
SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS



Problematika

- Gyvenamosios zonos praradimas

- Probleminės vietos: 

- Balkonai;

- Perdangos;

- Stogas;

- Angokraščiai.



Įprastiniai ploto ribojimai vykdant energinę modernizaciją

Angokraščiai Užsklandos, roletai Kaminai Praėjimai tarp namų Įėjimai Praėjimai

Neįprastos geometrijos Balkonų zonos
Pastatai ant „raudonų linijų“ Kultūrinis paveldas



Apšiltinimo medžiagų storių palyginimas

MW EPS XPS PIR PF VIP 

Ploninant apšiltinimo medžiagą pasiekiamas mažesnis reikiamas U-dydis – 0.10 W/m²·K. 



Apšiltinimo medžiagų mikroskopinė sandara

Uždaros poros – iki 
98% uždarų porų

Uždaros poros – oro 
kapiliarai tarp porų

Atviros poros –
pluoštinės medžiagos



Apžvalgos kampas α

Langas

Siena

EPS arba vata

Apžvalgos kampas β

PIR/PF 
plokštės

Apžvalgos kampas α

Balkono langas

EPS arba 
vata

PIR/PF 
plokštės

Siena

BALKONO APŠILTINIMAS

ANGOKRAŠČIO APŠILTINIMAS

PIR / PF apšiltinimo privalumai renovacijoje



Angokraščių apšiltinimas



Perdangų apšiltinimas



Įlajos apšiltinimas



Fenolio putų (PF) izoliacinių plokščių atsparumas ugniai

Lietuvoje GTC atlikti tyrimai leidžia naudoti PIR izoliacines 
plokštes ventiliuojamuose fasaduose, kur reikalaujama B 
degumo klasė.



Sandarumas

Sandarumas viena iš pagrindinių rodiklių 
siekiant pastato energetinio efektyvumo.

PIR ir PF apšiltinimo plokštės turi aukštą 
sandarumo rodiklį.

Pastato sandarumas tiesiogiai priklauso nuo 
projekto ir darbų kokybės, tačiau naudojant 
modernias izoliacijas šį rodiklį pasiekti 
paprasta.



- Nereikia įrengti vėjo izoliacijos;

- Lengvai pjaustomos ir frezuojamos;

- Lengvai ir greitai sumontuojamos;

- Nekenksmingos – neskleidžia jokių kenksmingų 
medžiagų visą naudojimo laiką, bet kokiomis vidaus 
oro sąlygomis;

- Ilgaamžės – nekeičia savybių, nesensta;

- Plonos, bet patikimai apšiltina.

PIR / PF apšiltinimo privalumai renovacijoje



Angokraščio apšiltinimas



Daugiabučio modernizacija - Latvių g. 54, Vilnius



Daugiabučio modernizacija - Pavasario g., Vilnius



Daugiabučio modernizacija - Žemaičių g., Panevėžys



Daugiabučio modernizacija - Kęstučio g., Prienai



Highway verslo centras



Respublikinė Panevėžio ligoninė



Kauno klinikinė ligoninė



Kronborg pilies (UNESCO sąraše) renovacija 
Danija



NAUJIENA! SLENTEX® - išskirtinai pagal BASF

- Nedegi medžiaga (A2-s1,d0, EN 13501)
- Λd 0,019 W/mK(@10°C, EN 12667)
- Lanksti 10 mm danga
- Aukštas temperatūrų rėžimas (> 400 °C)
- Hydrofobinė, bet laidi garams
- Atspari gniuždymui, tvirta, apdorojama 
(tankis ~200kg/m³)



www.izoliacija.com
PROJEKTAVIMAS
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