VĖDINAMOS
SIENOS
Vėdinamų sienų šiltinimo sprendimai
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VĖDINAMOS SIENOS
Vėdinamų sienų konstrukcijose išorinėje pusėje įrengiamas vėdinamas oro
sluoksnis tarp fasado apdailos ir šiltinimo sluoksnių. Šio sluoksnio paskirtis – leisti cirkuliuoti oro srautui, kuris
iš konstrukcijos pašalina drėgmės perteklių, palaiko ją sausą ir užtikrina tinkamą jos funkcionavimą. Oras tokiame
tarpe dažniausiai cirkuliuoja iš apačios
į viršų. Konstrukcijos apačioje paliekamos angos, pro kurias oras patenka į vėdinamą oro tarpą. Patekęs į tarpą oras
sušyla, surenka drėgmę, juda aukštyn ir
galiausiai išsivėdina pro angas, esančias
sienos viršuje.
Dar prieš įrengiant šilumos izoliacijos sluoksnį laikanti sienos konstrukcija
turi būti nelaidi orui ir atitikti sandarumui keliamus reikalavimus. Jokie fasado
elementų montavimo darbai neturi mažinti pastato sandarumo orui.
Šilumos izoliacijos medžiaga turi užpildyti visą jai skirtą erdvę. Izoliacijos
sluoksnyje negali būti oro tarpo, o pati
medžiaga turi priglusti prie šiltinamojo
paviršiaus visu savo plotu. Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti sumontuoti į
karkasą ir (arba) mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamojo paviršiaus. Būtina
užtikrinti, kad visą konstrukcijos naudojimo laiką izoliacijos gaminiai nepasislinktų ir tarp jų nesusidarytų plyšių ar

oro kišenių. Jei izoliacijos medžiaga neužpildo visos jai skirtos erdvės, gali prasidėti nepageidaujami oro cirkuliacijos
ir konvekcijos procesai, dėl kurių gali
stipriai sumažėti numatytas izoliacijos
veiksmingumas ir keistis drėgminės atitvaros sąlygos.
Siekiant apsaugoti orui laidų šilumos izoliacijos sluoksnį nuo oro prasiskverbimo ir neleisti sumažėti šilumos
izoliacijos veiksmingumui, pagal STR
2.01.03:2009 ir STR 2.01.11:2012 reikalavimus, būtina įrengti paviršiaus
apsaugą nuo vėjo. Apsaugos nuo vėjo
dangos savybės turi atitikti oro srauto intensyvumą vėdinamame oro tarpe.
Vėdinamos sienos konstrukcijoje kaip
apsauga nuo vėjo gali būti naudojamos
specialios apsaugos nuo vėjo plokštės, šilumos izoliacijos gaminiai su apsaugos
nuo vėjo funkcija arba tam skirtos plėvelės. Apsaugos nuo vėjo sluoksniui keliamus reikalavimus lemia numanomas
oro srauto intensyvumas vėdinamo oro
sluoksnyje. Tai daugiausia priklauso nuo
pastato padėties (atvira ar uždara vietovė) ir aukščio, šilumos izoliacijos gaminio medžiagos rūšies (uždarų ar atvirų
porų medžiaga) ir jos oro laidumo bei
šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimo
būdo.
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VĖDINAMŲ SIENŲ ELEMENTAI
LAIKANTI KONSTRUKCIJA

Sienos elementas, atitinkantis būtinus
sandarumo ir mechaninio stiprumo reikalavimus. Šių elementų esama keletos
rūšių.

SIENOS APDAILAI IR ŠILUMOS IZOLIACIJOS
SLUOKSNIUI SKIRTAS KARKASAS ARBA
RĖMINĖ KONSTRUKCIJA

Vertikalių ir horizontalių profilių, pagamintų iš medžio arba metalo, konstrukcija montuojama tarp laikančios sienos
ir apdailos sluoksnio.
ŠILUMOS IZOLIACIJA

A. MASYVIOS SIENOS LAIKANTI KONSTRUKCIJA

Mūrinės sienos iš molio, kalcio silikato,
porėto betono ar akmens elementų (blokelių ar plytų). Elementai sujungiami
naudojant betono skiedinį arba kitą klijuojančią medžiagą.
Betono sienos pagamintos iš betono,
liejant sienos elementus vietoje arba gaminant surenkamus gelžbetoninius elementus iš anksto gamykloje.

PAROC akmens vatos šilumos izoliacijos sluoksnis talpinamas tarp karkaso
statramsčių arba tvirtinamas tiesiogiai prie sienos, naudojant tvirtinimo
elementus. Svarbu, kad tarp šiltinimo
medžiagos ir laikančios sienos konstrukcijos, taip pat tarp atskirų šilumos izoliacijos medžiagos sluoksnių nesusidarytų
oro tarpų. Izoliacijos sluoksnio storis
turi atitikti STR 2.05.01:2005 reglamento reikalavimus.
APSAUGA NUO VĖJO

Apsaugai nuo vėjo gali būti naudojami tam skirti PAROC akmens vatos
gaminiai arba šiai funkcijai atlikti skirtos plėvelės. Pagrindinė šio konstrukcinio sluoksnio paskirtis – apsaugoti orui
laidžią šilumos izoliaciją nuo oro srauto
skverbimosi. Apsauga nuo vėjo turi būti
įrengta taip, kad priglustų prie šilumos
izoliacijos sluoksnio be jokių oro tarpų ir būtų suformuotas vientisas sluoksnis be nesandarių sujungimų. Apsaugos
nuo vėjo sluoksnio medžiagos turi
būti parinktos taip, kad atitvaros sugebėtų išleisti drėgmę iš pastato vidaus
ir kartu apsaugoti nuo vėjo iš išorės.

B. KARKASINĖS SIENOS LAIKANTI KONSTRUKCIJA

Tokių konstrukcijų nelaidumą orui reikia užtikrinti įrengus vidinėje sienos pusėje oro ir vandens garų užtvarą.
Medinio karkaso sienos gaminamos
naudojant medinius elementus – statramsčius ir sijas.
Metalinio karkaso sienos gaminamos naudojant plieno arba aliuminio lydinių profilius.
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Įrengiant apsaugos nuo vėjo sluoksnį,
reikia atkreipti ypatingą dėmesį į pastato kampus, kur vėjo sukuriamas slėgių
skirtumas gali būti pakankamai didelis.
VĖDINAMAS ORO SLUOKSNIS

Tai oro tarpas tarp apsaugos nuo vėjo
sluoksnio ir fasado apdailos elementų.
Jo paskirtis – pašalinti iš konstrukcijos
drėgmės perteklių ir išvėdinti kritulius,
kurie gali per apdailos sluoksnį patekti į konstrukcijos vidų ir prasiskverbti iki
drėgmės poveikiui jautrių komponentų.
Oro tarpas turi būti mažiausiai 30
mm pločio, jame negalima palikti lentjuosčių ar betono skiedinio likučių
APDAILA

Dailylentės, plytelės, lakštai, plokštės ar
kasetės, pagamintos iš tokių atsparių išorės poveikiui medžiagų kaip išorės apdailai skirtų medienos plokščių, betono,
akmens, keramikos, metalo, plastiko, laminuotų plokščių ar apdailos plytų ir
tvirtinama iš sienos konstrukcijos išorės.
Sienose, kuriose yra mažesnės vėdinimo
angos, pavyzdžiui, su apdailos plytomis,
oro srauto intensyvumas bus žymiai mažesnis nei fasaduose, kurių apdailai pasirinktos įvairios lakštinės medžiagos.
PAPILDOMI KOMPONENTAI

Tai įvairūs tvirtinimo elementai karkasams ir šilumos izoliacijos ar apsaugos
nuo vėjo sluoksniams, taip pat apsaugos nuo vėjo plokščių sandūrų ir pastato
kampų sandarinimo medžiagos.
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VĖDINAMOSE SIENOSE VYKSTANTYS PROCESAI
DRĖGMĖS KONVEKCIJA

+40 °C
+20 °C
-20 °C

Gerai suprojektuotos pastato atitvaros yra atsparios išorės veiksniams visais metų laikais ir
užtikrina patogią gyvenseną ir komfortišką mikroklimatą patalpose.
NATŪRALI KONVEKCIJA

Natūrali konvekcija – tai šilumos pernešimo procesas, kurio metu oro judėjimą lemia ne išorės šaltinis, pavyzdžiui,
vėjas, bet oro tankio skirtumai, susidarantys dėl temperatūros skirtumų.
Natūralios konvekcijos metu oras, supantis šilumos šaltinį, įšyla, retėja ir kyla
į viršų. Jo vietą užima vėsesnis aplinkos
oras. Tada vėsesnis oras sušyla ir procesas vyksta toliau, taip sudarydamas
konvekcinę oro srovę. Šio proceso metu
energija perkeliama iš konvekcinės erdvės apačios į viršų. Natūralios konvekcijos varomoji jėga – plūdrumo efektas,
susidarantis dėl oro tankio skirtumų.

procesai. Oro įsiskverbimą pro pastato apvalkalą lemia slėgių skirtumas tarp
pastato konstrukcijos vidaus ir išorės ir
konstrukcijos nesandarumas. Oro skverbimąsi iš išorės į pastato vidų lemia slėgio skirtumas vėdinamo oro tarpe ir
apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos
sluoksnių laidumas orui.

PRIVERSTINĖ KONVEKCIJA

Priverstinę konvekciją sukelia vėjas, dėl
kurio pastato apvalkale susidaro slėgio
skirtumai.
Priverstinės konvekcijos metu gali
vykti du skirtingi šilumos pernešimo
ĮRENKITE SANDARIAS, NELAIDŽIAS ORUI
PASTATO ATITVARAS!

Geras pastato kevalo sandarumas saugo nuo oro srautų skverbimosi per
konstrukcijas. Sandarumą užtikrinantį sluoksnį reikia suprojektuoti taip, kad
jį būtų galima įrengti vientisą ir nepertraukiamą per visas pastato atitvarines
konstrukcijas (sienos, stogas, langai, durys, grindys it t.t.). Šiame sandarumą
užtikrinančiame sluoksnyje neturi likti jokių plyšių. Taip pat svarbu statybos
metu nepažeisti šio sandarumo sluoksnio vientisumo. Pastatų sandarumo reikalavimai pateikti STR 2.05.01:2005 ir
STR 2.09.04:2008 reglamentuose.

ĮRENKITE APSAUGOTAS NUO VĖJO PASTATO
KONSTRUKCIJAS!

Norint sumažinti priverstinės konvekcijos poveikį, šilumos izoliacijos sluoksnis
turi būti tinkamai apsaugotas nuo vėjo.
Rekomenduojame naudoti tam skirtas
plokštes su specialia danga, pasižyminčias geromis apsaugos nuo vėjo savybėmis. Apsaugos nuo vėjo sluoksniui
keliami oro laidumo reikalavimai, pateikti statybos reglamente. Pavyzdžiui,
Suomijoje nustatytas didžiausias oro
laidumo faktorius apsaugos nuo vėjo
sluoksniui lk < 10 · 10-6 m³/m² s Pa.
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Medžiagoje ar konstrukcijoje esantis sausas oras nesukelia jokių rūpesčių.
Neigiamas drėgmės poveikis pasireiškia
tuomet, kai drėgnas oras patenka į konstrukcijos vidų ar keliauja per ją. Judantis
oras perneša vandens garus, kurie patenka į atitvarų vidų, kur garai prie tam tikrų sąlygų gali pradėti kondensuotis,
todėl padidėja drėgmės kiekis atitvaros
viduje (drėgmės konvekcija). Ore, kuriam būdingas bet koks temperatūrų
skirtumas θ yra tam tikras šilumos kiekis, priklausantis nuo specifinės oro šilumos ir skirtumo tarp oro temperatūros
ir absoliučiosios temperatūros. Oro judėjimas yra atsakingas už šilumos srauto
pernešimus per pastato atitvarų konstrukcijas (šilumos konvekcija).
Konstrukcijų viduje drėgmė yra pernešama dvejopai: vykstančios drėgmės
difuzijos ir drėgmės konvekcijos pagalba. Vandens garų pernešimas, kompensuojantis garų kiekio ar garų slėgio
skirtumus yra vadinamas drėgmės difuzija. Tokiu būdu vykstantis drėgmės
pernešimas yra palyginti lėtai vykstantis procesas. Vandens garų pernešimas,
kurį lemia oro slėgio skirtumas, vadinamas drėgmės konvekcija. Toks drėgmės
pernešimo būdas vyksta palyginti greitai. Drėgmės konvekcija vyksta, kuomet ore esantis vandens garų kiekis juda
kartu su per konstrukciją judančiu oru.
Jei oras juda iš šiltesnės zonos į šaltesnę,
vandens garai gali pradėti kondensuotis
ant šaltų paviršių. Jei oras juda iš šaltesnės zonos į šiltesnę, kondensacijos procesas nevyksta.

APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS!

Svarbu, kad šilumos izoliacijos sluoksnis būtų apsaugotas nuo kritulių iš išorės ir drėgmės, besiskverbiančios iš
pastato vidaus. Drėgmė, keliaujanti iš
šiltesnės zonos į šaltesnę, gali kondensuotis ant šaltų paviršių, todėl sienų
konstrukcijos turi būti suprojektuotos
ir įrengtos taip, kad perteklinė drėgmė
būtų lengvai pašalinama iš sienos konstrukcijos. Apsaugos nuo vėjo sluoksnyje drėgmės judėjimas turi vykti taip
pat pakankamai sklandžiai ir intensyviai, kad būtų išvengta vandens garų
kondensavimosi.
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KODĖL VERTA RINKTIS PAROC AKMENS VATĄ?
AKMENS VATA YRA POPULIARI IR NEDEGI
ŠILUMOS IZOLIACIJA

PAROC akmens vata daugelyje Europos
šalių yra populiariausia ir dažniausiai sutinkama šilumą izoliuojanti medžiaga.
PAROC akmens vata savyje jungia puikias šilumos ir garso izoliacijos
bei nedegumo savybes. Dėl šių unikalių
savo savybių akmens vata naudojama ne
tik statybos sektoriuje, bet ir tose srityse,
kuriose taikomi itin griežti saugos reikalavimai – laivybos pramonėje ir atominėse elektrinėse.
PUIKIOS KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS
NUO UGNIES SAVYBĖS

Temperatūra (°C)

PAROC akmens vata gaminama iš
akmens, todėl kaip šilumos izoliaciją ją
galima naudoti konstrukcijose, kurioms
taikomi itin griežti priešgaisriniai reikalavimai. Beveik visos mineralinės vatos rūšys klasifikuojamos kaip nedegios
medžiagos, bet PAROC akmens vatai
būdinga itin aukšta – apie 1000 °C lydymosi temperatūra, todėl ši vata konstrukcijas nuo ugnies poveikio saugo
ilgiau. Be to, kad PAROC akmens vata
nedidina gaisrinės įkrovos, ji yra patikimas apsaugos nuo ugnies ir šilumos
izoliacijos sprendimas. Dauguma be
dangos PAROC akmens vatos gaminių
priskiriami saugiausiai A1 klasei pagal
degumo klasifikaciją.
Unikalios PAROC akmens vatos savybės gali būti panaudotos apsaugant konstrukcijas nuo ugnies.
Konstrukcijose, kurios yra apsaugotos PAROC akmens vata, ugnies plitimas yra nuslopinamas arba visiškai
sustabdomas.
1200

Iki 1000 °C akmens vatos
gaminiai išlaiko savo savybes
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600

Medienos užsidegimas (~5 min)
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Standartinė gaisro kreivė (ISO 834)
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TINKAMI GAMINIAI UŽTIKRINA GERIAUSIUS
REZULTATUS

Akmens vatos atsparumo šarmams savybės yra geriausios tarp visų mineralinių
vatų. Tai ypač svarbu, jei tinkuojamų fasadų sistemoms naudojami cemento ar
kalkių pagrindu pagaminti skiediniai.
ILGAAMŽĖ IZOLIACINĖ MEDŽIAGA

PAROC akmens vata išsaugo savo šilumos izoliacijos savybes visą pastato eksploatavimo laiką. PAROC akmens vata
yra chemiškai patvari medžiaga, pasižyminti dideliu atsparumu organinėms
alyvoms, tirpikliams ir šarmams.
STABILIŲ MATMENŲ

PAROC akmens vata nesiplečia ir nesusitraukia net esant labai dideliems temperatūros ar drėgmės pokyčiams. Todėl
plokščių sandūrose neatsiras įtrūkimų,
kurie galėtų padidinti šilumos nuostolius ar drėgmės kondensacijos susidarymo riziką.
NESUGERIA IR NESULAIKO DRĖGMĖS

PAROC akmens vata nesugeria ir nesulaiko kapiliarinės drėgmės, užtikrindama greitą jos pasišalinimą iš
konstrukcijų. Pastatas, apšiltintas

PAROC akmens vata atlaiko labai aukštos
temperatūros poveikį. Paveiksle parodytas
PAROC gaminio bandymo mėginys prieš ir
po EN ISO 1182 nedegumo bandymo, kai
bandymo mėginys deginamas esant 750 °C
temperatūrai.

PAROC akmens vata, išliks sausas, todėl oras jame bus sveikesnis, o pastatas tarnaus ilgiau. Išsamių mokslinių
tyrimų, kurie buvo atlikti Suomijos
Tamperės technologijos universitete
(„Mikrobų dauginimasis fasadinių surenkamų betono plokščių šilumos izoliacijoje“, 1999) ir Turku universitete
(„Tinkuojamų fasadų sistemų sienų šilumos izoliacijos sluoksnio mikrobinis užterštumas“, 1999) rezultatai parodė, kad
PAROC akmens vata yra netinkama
aplinka mikrobams daugintis.

izoliacijos savybėmis ir tinkama naudoti daugelyje konstrukcijų. Akmens vatos
sudėtyje nėra jokių sudedamųjų dalių
ar cheminių elementų, kurie neleistų jos
perdirbti arba apsunkintų perdirbimą.

VEIKSMINGA GARSO IZOLIACIJA

PAROC AKMENS VATA
IR PATALPŲ ORO KOKYBĖ

Dėl savo porėtos plaušų struktūros
PAROC akmens vata užtikrina puikią izoliaciją nuo išorės triukšmo, besiskverbiančio pro sienas ir stogus, ir nuo
triukšmo pastato viduje, plintančio pro
pertvaras, aukštų perdangas ir akustines lubas.
TVARUMAS

PAROC akmens vatos savybės nekinta visą jos tarnavimo laiką. Akmens
vata yra patikima ir ilgaamžė izoliacinė
medžiaga, padedanti veiksmingai taupyti energiją ir užtikrinti priešgaisrinę
saugą bei pasižyminti puikiomis garso

Tinkamai įrengtose konstrukcijose drėgmė

Tinkamai
įrengtose
konstrukcijose
išgaruoja lengvai
ir greitai
dėl akmensdrėgmė
vatos
išgaruoja
lengvai
ir greitai dėl akmens
orui laidžios
struktūros.
vatos orui laidžios struktūros.
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PAROC – EKSPERTAS
ŠILUMOS IZOLIACIJOS SRITYJE

Bendrovė PAROC, viena pagrindinių
šilumos izoliacijos gamintojų, dirbdama kartu su šios srities mokslininkais ir
mokslo įstaigomis, sukaupė nemažai patirties šilumos izoliacijos srityje.

PAROC akmens vata – ypač švari medžiaga, todėl ji puikiai tinka apšiltinti
žmonių, kenčiančių nuo įvairių alergijų ir kvėpavimo organų ligų, gyvenamuosius namus. Suomijos Statybų
Informacijos fondas ir Vidaus Oro asociacija priskyrė PAROC akmens vatą prie
saugiausios M1 emisijos klasės gaminių,
nes ji neteršia patalpų oro.

Akmens vata nesilydo net gaisro metu,
todėl konstrukcija gali pakankamai ilgai
atlaikyti ugnį, o tai gerokai padidina
galimybes išgelbėti žmones ir leidžia
sumažinti materialinę žalą.

VĖDINAMOS SIENOS

VĖDINAMOS SIENOS. SPRENDIMAI
Vėdinamų sienų sprendimai priklauso nuo pastato tipo. Parengėme įvairių
sprendimų, tinkamų individualiems namams, daugiaaukščiams ir pramoniniams pastatams. Vėdinamos sienos turi
būti projektuojamos taip, kad atitiktų Statybos reglamente numatytus norminius U verčių (šilumos perdavimo) ir
priešgaisrinius reikalavimus, būtų sandarios, ir neleistų kondensuotis drėgmei
sienos konstrukcijos viduje. Be to, šaltame klimate ypač svarbu, kad šilumos
izoliacijos pagalba būtų minimizuoti ar
visai panaikinti šilumos tilteliai dėl įvairių kitų sienos konstrukcijos komponentų įtakos, pavyzdžiui, betono, plieno ar
medžio tašų.

INDIVIDUALŪS NAMAI. MEDINIO KARKASO SIENOS
Skandinavijoje medinio karkaso sienos yra viena populiariausių sienų rūšių, statant individualius gyvenamuosius namus.
Medinio karkaso konstrukcijos naudojamos ir kaip laikanti sienos konstrukcija, ir kaip vieta šilumos izoliacijos sluoksniui įrengti. Šilumos izoliacijos sluoksnis iš PAROC eXtra ar
PAROC eXtra plus turi užpildyti visą jam skirtą erdvę tarp
medinių statramsčių.
Medinio karkaso siena turi būti suprojektuota taip, kad
atitiktų konstrukcinius reikalavimus, turėtų tinkamą U vertę,
būtų nelaidi orui ir vėjui ir neleistų kauptis drėgmei konstrukcijos viduje. Medinio karkaso sienoms galima pritaikyti įvairių rūšių apdailą.
Vėdinamo oro tarpas įrengiamas už apdailos sluoksnio, o
angos apdailoje turi užtikrinti tinkamą vėdinimo lygį. Todėl
apsaugai nuo vėjo rekomenduojama ant karkaso elementų
įrengti vientisą šilumos izoliacijos sluoksnį iš PAROC Cortex,
PAROC WAS 25 t arba PAROC WAS 35 t plokščių. Toks
vientisas sluoksnis gerokai sumažina šilumos tiltelių įtaką ir
drėgmės kiekį ant karkaso tašų.
Apsaugos nuo vėjo PAROC Cortex ir PAROC Cortex b
plokščių siūles rekomenduojama sandariai užklijuoti specialiomis juostomis. Siūlėms tarp plokščių skirtos sandarinimo juostos yra baltos spalvos (PAROC XST 020) ir juodos
spalvos (PAROC XST 040). Pastato kampams ir angokrasčiams sandarinti skirtos PAROC XST 021 (balta spalva) ir
PAROC XST 041 (juoda spalva).
Sienos konstrukcijos sandarumą reikia užtikrinti įrengiant
oro ir vandens garų užtvarą iš tarpusavyje suklijuotų polietileno plėvelės juostų. Tokios rūšies sienose labai svarbu užtikrintį
gerą konstrukcijos sandarumą ir apsaugą nuo vėjo.
8

VĖDINAMOS SIENOS

INDIVIDUALŪS NAMAI. MEDINIO KARKASO SIENOS

3
1

3

4
1

2

4

2

6
5

5
6

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

7

1
2
3
4
5

Vidaus apdaila – gipso plokštė
Tašai kas 600 mm / šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Oro ir garų užtvaras
Medinis karkasas kas 600 mm / šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex,
PAROC WAS 25t arba PAROC WAS 35t
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
(tik PAROC Cortex gaminiui)
Medinis karkasas / vėdinamo oro tarpas ≥ 20 mm
Išorės apdaila – dailylentės

6
7

Vidaus apdaila – gipso plokštė
Tašai kas 600 mm / šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Oro ir garų užtvaras
Medinis karkasas kas 600 mm / šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex, PAROC WAS 25t arba
PAROC WAS 35t
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
(tik PAROC Cortex gaminiui)
Tvirtinimo elementas / vėdinamo oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – apdailos plytų mūras

PAROC eXtra (tašai)

50

50

mm

PAROC eXtra (tašai)

50

50

mm

PAROC eXtra (karkasas)

175

200

mm

PAROC eXtra (karkasas)

175

200

mm

PAROC Cortex (b)

PAROC Cortex (b)
U vertė

30

30

mm

0,17

0,16

W/m²K

U vertė

30

30

mm

0,17

0,16

W/m²K

PAROC eXtra (tašai)

50

50

mm

PAROC eXtra (tašai)

50

50

mm

PAROC eXtra (karkasas)

175

200

mm

PAROC eXtra (karkasas)

175

200

mm

PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t (b)

50

30

mm

PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t (b)

30

30

mm

0,15

0,14

W/m²K

0,17

0,16

W/m²K

U vertė

U vertė

SKAIČIAVIMO PARAMETRAI:
Oro / garų užtvaras
Gipso plokštė

λds = 0,22 W/mK

PAROC eXtra
PAROC Cortex (b),
PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t (b)
Paviršiaus šiluminė varža

λds = 0,037 W/mK
λds = 0,034 W/mK

Mediena

λds = 0,18 W/mK

SKAIČIAVIMO PARAMETRAI:
d = 0,2 mm

R = 0,04 m²K/W

Oro / garų užtvaras

d = 13 mm

R = 0,06 m²K/W

Gipso plokštė

λds = 0,22 W/mK

PAROC eXtra
PAROC Cortex (b),
PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t (b)
Paviršiaus šiluminė varža

λds = 0,037 W/mK
λds = 0,034 W/mK

Mediena

λds = 0,18 W/mK

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

U VERTĖS KOREKCIJA:
•
•
•
•

Mediniai karkaso elementai 50x50/175/200 mm, kas 600 mm
Mechaninių tvirtinimo elementų poveikis neviršija 3 % –> koreguoti nereikia.
Vidinio ir išorinio paviršių šiluminė varža pagal STR 2.01.09:2012.
Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.05.01:2005, STR 2.01.03:2009
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d = 0,2 mm

R = 0,04 m²K/W

d = 13 mm

R = 0,06 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

VĖDINAMOS SIENOS

INDIVIDUALŪS NAMAI. MASYVIOS SIENOS
Dar vienas populiarus sprendimas statant individualius
gyvenamus namus – laikančią sienos konstrukciją įrengti iš
surenkamų betono elementų, įvairių rūšių blokelių ar plytų.
Masyvi individualaus namo siena turi būti suprojektuota taip,
kad atitiktų konstrukcinius reikalavimus, turėtų tinkamą U
vertę, būtų sandari ir nekauptų drėgmės konstrukcijos viduje.
Vėdinamo oro tarpas įrengiamas tarp apdailos ir šilumos izoliacinio sluoksnio, o angos apdailoje turi užtikrinti tinkamą šio sluoksnio vėdinimo lygį. Be to, apsaugai nuo
vėjo rekomenduojame naudoti, kai pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš PAROC eXtra plokščių, vientisą išorinį apsaugos nuo vėjo sluoksnį iš PAROC WAS 35t
arba PAROC Cortex. Toks vientisas sluoksnis žymiai sumažina šilumos tiltelių įtaką. Taip pat galima įrengti vienasluoksnę apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliaciją iš storų (daugiau
kaip 150mm) PAROC WAS 35t, PAROC WAS 50 arba
PAROC Cortex One gaminių.
PAROC Cortex gaminių siūles bei pastato kampus ir angokraščius reikia sandariai užklijuoti specialiomis juostomis, kurios, kaip ir pačios plokštės, yra dviejų spalvų – baltos
ir juodos. Siūlėms tarp plokščių skirtos sandarinimo juostos PAROC XST 020 yra baltos spalvos, o PAROC XST
040 juodos spalvos. Pastato kampams ir angokrasčiams sandarinti naudojamos PAROC XST 021 (balta spalva) ir
PAROC XST 041 (juoda spalva).

1

4
2
3
5

1
2
3
4
5
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Laikanti sienos konstrukcija – plytų siena
Medinis karkasas, abiem kryptimis kas 600 mm /
šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – gipso plokštė arba plaušų plokštė
Medinis karkasas / vėdinamo oro tarpas ≥ 20 mm
Išorės apdaila – dailylentės

VĖDINAMOS SIENOS

INDIVIDUALŪS NAMAI. MASYVIOS SIENOS

1

1
2

4

2
3
3

5
4

1

1

Laikanti sienos konstrukcija – betono, blokelių, plytų
ar kitos akmens medžiagos konstrukcija
Šilumos izoliacija – PAROC Cortex One, PAROC WAS 35t (tb)
arba PAROC WAS 50 (t, tb)
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
(tik PAROC Cortex gaminiui)
Tvirtinimo elementas / vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – apdailos plytų mūras

2

3
4

PAROC Cortex One (b)

150

180

200

mm

U vertė

0,21

0,18

0,16

W/m²K

PAROC WAS 50t

150

200

250

mm

U vertė

0,22

0,17

0,13

W/m²K

2
3
4
5

λds = 2.5 W/mK

PAROC Cortex One (b)

λds = 0,034 W/mK

PAROC WAS 50t

λds = 0,035 W/mK

Paviršiaus šiluminė varža

PAROC Cortex (b)

50

30

50

30

50

mm

PAROC eXtra

150

175

175

200

200

mm

U vertė

0,17

0,17

0,15

0,15

0,14

W/m²K

30

30

50

30

50

mm

PAROC WAS 35t

SKAIČIAVIMO PARAMETRAI:
Armuotas betonas 2 %,
2400 kg/m³

Laikanti sienos konstrukcija – betono, blokelių, plytų
ar kitos akmens medžiagos konstrukcija
Šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex arba PAROC WAS 35t
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
(tik PAROC Cortex gaminiui)
Tvirtinimo elementas / vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – apdailos plytų mūras

PAROC eXtra

100

150

150

200

200

mm

U vertė

0,26

0,19

0,17

0,15

0,14

W/m²K

SKAIČIAVIMO PARAMETRAI:
d = 150 mm

Armuotas betonas 2 %,
2400 kg/m³
PAROC Cortex (b),
PAROC WAS 35t
PAROC eXtra

R = 0,06 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

λds = 2.5 W/mK

λds = 0,037 W/mK

Paviršiaus šiluminė varža

Mechaniniai nerūdyjančio plieno tvirtinimo elementai: Ø 4 mm, 4 tvirtinimo elementai/m², lds = 17 W/mK
Mechaninių tvirtinimo elementų poveikis neviršija 0,004 W/m²K = mažiau nei 3 % ‒> koreguoti nereikia.
Vidinio ir išorinio paviršių šiluminė varža pagal STR 2.01.09:2012.
Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.05.01:2005, STR 2.01.03:2009
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R = 0,06 m²K/W

λds = 0,034 W/mK

U VERTĖS KOREKCIJA:
•
•
•
•

d = 150 mm

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

VĖDINAMOS SIENOS

DAUGIAAUKŠČIAI PASTATAI
Daugiaaukščiams pastatams keliami daug griežtesni apsaugos nuo vėjo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai, nei kitų
tipų pastatams. Todėl sukūrėme išskirtinį vėdinamų fasadų sprendimą, kuris tenkina griežčiausius apsaugos nuo vėjo
ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Šis sprendimas tinka
tiek pastatams, esantiems vėjuotose zonose (atvirose erdvėse
arba pajūryje), tiek ir daugiaaukščių pastatų vėdinamoms sienoms. Šiam išskirtiniam vėdinamų sienų sprendimui siūlome
Cortex sistemos gaminius.
CORTEX SISTEMOS GAMINIAI BALTU PAVIRŠIUMI:

• PAROC Cortex arba PAROC Cortex One –
akmens vatos plokštės;
• PAROC XST 020 –
plokščių sandūrų sandarinimo juosta;
• PAROC XST 021 –
pastato kampų ir angokraščių sandarinimo juosta.
CORTEX SISTEMOS GAMINIAI JUODU PAVIRŠIUMI:

• PAROC Cortex b arba PAROC Cortex One b –
akmens vatos plokštės;
• PAROC XST 040 –
juoda plokščių sandūrų sandarinimo juosta;
• PAROC XST 041 –
juoda pastato kampų ir angokraščių sandarinimo juosta.
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VĖDINAMOS SIENOS

DAUGIAAUKŠČIAI PASTATAI. KARKASO SISTEMOS
DVIEJŲ LYGIŲ KARKASO SISTEMA

VIENO LYGIO KARKASO SISTEMA

4
1

5
1

3

3

2

6

5
2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

Laikanti sienos konstrukcija – blokeliai, plytos, betonas ir pan.
Metalinis karkasas / šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex b
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
Vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – plieno kasetės, pluoštinio cemento plokštės,
keramikos arba akmens plytelės

4

Laikanti sienos konstrukcija – blokeliai, plytos, betonas ir pan.
Metalinis karkasas
Šilumos izoliacija – PAROC Cortex One
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
Vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – plieno kasetės, pluoštinio cemento plokštės,
keramikos arba akmens plytelės

KAMPAI

Kampai yra kritinės pastato zonos, todėl, įrengiant šilumos
izoliacijos ir apsaugos nuo vėjo sluoksnius, jiems reikia skirti ypatingą dėmesį. Rekomenduojama naudoti išorės sandarinimo juostą PAROC XST 020 apsaugos nuo vėjo plokščių
sandūroms ir PAROC XST 021 – pastato kampams ir
angokraščiams.
1
5

2

6

3

1

3

6
7
4
2

4
5

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

Laikanti sienos konstrukcija – blokeliai, plytos, betonas ir pan.
Šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
Užsandarintas kampas – PAROC XST 021 arba PAROC XST 041
Vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – plieno kasetės, pluoštinio cemento plokštės,
keramikos arba akmens plytelės
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Laikanti sienos konstrukcija – blokeliai, plytos, betonas ir pan.
Metalinis karkasas / šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
Vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – plieno kasetės, pluoštinio cemento plokštės,
keramikos arba akmens plytelės

VĖDINAMOS SIENOS

DAUGIAAUKŠČIAI PASTATAI. TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOS

3
1

1

2
2

4

4
3
5

5

1
2
3
4
5

1
2
3

Laikanti sienos konstrukcija – blokeliai, plytos, betonas ir pan.
Šilumos izoliacija – PAROC Cortex One
Užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
Tvirtinimo elementas / vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – apdailos plytų mūras

PAROC Cortex One (b)

150

180

200

mm

U vertė

0,21

0,18

0,16

W/m²K

4
5

λds = 2.5 W/mK

PAROC Cortex One (b)

λds = 0,034 W/mK

Paviršiaus šiluminė varža

50

PAROC Cortex (b)

SKAIČIAVIMO PARAMETRAI:
Armuotas betonas 2 %,
2400 kg/m³

Laikanti sienos konstrukcija – blokeliai, plytos, betonas ir pan.
Šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC Cortex /
užsandarintos siūlės – PAROC XST 020 arba PAROC XST 040
Tvirtinimo elementas / vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – apdailos plytų mūras

50

30

50

mm

PAROC eXtra

150

175

175

200

200

mm

U vertė

0,17

0,17

0,15

0,15

0,14

W/m²K

SKAIČIAVIMO PARAMETRAI:
d = 150 mm

Armuotas betonas 2 %,
2400 kg/m³

R = 0,06 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

λds = 2,5 W/mK

PAROC Cortex (b)

λds = 0,034 W/mK

PAROC eXtra

λds = 0,037 W/mK

Paviršiaus šiluminė varža

U VERTĖS KOREKCIJA:
•
•
•
•

30

Mechaniniai nerūdyjančio plieno tvirtinimo elementai: Ø 4 mm, 4 tvirtinimo elementai/m², lds = 17 W/mK
Mechaninių tvirtinimo elementų poveikis neviršija 0,002 W/m²K = mažiau nei 3 % ‒> koreguoti nereikia.
Vidinio ir išorinio paviršių šiluminė varža pagal STR 2.01.09:2012.
Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.05.01:2005, STR 2.01.03:2009
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d = 150 mm

R = 0,06 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

VĖDINAMOS SIENOS

PRAMONINIAI PASTATAI. METALINIO KARKASO SIENA
Vėdinamų sienų konstrukcija yra dažnai
sutinkama pramoniniuose pastatuose ir
sandėlių sprendimuose. Konstrukcijos
šiluminę varžą galima pagerinti, įrengus
ant metalinio karkaso viršaus vientisą
apsaugos nuo vėjo sluoksnį iš tam skirtų
šilumą izoliuojančių plokščių, saugantį
nuo šiluminių tiltelių susidarymo.
Ypač svarbu suprojektuoti tinkamą
ir sandarią oro ir garų užtvarą iš sienos
konstrukcijos vidinės pusės ir užtikrinti gerą sienos vėdinamo sluoksnio funkcionavimą iš išorės tiems pastatams,
kuriuose patalpų oro sąlygos yra sudėtingos, pavyzdžiui, didelis santykinis
oro drėgnis ir (arba) aukšta temperatūra.

1

1

5

2

4
2
3

1
2
3
4
5
6

4
3
5

6

1
2

Vidaus apdaila – profiliuotos skardos lakštas
Oro ir garų užtvaras
Laikanti sienos konstrukcija – metalinis karkasas /
šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC WAB 10t
Vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – profiliuotos skardos lakštas

3
4
5
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Laikanti sienos konstrukcija – betoninės ar plieninės kolonos
Vidaus apdaila – metalinė kasetė /
šilumos izoliacija – PAROC eXtra
Apsauga nuo vėjo – PAROC WAB 10t arba PAROC WAS 25t
Vėdinamas oro tarpas ≥ 30 mm
Išorės apdaila – profiliuotos skardos lakštas

VĖDINAMOS SIENOS

MASYVIOS SIENOS SU VIENO LYGIO METALINIU KARKASU ĮRENGIMAS
Metalinio karkaso tipas, atstumai, metalinio karkaso elementų storis,
reikiami varžtai ir jų skaičius, atsižvelgiant į sienos rūšį, vėjo apkrovas
konkrečiose zonose, pastato aukštį, apdailos elementų rūšį ir kt., turi
būti parinkti ir apskaičiuoti kvalifikuotų specialistų.

1200

1

Tarp metalinių elementų
ir sienos naudokite
termoizoliacinę tarpinę.

1200

1

VIENASLUOKSNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

600

1
2

Tarp karkaso elementų
sumontuokite šilumos
izoliaciją PAROC eXtra
ir apsaugos nuo vėjo
plokštes PAROC Cortex,
arba naudokite
viensluoksnį sprendimą
su PAROC Cortex One.

600

600

600

600

600

Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC WAS 35t(b), PAROC Cortex One)

DVISLUOKSNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

5

600

600

600

600

600

600

1
2

1200

4

Užsandarinkite
apsaugos nuo vėjo
plokščių sandūras
ir pastato kampus ir
angokraščius naudodami
PAROC XST 020 ir
PAROC XST 021.
Šilumos izoliacijos
sluoksniams pritvirtinti
naudokite iki 4 tvirtinimo
elementų vienam m².
Pritvirtinkite vertikalius
tėjinius profiliuočius,
formuojančius
mažiausiai 30 mm oro
tarpą.

Sumontuokite fasado
apdailos sluoksnį.

1200

3

1200

1

600

1
2
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600

600

600

600

Šilumos izoliacijos plokštės (PAROC eXtra)
Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t(b))

VĖDINAMOS SIENOS

MASYVIOS SIENOS SU DVIEJŲ LYGIŲ METALINIU KARKASU ĮRENGIMAS
Metalinio karkaso tipas, atstumai, metalinio karkaso elementų storis,
reikiami varžtai ir jų skaičius, atsižvelgiant į sienos rūšį, vėjo apkrovas
konkrečiose zonose, pastato aukštį, apdailos elementų rūšį ir kt., turi
būti parinkti ir apskaičiuoti kvalifikuotų specialistų.

2

600
600

Tarp metalinių elementų
ir sienos naudokite
termoizoliacines
tarpines.
Pritvirtinkite metalinius
profiliuočius prie
metalinių elementų,
suformuodami reikiamą
horizontalų karkasą
šilumos izoliacijai.

1200

1200

1200

1

Į karkasą sudėkite
PAROC eXtra.

2

1200

3

1

600

1

DVISLUOKSNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

5

6

7

Ant šios sluoksnio
įrenkite ištisinį apsaugos
nuo vėjo sluoksnį iš
PAROC Cortex b.
Užsandarinkite
apsaugos nuo vėjo
plokščių sandūras ir
pastato kampus bei
angokraščius naudodami
PAROC XST 040 ir
PAROC XST 041.
Šilumos izoliacijos
sluoksniams pritvirtinti
naudokite iki 4 tvirtinimo
elementų vienam m².
Pritvirtinkite vertikalius
omega profiliuočius,
formuojančius
mažiausiai 30 mm oro
tarpą.

600

1
2

600

600

600

Šilumos izoliacijos plokštės (PAROC eXtra)
Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC WAB 10)

1
3

1800

4

Sumontuokite fasado
apdailos sluoksnį.

1200

1
3

17

1200

1200

Šilumos izoliacijos plokštės (PAROC eXtra)
Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC Cortex b)

VĖDINAMOS SIENOS

MASYVIOS SIENOS BE KARKASO ĮRENGIMAS
VIENASLUOKSNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

Įtvirtinkite laikančioje
sienoje reikiamą skaičių
lanksčių ryšių pagal
projekte pateiktus kiekius
ir jų išdėstymo atstumus.

1200

1

1200

1

2

Ant šių ryšių
sumontuokite šilumos
izoliaciją PAROC eXtra
ir tuomet apsaugos
nuo vėjo plokštes
PAROC Cortex, arba
naudokite viensluoksnį
sprendimą su
PAROC Cortex One.

600

1

600

600

600

600

600

Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC WAS 35t (b), PAROC WAS 50 (t, tb))

DVISLUOKSNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA
1

4

1200

Užsandarinkite
apsaugos nuo vėjo
plokščių sandūras ir
pastato kampus bei
angokraščius naudodami
PAROC XST 020 ir
PAROC XST 021.
Palikite mažiausiai
30 mm pločio vėdinamą
oro tarpą.

1200

3

600

600

600

600

600

1

Įrenkite fasado apdailos
plytų sluoksnį.

2

1200

5

600

600

1
2
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600

600

600

600

Šilumos izoliacijos plokštės (PAROC eXtra)
Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t(b))

VĖDINAMOS SIENOS

MEDINIO KARKASO SIENOS ĮRENGIMAS PASTATO IŠORĖJE
DVISLUOKSNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

Tarp medinio karkaso
elementų standžiai
įsprauskite PAROC eXtra
plokštes. Plokštės turi
užpildyti joms skirtas
ertmes tarp karkaso
elementų. Negalima
palikti tarpų ar plyšių.

1200

1

1200

1

600

4

5

6

7

8

600

600

600

1

600

600

2

600

3

Ant šilumos izoliacijos
plokščių sumontuokite
apsaugos nuo
vėjo plokštes
PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t arba
PAROC Cortex.
Plokščių tvirtinimui
naudokite specialius
tvirtinimo elementus, kurie
neleidžia perspausti šio
sluoksnio.
Jei naudojamos
apsaugos nuo vėjo
plokštės PAROC Cortex,
užsandarinkite sandūras
tarp plokščių
PAROC XST 020 lipnios
juostos pagalba.

600

1200

1
2

Naudokite specialius
tvirtinimo elementus,
kurie neleidžia perspausti
apsaugos nuo vėjo
plokščių, apytikriai
600 mm atstumu (pagal
medinį karkasą).
Jei montuojama vertikali
dailylenčių apkala,
vinimis pritvirtinkite
horizontalius tašelius.
Jei dailylenčių apkalą
montuosite horizontaliai,
tuomet pirma pritvirtinkite
horizontalius tašelius, o
vėliau vertikalius, kurie
užtikrins oro cirkuliaciją
vėdinamame oro tarpe.
Sumontuokite išorės
apdailos sluoksnį.

1200

1200

Šilumos izoliacijos plokštės (PAROC eXtra)
Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t(b))

1
3

1800

2

600

1200

1
3
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1200

1200

Šilumos izoliacijos plokštės (PAROC eXtra)
Apsaugos nuo vėjo ir šilumos izoliacijos plokštės
(PAROC Cortex)

VĖDINAMOS SIENOS

INFORMACIJA APIE GAMINIUS
PAROC® EXTRA™

PAROC® WAS 50 (t, tb)

PAROC® WAS 35 (t, tt, tb)

Universali šilumos, garso ir apsaugos
nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų
atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama
apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms,
palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių,
trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms,
vėdinamoms sienoms, vidaus pertvaroms ir kt.

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
trisluoksnių mūro sienų šilumos izoliacijai.
Be to, šios plokštės gali būti naudojamos
vietoje universalių plokščių vėdinamose sienų
konstrukcijose, papildomai apsaugant nuo
vėjo pagal norminius reikalavimus.

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
vėdinamų sienų šilumos izoliacijai arba
šilumos izoliacijos iš universalių akmens vatos
plokščių apsaugai nuo vėjo vėdinamose
atitvarose.

MATMENYS

MATMENYS

MATMENYS

Plotis x Ilgis

565 x 1220, 610 x 1220 mm

Storis

42–200 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

Plotis x Ilgis

600×1200 mm

Storis

100–150 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

Plotis x Ilgis
Storis
Plotis x Ilgis

600×1200 mm
30–200 mm
1200×1800 mm

Storis

30 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

Plastiko pakuotė arba pakuotės ant padėklo

Plastiko pakuotė arba pakuotės ant padėklo

Plastiko pakuotė arba pakuotės ant padėklo

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

lD = 0,034 W/mK, pagal EN 13162

lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

ORO PRALAIDUMO KOEFICIENTAS

ORO PRALAIDUMO KOEFICIENTAS

ORO PRALAIDUMO KOEFICIENTAS

l ≤ 120 × 10 -6 m³/msPa, pagal EN 29053

l ≤ 50 × 10 -6 m³/msPa, pagal EN 29053

l ≤ 35 × 10 -6 m³/msPa, pagal EN 29053

DEGUMO KLASIFIKACIJA

DEGUMO KLASIFIKACIJA

DEGUMO KLASIFIKACIJA

A1, pagal EN 13501-1

A1, pagal EN 13501-1

A1, pagal EN 13501-1

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

SVORIS

SVORIS

SVORIS

30 kg/m³ ±10 %

45 kg/m³ ±10 %

70 kg/m³ ±10 %
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VĖDINAMOS SIENOS

PAROC® WAS 25 (t, tb)

PAROC® WAB 10t

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijos iš
universalių akmens vatos plokščių apsaugai
nuo vėjo.

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
šilumos izoliacijos iš universalių akmens vatos
plokščių apsaugai nuo vėjo vėdinamose
sienų konstrukcijose. Paprastai šios plokštės
yra tvirtinamos ant metalo profiliuočių, taip
sumažinant šiluminių tiltelių įtaką sienos
šilumos perdavimo koeficientui.

MATMENYS

MATMENYS

Plotis x Ilgis

600×1200, 1200×1800 mm

Storis

30 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

Plotis x Ilgis

1200 x 1800 mm

Storis

20 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

Plastiko pakuotė arba pakuotės ant padėklo

Plastiko pakuotė, plastiko pakuotės ant
padėklo arba nesupakuoti gaminiai ant
padėklo

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

lD = 0,036 W/mK, pagal EN 13162

ORO PRALAIDUMO KOEFICIENTAS

ORO PRALAIDUMO KOEFICIENTAS

l ≤ 25 × 10 -6 m³/msPa, pagal EN 29053

l ≤ 10 × 10 -6 m³/msPa, pagal EN 29053

DEGUMO KLASIFIKACIJA

DEGUMO KLASIFIKACIJA

A1, pagal EN 13501-1

A1, pagal EN 13501-1

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

SVORIS

LAIDUMAS VANDENS GARAMS

90 kg/m³ ±10 %

µ=1

SVORIS
160 kg/m³ ±10 %
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VĖDINAMOS SIENOS

INFORMACIJA APIE GAMINIUS
PAROC® CORTEX ™

PAROC® CORTEX ONE ™

PAROC® CORTEX ™ b

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijos iš
universalių akmens vatos plokščių apsaugai
nuo vėjo net ir ypač aukštų ir intensyviai
vėdinamų sienų konstrukcijose.

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijos iš
universalių akmens vatos plokščių apsaugai
nuo vėjo net ir ypač aukštų ir intensyviai
vėdinamų sienų konstrukcijose.

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
kaip vienasluoksnė vėdinamų atitvarų
šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo net
ir ypač aukštų ir intensyviai vėdinamų sienų
konstrukcijose.

MATMENYS

MATMENYS

MATMENYS

Plotis x Ilgis

600×1200, 1200 x 1800 mm

Storis

30–50 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

Plotis x Ilgis

600×1200, 1200 x 1800 mm

Storis

30–50 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

Plotis x Ilgis
Storis

600×1200 mm
150–180 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

Plastiko pakuotė, plastiko pakuotės ant
padėklo arba nesupakuoti gaminiai ant
padėklo

Plastiko pakuotė, plastiko pakuotės ant
padėklo arba nesupakuoti gaminiai ant
padėklo

Plastiko pakuotė, plastiko pakuotės ant
padėklo arba nesupakuoti gaminiai ant
padėklo

PAVIRŠIAUS DANGA

PAVIRŠIAUS DANGA

PAVIRŠIAUS DANGA

Paviršius padengtas baltos spalvos plėvele.

Paviršius padengtas juodos spalvos plėvele.

Paviršius padengtas baltos spalvos plėvele.

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ

lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

ORINIS LAIDIS

ORINIS LAIDIS

ORINIS LAIDIS

lk ≤ 10 × 10 -6 m³/m²sPa,

lk ≤ 10 × 10 -6 m³/m²sPa,

lk ≤ 10 × 10 -6 m³/m²sPa,

DEGUMO KLASIFIKACIJA

DEGUMO KLASIFIKACIJA

DEGUMO KLASIFIKACIJA

A2 - s1, d0, pagal EN 13501-1

A2 - s1, d0, pagal EN 13501-1

A2 - s1, d0, pagal EN 13501-1

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

VANDENS GARŲ VARŽA

VANDENS GARŲ VARŽA

VANDENS GARŲ VARŽA

Z ≤ 0,10 m²hPa/mg

Z ≤ 0,10 m²hPa/mg

Z ≤ 0,10 m²hPa/mg

SVORIS

SVORIS

SVORIS

80 kg/m³ ±10 %

80 kg/m³ ±10 %

60 kg/m³ ±10 %
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VĖDINAMOS SIENOS

PAROC XST 020, PAROC XST 040
PLOKŠČIŲ SIŪLIŲ SANDARINIMO JUOSTA

PAROC® CORTEX ONE ™ b

PAROC XST 021, PAROC XST 041 KAMPŲ IR
ANGOKRAŠČIŲ SANDARINIMO JUOSTA

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama
kaip vienasluoksnė vėdinamų atitvarų
šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo net
ir ypač aukštų ir intensyviai vėdinamų sienų
konstrukcijose.

Sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje,
dengta poliakrilato klijavimo medžiaga,
pasižyminčia itin geromis sukibimo
savybėmis. Vienoje gaminio pusėje yra
apsauginė popieriaus juosta.

Sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje,
dengta poliakrilato klijavimo medžiaga.
Klijavimo medžiaga padengti juostos kraštai,
vienoje gaminio pusėje yra apsauginė
popieriaus juosta.

MATMENYS

MATMENYS

MATMENYS

Plotis x Ilgis
Storis

600×1200 mm
150–180 mm

Pastaba: klientui pageidavus galimi kiti matmenys.

Plotis

60 mm

Plotis (PAROC XST 021)

Ilgis (PAROC XST 020)

50 000 mm

Plotis (PAROC XST 041)

Ilgis (PAROC XST 040)

25 000 mm

Ilgis

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

PAKUOTĖ

Plastiko pakuotė, plastiko pakuotės ant
padėklo arba nesupakuoti gaminiai ant
padėklo

Kartoninė dėžė

Kartoninė dėžė

PAVIRŠIAUS DANGA

SPALVA

SPALVA

PAROC XST 020 — balta,
PAROC XST 040 — juoda

PAROC XST 021 — balta,
PAROC XST 041 — juoda.

Paviršius padengtas baltos spalvos plėvele.

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO
DEKLARUOJAMOJI VERTĖ
lD = 0,033 W/mK, pagal EN 13162

SUKIBIMAS

SUKIBIMAS

30 N/25 mm

30 N/25 mm

ATSPARUMAS TEMPERATŪROS POVEIKIUI

EKSPLOATACINĖ TEMPERATŪRA

nuo -30 °C iki +90 °C

nuo -30 °C iki +90 °C

ORINIS LAIDIS
lk ≤ 10 × 10 -6 m³/m²sPa,

DARBO TEMPERATŪRA

MONTAVIMO TEMPERATŪRA

optimalu nuo +5 °C iki +25 °C

optimalu nuo +5 °C iki +25 °C

DEGUMO KLASIFIKACIJA
A2 - s1, d0, pagal EN 13501-1

DEGUMAS

DEGUMAS

Degi

Degi

TRUMPALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS
WP ≤ 1 kg/m²

ILGALAIKIS VANDENS ĮMIRKIS
WL(P) ≤ 3 kg/m²

VANDENS GARŲ VARŽA
Z ≤ 0,10 m²hPa/mg

SVORIS
60 kg/m³ ±10 %
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350 mm
310 mm
25 000 mm

„Paroc“ yra energiškai efektyvių izoliacinių sprendimų lyderė Baltijos regione. Mūsų veikla orientuota į klientą ir
darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningą augimą ir tvarų vystymąsi. „Paroc“ gaminių asortimentą sudaro
statybinė izoliacija, techninė izoliacija, jūrinė izoliacija, kompozicinės („sandwich“) plokštės ir akustiniai gaminiai.
Gamybiniai pajėgumai yra Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. „Paroc“ pardavimų padaliniai
aptarnauja klientus 14-oje Europos valstybių.

Statybinės izoliacijos produktų sąraše – platus gaminių bei
sprendimų pasirinkimas įvairių pastatų šiltinimui. Statybinė
izoliacija dažniausiai naudojama kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų sienoms, stogams, grindims ir pamatams,
perdangoms bei pertvaroms.

Platus garsą sugeriančių lubų ir sienų plokščių spektras yra
skirtas patalpų akustiniams reikalavimams gerinti bei pramoninio triukšmo slopinimui.

Techninė izoliacija naudojama kaip šilumos, ugnies bei garso
izoliacija pastatų technologinėse sistemose, gamybos procesuose, vamzdynams, gamybos įrangai bei laivų konstrukcijoms.

Kompozicinės plokštės – lengvos, ugniai atsparios, plieno lakštais dengtos plokštės su akmens vatos užpildu viduje. PAROC
kompozicinės plokštės yra skirtos fasadams, pertvaroms bei
perdengimams visuomeniniuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose.

Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių
techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo
iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija.
Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje
medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių
gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes
mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų
atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti
jo tinkamumo ir efektyvumo.
Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliekame teisę keisti bei pildyti leidinio
informaciją.
PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas.

Lapkritis, 2014

UAB PAROC

Keičia 2013 birželio

Statybinė izoliacija
Savanorių pr. 124
LT-03153 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2740 000
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