4 klasė) 
c) minimalus tirpalo įsiskverbimo į balanos medienos gylis yra 3 mm (P1 klasė) 

7.7.3 Reikalavimai medinių elementų jungimo priemonėms 

Metaliniai elementai, metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės turi būti atsparūs korozijai, arba apsaugoti nuo 
korozijos. Rekomenduojamos medžiagos ir antikorozinės apsaugos dangos jungimo detalėms: 

Jungimo detalės 
Eksploatacijos klasė 

1 2 3** 
Vinys, sraigtai ∅ ≤ 4 mm Nereglamentuojama Fe/Zn 12c* Fe/Zn 25c* 
Varžtai Nereglamentuojama Nereglamentuoj

ama 
Fe/Zn 25c* 
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Kabės Fe/Zn 12c* Fe/Zn 12c* Nerūdijantis 
plienas 

Metalinės dygiuotosios plokštelės ir plieninės 
plokštelės iki 3 mm storio 

Fe/Zn 12c* Fe/Zn 12c* Nerūdijantis 
plienas 

Plieninės plokštelės nuo 3 mm iki 5 mm Nereglamentuojama Fe/Zn 12c* Fe/Zn 25c* 
Plieninės plokštelės daugiau nei 5 mm storio Nereglamentuojama Nereglamentuoj

ama 
Fe/Zn 25* 

* Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi būti pakeista į Z 275 ir Fe/Zn 25c turi būti pakeista į Z 
350 pagal LST EN10326 
** Itin agresyvioms sąlygoms turi būti parinkta Fe/Zn 40, sunkios gilios dangos arba nerūdijantis plienas 
 

 
Vinys turi atitikti standarto LST EN 10230-1:2000 reikalavimus. Varžtų mechaniniai rodikliai turi atitikti LST EN ISO 
898-1 reikalavimus. Taip pat varžtai gali būti gaminami iš karštai valcuotojo plieno atitinkančio standartų nuo LST EN 
10025-1 iki LST EN 10025-4 reikalavimus. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, tačiau šiuo atveju 
turi būti tenkinami LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas varžtų plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo 
ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2, kai varžtai turi atlaikyti šlyties poveikį, ir ne didesnis kaip 900 N/mm2 – kitais 
atvejais. Ilgasriegiai (strypai metriniu sriegiu per visą koto ilgį) pagal standartą DIN 975 gali būti naudojami jungtyse tik 
tempimo jėgoms perimantiems varžtams konstruoti. Plieniniai kaiščiai turi būti gaminami iš S235, S275 arba S355 
stiprumo klasės normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno 
pagal LST EN 10025-3:2005. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, tačiau šiuo atveju turi būti 
tenkinami LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas kaiščių plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo ribą 
nėra didesnis kaip 640 N/mm2. 
Skylės medienoje varžtams turi būti 1 mm mažesnės arba lygios varžto skersmeniui. Tam tikrais atvejais, skylės 
varžtams gali būti ir didesnės nei varžto skersmuo, tik ne daugiau kaip d+1 mm. Medsraigčiams skylės gręžiamos, kai 
jų išorinio sriegio skersmuo didesnis kaip 6 mm. Naudojant savisriegius medsraigčius gręžiamos skylės nurodomos 
projekte. 
Poveržlės po varžtų galvute ir veržlėmis naudojamos praplatintos, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 3 d (d – 
varžto skersmuo) ir storis – 0,3 d. Veržlių įveržimas turi būti toks, kad neatsirastų medienos pažaidų po poveržlėmis, o 
poveržlės įsiglemžimo gylis turi būti ne didesnis kaip 2 mm. Atstumai tarp virbalinių jungių centrų ir nuo jungės centro 
iki medinių elementų galo (krašto) turi būti ne mažesni už minimalius, nurodytus STR 2.05.07:2005 IV skirsnyje arba 
atitinkamuose produktų Nacionaliniuose ir Europiniuose techniniuose įvertinimuose. Pagalbinės plieninės medinių 
elementų tvirtinimo detalės – kiaurymėtos plokštelės, plokštelių lygiašoniai ir nelygiašoniai kampai, sijų ir gegnių 
atramos, medsraigčiai, vinys – gali būti naudojamos tik turinčios kokybės atitikties deklaraciją atitinkančią Nacionalinius 
ar Europos techninius įvertinimus (ETA) arba standartus. 

7.7.4 Paruošiamieji darbai 

Medžio ir klijuotos medienos konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. 
Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. Prie 
gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. 
Priimant medžio ir klijuotos medienos konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, techninės priežiūros inžinierius turi 
patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose ir ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 
Už konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako rangovas. 
Konstrukcijos ir detalės turi būti apsaugotos nuo sudrėkimo, o sausu metų laiku – nuo tiesioginio saulės spindulių 
veikimo. 
Gaminiai turi būti laikomi uždarose su geru vėdinimu sausose patalpose. 
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Gaminiai sukraunami vertikaliai arba horizontaliai į rietuves, dedant tarp atskirų elementų padėklus. Didelių gabaritų 
gaminiai apdengiami apsaugine antiseptikuota ir apklijuota ruberoidu lenta. 

7.7.5 Laikančių medinių konstrukcijų įrengimas 

Konstrukcijas su defektais, atsiradusiais transportuojant, sandėliuojant arba kitais būdais ir kurių negalima pašalinti 
statybos aikštelėje, montuoti draudžiama. 
Medines laikančias konstrukcijas laikantys atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur reikia pabetonuojant cementiniu 
skiediniu arba kitu būdu. 
Visi stogo elementai sąlyčio su mūriniu vietose izoliuojami rulonine danga. 
Medinės konstrukcijos turi būti patikimai pritvirtintos prie sienų ir tarpusavyje, kaip nustatyta.  
Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti leistinų. 

7.7.6 Medinių elementų montavimas 

Klijuoto medžio rėmų montavimą galima pradėti tik visiškai užbaigus gelžbetoninių  monolitinių atramų įrengimo 
darbus ir turint objekte visas reikalingas atramines metalines detales ir jungimo elementus. 
Montavimo eiga turi užtikrinti visų sumontuotų pastato elementų pastovumą ir geometrinį nekintamumą visose 
montavimo stadijose. 
Skydai bei sijos  turi būti montuojamos taip, kad jas būtų galima  kuo  greičiau  uždengti nuo lietaus ir tiesioginių 
saulės spindulių poveikio. 
Klijuotos medžio kolonos montuojamos ant  g/b  monolitinių atramų  ir jungiamos prie jų  per metalines atramines 
detales. 
Montuojant klijuotas medžio konstrukcijas būtina vadovautis leistinais elementų montavimo nuokrypiais. Jie 
pridedami techninių specifikacijų gale. 
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7.8 IZOLIACIJOS DARBAI 

7.8.1 Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus apie šiluminės izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos įrengimą grindims, sienoms, 
pertvaroms, stogams. 
Šilumos izoliacijos įrengimas parodytas brėžiniuose. 
Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių. 
Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. 
Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.  
Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. 
Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN33-1993.  
Hidroizoliacija turi būti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuos kiekvienam konstrukciniam 
elementui.  
Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. 
Deformacinės siūlės įrengiamos pagal parengtus darbo brėžinius. Zonas palei ventiliacinius stovus ir vamzdžius 
reikia sustiprinti papildomu ruloninės dangos sluoksniu. Jis turi būti užklijuojamas 0,5 m spinduliu aplink ventiliacijos 
stovą ir ant visų virš stogo lygio iškylančių elementų. 

7.8.2 Šilumos izoliacija 

7.8.2.1 Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 

Hidroizoliacijos medžiaga bei savybės turi atitikti atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas 
siūlo kitą medžiagą, jis turi užtikrinti, kad medžiagos savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms 
konstrukcijoms, ir gauti projekto vadovo patvirtinimą. 

7.8.2.2 Bendrieji reikalavimai 

1. Gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
2. Gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių 

bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
4. Šilumos izoliacijos vatos plokštės ar lamelės: 
turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti; 
turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 
vėjo izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos turi perdengti visas universalių plokščių siūles ir glaudžiai 

priglusti prie pačių plokščių. 
5. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais 

esančių 
gaminių siūles. 
6. Įrengiant šilumos izoliaciją karkasinėse konstrukcijose, universalių mineralinės vatos plokščių plotis 

turi būti 1,5-2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementų. 
7. Vertikaliose ir nuožulniose konstrukcijose su vėdinamu oro tarpu universalios mineralinės vatos 

plokštės turi būti apsaugotos nuo vėjo. Vėjo izoliacijai gali būti naudojamos: 
 ventiliuojamų atitvarų plokštės ; 

vėjo izoliacinės gipso kartono plokštės (tik vertikaliose konstrukcijose); 
plėvelinės vėjo izoliacijos medžiagos; 
kitos garui laidžios lakštinės medžiagos. 
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8. Parenkant vėjo izoliaciją, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių priešgaisrinių reikalavimų. 
9. Vėjo izoliacija sienoms yra parenkama pagal Aplinkos ministerijos rekomendacijų R 40-02 „Sienų 

su ventiliuojamais oro tarpais projektavimas ir statyba“ reikalavimus. 
10. Tinkuojamų fasadų šiltinimui skirtos plokštės turi atžymą ant tos pusės, kuri turi būti klijuojama ir 

tvirtinama prie sienos. 

7.8.2.3 Sandėliavimas 

1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, šilumos izoliacijos gaminiai 
turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

2. Šilumos izoliacijos vatos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno 
gaubtu gali būti sandėliuojami lauke. 

3. Šilumos izoliacijos plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba 
pastogėse. Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2m. 

4. Fasadų plokštės sandėliuojamos patalpose. 
5. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai 

nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. 
6. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis 

įpakavimas. 
7. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių 
kritulių – įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 

7.8.2.4 Atitvarinių konstrukcijų šiltinimas iš vidaus 

1. Mūrines ir gelžbetonines sienas šiltinti iš vidaus nerekomenduojama, nebent tokias sąlygas 
padiktuoja specialus sprendimai. 

2. Jei izoliacijos tvirtinimui naudojami mediniai statramsčiai, po jais įrengiamos hidroizoliacinės juostos 
(šiltinant mūrines ir gelžbetonines sienas). 

3. Jei numatoma šiltinti iš vidaus daugiau nei t=50mm, būtina apskaičiuoti atitvaros temperatūrinį – 
drėgminį režimą, kad išvengti kondensato kaupimosi atitvaros viduje 

7.8.3 Hidroizoliacija ir garo izoliacija 

7.8.3.1 PVC stogo danga 

Stogo hidroizoliacinio sluoksnio įrengimui turi būti naudojama vienasluoksnė, 1,2...2,0 mm storio sintetinė membrana, 
pagaminta iš etilenpropilendieno terpolimero, sumaišyto su suodžiais, alyvomis, kietikliais ir technologiniais 
priedais. Pagaminta pagal LST EN 13956:20016 reikalavimus, arba alternatyvi, su ne prastesnėmis techninėmis 
charakteristikomis nei parinktoji danga. 

7.8.3.2 Klijuojamoji hidroizoliacija 

Įrengiama iš ≥0,2 mm storio polietileno plėvelės su charakteristikomis: 
vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=200 C ≤ 0,01 %. 

Polietileno plėvelė  turi būti klijuojama patentuotomis mastikomis arba klijais, atspariais vandeniui, ilgaamžiais, 
užtikrinančiais gerą sukibimą su pagrindu. 
Visos hidroizoliacijos turi būti geros kokybės, gerai sukibti su izoliuojamu paviršiumi neturėti plyšių ir įtrūkimų, 
užtikrinti ilgalaikę konstrukcijos apsaugą nuo vandens. 
Medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje. 

7.8.3.3 Garo izoliacija 

Garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės, su charakteristikomis: 
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garinė varža ≥13,3m²h Pa/mg; 
vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=200 C - 0,01 %; 
tankis, kai t=200 C - 0,919÷0,929 g/cm3. 

Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. 

7.8.3.4 Vėjo izoliacija 

Vertikaliose ir nuožulniose konstrukcijose su vėdinamu oro tarpu universalios mineralinės vatos plokštės turi būti 
apsaugotos nuo vėjo. Vėjo izoliacijai gali būti naudojamos: 

ventiliuojamų atitvarų plokštės PAROC WAS 25t ir PAROC WAS 35 ar analogiškos; 
vėjo izoliacinės gipso kartono plokštės (tik vertikaliose konstrukcijose); 
difūzinė plėvelė 

1.1.1.1 Izoliavimo darbų vykdymas 

Kai temperatūra žemesnė kaip -200 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą 
(šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 
Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant Inžinieriui. 

7.8.3.5 Stogų ir sienų šiluminės izoliacijos įrengimas 

Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu. 
Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų. 
Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtą 
vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos 
skersiniame pjūvyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 
Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento skiedinys 
nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. 
Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant vienam sluoksniui vienas 
elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. 
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. 

7.8.3.6 Angų užtaisymas 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas angas, 
prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti 
tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakštinėse 
konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 
Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinė užtikrintų gerą sandarumą. Ypač 
kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų 
praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 
Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 

7.8.3.7 Garo izoliacijos įrengimas 

Garo izoliacija turi būti įrengiama ant išlyginto pagrindo. 
Garo barjeras turi būti įrengtas ištisai per visą stogą su sandariais prijungimais prie kraštų ir virš stogo iškylančių 
elementų. Garo izoliacijos juostos turi būti hermetiškai suklijuojamos užleidžiant ≥150mm, o izoliacijos kraštai turi 
būti priklijuojami prie konstrukcijų užlenkiant į viršų per šiluminės izoliacijos storį. 
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7.8.3.8 1.49.3 PVC stogo dangos įrengimas 

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. 
PVC stogo danga yra montuojama, ją laisvai paklojant ir mechaniškai pritvirtinant ties siūlių persidengimais. 
Persidengiančios siūlės užsandarinamos, naudojant karšto oro srovės įrangą, pavyzdžiui, rankinius sandarinimo 
karšto oro srove įrankius ir prispaudžiamuosius volelius, arba automatinius sandarinimo karšto oro srove įrankius 
su kontroliuojama karšto oro temperatūra, kuri turi būti ne žemesnė kaip 600 oC. Rekomenduojamas įrangos tipas: 
LEISTER TRIAC C rankiniam užsandarinimui ir LEISTER VARIMAT automatiniam užsandarinimui. Suvirintų 
persidengimų efektyvus plotis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 90 mm. Siūles reikia 
mechaniškai patikrinti, tam panaudojant atsuktuvą ar plieninę adatą ir įsitikinant, kad sandarinimo siūlė yra 
vientisa, be oro tarpų. Trūkumus reikia pašalinti, naudojant karštu oro srovės sandarinimą. 
Hidroizoliacinė PVC danga gali būti montuojamas ne žemesnėje kaip -5-10 oC temperatūroje. Esant žemesnei kaip 
+5 oC temperatūrai, prieš montavimą hidroizoliacinė membrana turi būti laikoma ir išpakuojama kambario 
temperatūros patalpoje netoli nuo įrengimo vietos. Montavimo darbai negali būti atliekami esant lietui, sniegui, 
šalčiui ar stipriam vėjui. 
Atlikti darbai tikrinami ir bandomi pagal EN 1593(A1) reikalavimus. 

7.8.3.9 Lietaus vandens nutekėjimo įrengimas 

Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus 
intensyvumui. 
Lietaus nuvedimą pastate vykdyti pagal specialistų parengtą projektą. 

7.8.3.10 Grindų hidroizoliacijos įrengimas 

Įrengiant klijuotinę izoliaciją iš polietileno plėvelės ar kitų ruloninių medžiagų reikia laikytis šių instrukcijų: 
- hidroizoliaciją reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose tipų brėžiniuose kiekvienam 

konstrukciniam elementui. 
- Naudojamos medžiagos turi būti pažymimos taip, kad ženklus būtų lengva matyti statybos ir 

montavimo metu, arba kad ši informacija būtų aiškiai parodyta kitu priimtinu būdu. 
- Izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių. Joje negali būti plyšių ar įtrūkimų. 
- Grindų dangos pagrindas turi būti, lygus ir nuvalytas prieš pradedant dengti izoliaciją, vidiniai ir 

išoriniai kampai turi būti suapvalinti spinduliu iki maždaug 35 mm. 
- Izoliaciją klijuojant, izoliavimo darbų negalima atlikti ant drėgno pagrindo. 
- Horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug 

150 mm virš paviršiaus lygio vidaus erdvėse (PVC plėvelė – maždaug 100-110 mm), aukščiau aukščiausio 
paviršiaus taško arba iki aukščio, nurodyto brėžiniuose. 

- Visi izoliacinės plėvelės sujungimai turi būti suklijuoti 150 mm pločio ruožu visur, kur įrengiama 
garo izoliacija. Tokia ruožu taip pat turi būti priklijuoti jos kraštai. 
Žemėje esančių g/b sienas,rostverkus padengti hidroizoliacija. Naudoti bituminės mastikos teptinė ir ritininės 
dangos klljuotinė hidroizoliacija. 
Hidroizoliacija turi būti įrengiama pagal darbo brėžiniuose pateiktus sprendimus. 

7.8.3.11 Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu 

Kai temperatūra žemesnė kaip -200 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą 
(šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 
Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
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7.8.3.12 Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +50 C. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo 
atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % projektinio stiprumo. 
Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi būti 
naudojamos mastikos sintetinių kaučiukų pagrindu. 
Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų dedama 
paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 
Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokšlio ir vamzdžio 
paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė. 

7.8.3.13 Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Inžinieriui. 
Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, 
pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

7.8.3.14 Stogo dangos pridavimas 

Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir 
nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti Inžinierius. 

7.8.3.15 Reikalavimai darbų vykdymui ir kokybės kontrolei 

Atskirų darbų, įrengiant  termoizoliaciją, vykdymas ir darbų kokybės kontrolė  turi atitikti galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus ir nurodymus. 
Hidroizoliacijos darbų vykdymas ir kokybės kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis medžiagos Gamintojo 
nurodymais ir rekomendacijomis. 


