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–  Ši instrukcija – tai trumpas žinynas, skirtas naudoti statybų aikštelėje. Joje 
pateikiamos tik pagrindinės taisyklės ir rekomendacijos vienasluoksnių sto-
gų iš polimerinių membranų „TechnoNICOL“ įrengimo darbams. Išsamesnė 
informacija pateikta „Stogų iš „TechnoNICOL“ polimerinių membranų projek-
tavimo ir įrengimo vadove“.

–  „TechnoNICOL“ polimerinės membranos gaminamos su prekių ženklais 
LOGICROOF ir ECOPLAST. Tai naujausios kartos stogo ir hidroizoliacinės me-
džiagos. Membranos gaminamos iš aukštos kokybės plastifikuoto polivinil-
chlorido (PVC-P). Į daugiakomponentę sudėtį įeina naujoviški plastifikatoriai 
ir priedai, iš kurių gaminama ilgametė stogo danga su apsauga nuo UV spin-
dulių, aukštu priešgaisrinio saugumo lygiu. Ši danga išlaiko lankstumą net ir 
neigiamoje temperatūroje ir pasižymi įvairiais kitais privalumais. 

–  Membranos LOGICROOF ir ECOPLAST iš PVC gaminamos pagal šiuolaikinę 
ekstruzinio formavimo technologiją. Dėl šios technologijos pagaminama vie-
nalytės struktūros medžiaga be vidinių defektų ir užtikrinama aukšta kokybė 
bei ilgas eksploatavimo laikotarpis. 

–  Nepriklausomų Europos institucijų išduoti sertifikatai ir bandymų protokolai pa-
tvirtina aukštą LOGICROOF ir ECOPLAST PVC membranų kokybę.
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Membranų markės ir naudojimo sritys

–  Įrengdami pagrindinį stogo dangos plotą, prišliedami vertikaliuosius elemen-
tus prie išsikišančių konstrukcijų ir parapetų, naudokite tik armuotas mem-
branas LOGICROOF ir ECOPLAST, pažymėtas V-RP ir V-GR (atsižvelgiant į 
stogo sistemos tipą). 

–  LOGICROOF / ECOPLAST V-RP – tvirtu poliesterio tinklu armuotos stogo 
membranos. Naudojamos įrengiant pagrindinį stogo konstrukcijos plotą, 
mechaniškai pritvirtinant dangą prie pagrindo, prišliejant prie vertikalių kons-
trukcijų ir parapetų. Montavimo darbų negalima vykdyti, jeigu oro temperatū-
ra lauke žemesnė nei –15 °C. 

–  ECOPLAST V-GR – stiklo pluoštu armuota membrana pasižymi dideliu atspa-
rumu dūriams ir poveikiui aštriais daiktais. Tai itin aktualu įrengiant balasti-
nės ir inversinės konstrukcijos stogus. Yra papildoma apsauga nuo biologinio 
mikroorganizmų poveikio. 

–  LOGICROOF V-SR – speciali nearmuota labai elastinga membrana, naudo-
jama stogo pagrindui sustiprinti kampuose, užsandarinti stogo pagrindo ir 
vamzdžių, antenų, įrangos atramų sandūras ir pan. Lengva ištempti pakaiti-
nus karštu oru. 

–  LOGICROOF V-RP ARCTIC – sukurta naudoti vėsaus klimato regionuose, 
išlaiko didelį lankstumą žemoje temperatūroje. LOGICROOF V-RP ARCTIC 
membraną galima montuoti, kai darbo metu oro temperatūra lauke yra iki 
–25 °C. 

–  LOGICROOF / ECOPLAST – membrana su fliuso posluoksniu iš laminuotos 
geotekstilės. PVC membrana skirta naudoti klijavimo sistemoje. Geotekstilė 
tuo pat metu yra ir skiriamasis sluoksnis, ir paviršius, ant kurio tepami klijai. 
Išilgai ritinio  eina juosta be fliuso, skirta suvirinti lakštus karštu oru. 
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Bendrovės „TechnoNICOL“ PVC membranų žymėjimas

Tipas (žymėjimas) Naudojimo sritis

LOGICROOF V-RP 
ECOPLAST V-RP

PVC membrana, 
armuota poliesterio 
tinklu, su apsauga 
nuo UV spindulių. 

Montavimo darbai gali 
būti atliekami iki  
–15 °C temperatū-
roje.

Naudojama mecha-
niškai tvirtinamose 
sistemose. Skirta 
izoliuoti pagrindinę 
stogo plokštumą, pa-
rapetus ir prišliejimo 
vietas.

LOGICROOF V-SR PVC membrana, ne-
armuota, su apsauga 
nuo UV spindulių.

Skirta vamzdžiams 
izoliuoti, vidiniams ir 
išoriniams kampams 
sutvirtinti.

ECOPLAST V-GR PVC membrana, 
atspari dūriams, su 
fungicidiniais priedais 
ir apsauga nuo UV 
spindulių.

Skirta balastinio ir 
inversinio tipo stogų 
izoliaciniam sluoks-
niui.

LOGICROOF V-RP ARCTIC Padidinto lankstumo 
PVC membrana, 
armuota poliesterio 
tinklu, su apsauga 
nuo UV spindulių. 

Montavimo darbai gali 
būti atliekami iki  
–25 °C temperatū-
roje.

Naudojama mecha-
niškai tvirtinamose 
sistemose šiauriniuo-
se regionuose. Skirta 
izoliuoti pagrindinę 
stogo plokštumą, pa-
rapetus ir prišliejimo 
vietas.

LOGICROOF / ECOPLAST  
su fliusu 

PVC membrana su 
fliuso posluoksniu 
ir apsauga nuo UV 
spindulių.

Skirta naudoti stogo 
klijavimo sistemose.
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Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos

–  PVC membranos LOGICROOF ir ECOPLAST tiekiamos supakuotos neskaidrio-
je plėvelėje, kuri patikimai apsaugo ritinį nuo užteršimo ir UV spindulių. Ant 
kiekvieno ritinio nurodyta pagaminimo data ir partijos numeris.

 SVARbU! Membrana turi būti laikoma gamyklinėje pakuotėje ant pa-
dėklų, horizontalioje padėtyje, ne daugiau kaip dviem aukštais, ne 
mažiau kaip 1 m atstumu nuo šildymo prietaisų.

 Būtina užtikrinti apsaugą nuo tiesioginio kritulių ir saulės spindulių po-
veikio.
–  Sandėlyje DRAUDŽIAMA statyti padėklus su gaminiu ant paviršių su nuoly-

džiu (daugiau kaip 3 %). 

–  Šaltuoju metų laiku, likus ne ma-
žiau kaip 12 val. iki montavimo 
darbų pradžios, PVC membranos 
turi būti laikomos patalpoje, ku-
rioje yra ne žemesnė nei +10 °C 
temperatūra (pvz., ant stogo įreng-
tame šiltnamyje). 

–  Paprasčiausias būdas įrengti šil-
tnamį – sudėti nepanaudotos šil-
tinimo medžiagos pakuotes. Kaip 
šilumos šaltinį galima panaudoti, 
pvz., šilumos patranką.

!
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Stogo sistemų su polimerine membrana aprašymas
Mechaniškai tvirtinamos sistemos

Šiose sistemose stogo danga ir šiltinimo sluoksnis tvirtinami prie pa-
grindo mechaniniu būdu. 

TN stogas „Classic“ 
Neeksploatuojamo stogo sistema ant plieninio profiliuoto klojinio su sto-
go paklotu iš polimerinės membranos.

1  Pagrindas – plieninis profiliuotas lakštas, markė parenkama pagal projektą 
(pagrindo priėmimo reikalavimai pateikti 3.1 p.). 

2  Garų izoliacinė plėvelė (klojimo instrukcijos pateiktos 3.3 p.). 

3  Apatinis šiltinimo sluoksnis – mineralinė šiltinimo medžiaga „Technoroof 
N30“.

    * Prireikus, nuolydžius galima suformuoti iš pleišto formos šilumos izoliacijos.

4  Viršutinis šiltinimo sluoksnis – mineralinė šiltinimo medžiaga „Technoroof 
V60“ (klojimo instrukcijos pateiktos 3.5 p.).

5  Polimerinė armuota membrana V-RP (LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-RP 
ARCTIC, ECOPLAST V-RP), mechaniškai pritvirtinta „TechnoNICOL“ tvirtinimo 
sistema (daugiau apie tvirtinimą žr. 3.4, 5.1, 5.3 p.).
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Sticky Note
Под плёнкой №2 и над профилированным листом №1подложить (нарисовать) вату толщиной 20 мм. Номировать вату не обязательно. 



TN STOGAS „Smart“

Neeksploatuojamo stogo sistema ant plieninio profiliuoto klojinio su 
stogo paklotu iš polimerinės membranos ir kombinuotu šiltinimu.

1  Pagrindas – plieninis profiliuotas lakštas, markė parenkama pagal projektą (pa-
grindo priėmimo reikalavimai pateikti 3.1 p.).

2  Garų izoliacinė plėvelė (klojimo instrukcijos pateiktos 3.3 p.).

3  Apatinis šiltinimo sluoksnis – mineralinė šiltinimo medžiaga „Technoroof N30“ – 
priešgaisrinis sluoksnis, storis ne mažiau kaip 50 mm.

   * Prireikus, nuolydžius galima suformuoti iš pleišto formos šilumos izoliacijos.

4  Viršutinis šiltinimo sluoksnis – ekstruzinis putų polistirenas CARBON PROF RF 
(klojimo instrukcijos pateiktos 3.5 p.).

5  Skiriamasis sluoksnis – stiklo pluoštas (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 
100 g/m2).

6  Polimerinė armuota membrana V-RP (LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-RP ARC-
TIC, ECOPLAST V-RP), mechaniškai pritvirtinta „TechnoNICOL“ tvirtinimo siste-
ma (daugiau apie tvirtinimą žr. 3.4, 5.1, 5.3 p.).
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Под плёнкой 2 надо (нарисовать) подложить вату толщиной 20 мм. Номеровать необязательно. 



Sistema, mechaniškai tvirtinama  
ant betoninio pagrindo

Neeksploatuojamo stogo sistema ant betoninio pagrindo su stogo pa-
klotu iš polimerinės membranos ir polimeriniu šiltinimu.

1  Pagrindas – gelžbetoninis arba iš sunkiojo arba lengvojo betono su atitinka-
ma laikomąja galia.

2  Garų izoliacinė plėvelė su klijuotomis užlaidomis (klojimo instrukcijos pateik-
tos 3.3 p.) arba prilydoma bituminė garų izoliacija.

3  Šiltinimo medžiaga – ekstruzinis putų polistirenas CARBON PROF arba mi-
neralinė vata „Technoroof N30“ + „Technoroof V60“ (klojimo instrukcijos pa-
teiktos 3.5 p.).

   *  Prireikus, nuolydžius galima suformuoti iš pleišto formos šilumos izoliacijos.

4  Skiriamasis sluoksnis – stiklo pluoštas (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 
100 g/m2) arba geotekstilė (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 150 g/m2).

5  Polimerinė armuota membrana V-RP (LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-RP 
ARCTIC, ECOPLAST V-RP), mechaniškai pritvirtinta „TechnoNICOL“ tvirtinimo 
sistema (daugiau apie tvirtinimą žr. 3.4, 5.1, 5.3 p.).
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Balastinė stogo sistema

 Šioje sistemoje stogo šiltinimo medžiagos prislegiamos iš viršaus žvyru 
arba grindinio plytelėmis (balastu). Membrana mechaniškai tvirtinama 
tik prišliejimo vietose.

Naudojama balastiniams stogams įrengti pagal įprastą schemą gyve-
namosios ir visuomeninės paskirties pastatuose.

1  Pagrindas – gelžbetoninis arba iš sunkiojo arba lengvojo betono. 

2  Garų izoliacija – prilydoma bituminė garų izoliacija „Bikroelast PV S3p“.

3  Šiltinimo medžiaga – ekstruzinis putų polistirenas CARBON PROF. 

   * Prireikus, nuolydžius galima suformuoti iš pleišto formos šilumos izoliacijos.

4  Skiriamasis sluoksnis – stiklo pluoštas (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 
100 g/m2) arba geotekstilė (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 150 g/m2).

5  Polimerinė membrana ECOPLAST V-GR, armuota stiklo pluoštu.

6  Skiriamasis sluoksnis – geotekstilė (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 
300 g/m2).

7 Balastas (20–40 mm frakcijų žvyras).
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Pasiruošimas  
darbui

2



„Sėkmė – tai kruopštaus pasiruošimo 
rezultatas”

Robertas Heinleinas

2



1    Nelaimingų atsitikimų prevencija.

 Stogo įrengimo darbai, naudojant polimerines membranas, turi būti 
atliekami pagal toliau išvardintus reikalavimus:

  –  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT – 500.

  –  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

  –  STR 2.01. 01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, svei-
kata, aplinkos apsauga“.

–  Prieš pradėdami dirbti su elektros įranga, maitinama iš 220 ir 380 V galios 
tinklo, patikrinkite įtampą tinkle. 

–  Jeigu nėra galimybės nustatyti stabilias įtampos reikšmes, rekomenduojama 
nutraukti membranos suvirinimo darbus, nes suvirinimo siūlė gali būti neko-
kybiška. 

–  Suvirinimo aparatą junkite tik į elektros lizdą su įrengtu apsauginiu įžeminimu. 
Galima naudoti laido ilgintuvą su įžeminimu. Dirbdami su įrenginiu, saugumo 
sumetimais naudokite automatinį jungiklį su diferencijuota apsauga. 

–  Karšto oro statybinio feno tūta (rankiniuose ir automatiniuose įrenginiuose) 
turi būti be suodžių apnašų, oras turi laisvai išeiti pro visas tūtos angas. Drau-
džiama naudoti deformuotas tūtas. 

Pasiruošimas  
darbui
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–  Neišjunkite statybinio feno, kol jis dirba kaitinimo režimu – gali perkaisti ir su-
gesti kaitinimo elementas. Norėdami išjungti feną, oro temperatūros regulia-
vimo jungiklį nustatykite į „0“ padėtį, palaukite, kol oras ties tūtos anga atvės. 

–  Siekiant išvengti nudegimų, dirbdami su suvirinimo įranga naudokite apsaugi-
nes pirštines arba audeklo skiautes. 

–  Draudžiama dirbti su elektros įranga, jeigu maitinimo kabelis pažeistas arba 
suvyniotas ant ritės. Prieš pradėdami darbą, kabelį visiškai išvyniokite. 

–  Baigę darbą su elektros įranga, atjunkite nuo maitinimo šaltinių visus mo-
bilius maitinimo šaltinius, sudėkite juos uždaroje patalpoje arba uždenkite 
vandeniui atspariu uždangalu. Elektros įrangą laikykite uždaroje patalpoje. 

–  Esant nepakankamam apšvietimui ant stogo, būtina papildomai apšviesti 
darbo vietas, taip pat pritaikyti kitas darbų saugos priemones darbuotojų 
saugumui užtikrinti. 

–  Nepradėkite kloti stogo dangos be patvirtintos vėjo parametrų apskaitos, 
kurioje turi būti nurodytas vėjo zonų dydis ir joms reikalingas tvirtinimo ele-
mentų kiekis. 

–  Jeigu stogo konstrukcija įrengiama neapskaičiavus vėjo apkrovos, stogo dan-
ga gali būti nuplėšta! Stogo padalinimo į vėjo zonas instrukcijos pateikiamos 
5.3 p.
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2    Komplektacija ir instrumentai

Norint greitai ir kokybiškai įrengti stogą iš polimerinės membranos, re-
komenduojama naudoti toliau nurodytus įrankius ir medžiagas.

–  rankinis suvirinimo aparatas (fenas); 
–  siauras antgalis (40 mm);
–  siauras antgalis (20 mm);
–  silikoniniai ir tefloniniai prispaudimo voleliai (40 ir 20 mm);
–  siauras žalvarinis volelis (8 mm);
–  minkšto metalo šepetėlis suvirinimo įrenginių tūtoms valyti; 
–  įrankis siūlės kokybei patikrinti (toliau – tikrintuvas);
–  peilis su keičiamais ašmenimis membranai pjaustyti;
–  metalo žirklės;
–  elektrinis atsuktuvas;
–  stogo dangos peilis „šikšnosparnis“; 
–  ruletė;
–  pirštinės (medvilninės arba odinės);
–  medvilninė šluostė; 
–  „TechnoNICOL“ valiklis PVC membranoms;
–  skystas PVC „TechnoNICOL“.

17
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–  Silikoninis volelis – pagrindinis 
prispaudimo volelis, naudojamas 
suvirinant siūlę rankiniu būdu. 

–  Tefloninis volelis – kietesnis, tinka 
naudoti tam, kad būtų patogiau pri-
spausti nearmuotą membraną. 

–  Siauras žalvarinis volelis – skirtas 
privirinti perėjimus nuo horizontalių 
prie vertikalių paviršių, siūlėms pri-
virinti ten, kur negalima prieiti plačiu 
voleliu.

–  Valiklis „TechnoNICOL“ – specialiai PVC membranai skirtas valiklis. Naudoja-
mas pašalinti nešvarumus nuo membranos paviršiaus suvirinimo siūlės zono-
je arba pašalinti riebalus nuo membranos prieš užtepant skystą PVC. 

–  Prieš pradėdami suvirinimo darbus, palaukite, kol valiklis visiškai išgaruos 
nuo membranos paviršiaus. 

–  Kontaktiniai klijai „TechnoNICOL“ – naudojami priklijuoti PVC membraną 
prie mūrinių, betoninių, medinių ir metalinių paviršių. 

–  Skystas PVC „TechnoNICOL“ – skirtas papildomai užsandarinti suvirinimo 
siūlę, apsaugo nuo kapiliarinio drėgmės įsiskverbimo į armuotą tinklą.  

1
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–  Gatavi vamzdžių praeigų elemen-
tai iš PVC – skirti greitai ir kokybiš-
kai užsandarinti stogo prišliejimo 
vietas ties vamzdžiais.

–  Gatavi vidinių ir išorinių kampų 
sutvirtinimo elementai iš PVC – 
leidžia greitai ir kokybiškai sutvir-
tinti stogo kampus. 

–  Kraštinė lentjuostė iš aliuminio ir 
magnio lydinio – skirta pritvirtinti 
membranos kraštus prie parapeto. 

–  Poliuretaninis sandariklis „Tech-
noNICOL“ – skirtas užsandarinti 
prispaudžiamosios lentjuostės at-
lenktąją dalį. 

–  Prispaudžiamoji lentjuostė iš ali-
uminio ir magnio lydinio – skirta 
užfiksuoti membraną perėjimo iš 
horizontalaus į vertikalų paviršių 
vietose.

–  Dvipusė lipni juosta – skirta pri-
klijuoti garų izoliacinės plėvelės 
siūles. 

–  Butilo-kaučiuko juosta – skirta 
priklijuoti garų izoliacinės plėvelės 
siūles esant neigiamai temperatū-
rai.

1
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3     Karšto oro įranga  
membranai suvirinti   
Polimerinei membranai suvirinti naudokite specialią rankinę ir suvirini-
mo įrangą, skirtą virinti karštu oru. 

–  Rekomenduojami rankinių suvirini-
mo aparatų modeliai – „Leister Tri-
ac S“ arba PID, „Herz Rion“, „Herz 
Eron“ su antgalių ir prispaudimo 
volelių komplektu.

–  Siauras antgalis (plotis – 40 mm) 
– skirtas siūlės suvirinimui įprastu 
ėjimu horizontaliame ir vertikaliame 
paviršiuose.

–  Siauras antgalis (plotis – 20 mm) – skirtas siūlės suvirinimui sunkiai prieinamose 
arba prišliejimo vietose. 

–  Rekomenduojamas pusiau auto-
matinis modelis – „Leister Triac 
Drive“.

–  Pusiau automatinis prietaisas nau-
dojamas horizontaliuose, vertika-
liuose ir pasviruose paviršiuose, taip 
pat, kai nuolydžio kampas viršija 
30°.  

–  Įprastai stogo siūlei suvirinti reko-
menduojama naudoti automatinius 
suvirinimo aparatus:

–  „Leister Varimat“ (230 V–4 600 W; 
380 V–5 700 W) arba „Herz Laron“ 
(230 V–4 600 W; 380 V–5 700 W), 
siūlės plotis – 40 mm.

1
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„Gera pradžia – pusė darbo”

 Platonas

3
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Pagrindo paruošimas  
ir priėmimas 

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

1    Pagrindo paruošimas ir priėmimas 

  Nuo stogo pagrindo kokybės priklauso viso stogo ilgaamžiškumas ir pa-
tikimumas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti stogo pagrindo priėmimui, jis 
turi tiksliai atitikti projektinę dokumentaciją.

–  Profiliuoto lakšto storis turi būti ne 
mažesnis kaip 0,7 mm. Profiliuotas 
lakštas klojamas plačiąja juosta į 
viršų. 

!   SVARbU! Įsitikinkite, kad profiliuotas lakštas pritvirtintas prie laikanči-
osios konstrukcijos per visą stogo plotą taip, kaip nurodyta projekte. 
Išilginės lakšto sandūros pritvirtinamos kniedėmis arba savisriegiais 
varžtais. 

–  Mechaniškai tvirtinamose stogo sis-
temose pagrindas turi būti parinktas 
taip, kad būtų užtikrintas pakan-
kamas atsparumas plėšimui. Yra 
paprastas būdas patikrinti pagrindo 
laikančiąją galią statybos aikštelėje: 
mechaniškai pritvirtinkite membra-
nos V-RP juostą (50 mm pločio) ir 
pabandykite ją nuplėšti, traukdami 
vertikaliai. 

–  Jeigu pagrindo laikomoji galia yra pakankama, membrana įplyš, o tvirtinimo ele-
mentas liks savo vietoje. 

Stogo konstrukcijos  
montavimas

3



24

–  Visu profiliuoto lakšto perimetru, 
prišliejimo prie vertikalių konstruk-
cijų vietose, būtina sumontuoti ne 
mažesnio kaip 0,8 mm storio L for-
mos profilį iš cinkuoto plieno. 

–  L formos profilio dydis parenkamas 
pagal jo montavimo vietą, atsižvel-
giant į profiliuoto lakšto tipą. Pagrin-
dinis reikalavimas – horizontalioji 
profilio dalis turi siekti 3-čią profi-
liuoto lakšto bangą (žr. brėžinį). 

–  Angas profiliuotame lakšte, skirtas 
komunikacijoms ir nuotėkų siste-
mai, sutvirtinkite cinkuotu plienu, 
kurio storis turi siekti ne mažiau 
kaip 0,8 mm.  

–  Jei reikia, tuščias profiliuoto klojinio 
bangų ertmes pripildykite medžia-
ga, kurios degumo klasė A1, 250 
mm atstumu nuo parapeto. 

    Draudžiama pripildyti tuščias bangų 
ertmes biria šiltinimo medžiaga.  

Pagrindo paruošimas  
ir priėmimas 

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

3
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–  Prieš pradedant garų izoliacijos įrengimo darbus, būtina:

–  Užsandarinti  siūles tarp surenkamų 
gelžbetonio konstrukcijų;

–  Nuo profiliuoto lakšto paviršiaus ir 
iš apatinių bangų pašalinti šiukšles, 
statybines atliekas, vandenį, sniegą 
ir ledą.

–  Sniegą nuo profiliuoto lakšto pagrin-
do galima nuvalyti specialiu kastu-
vu, atitinkančiu bangų formą.

Pagrindo paruošimas  
ir priėmimas 

Stogo konstrukcijos  
montavimas 
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2     Bendrosios rekomendacijos stogo darbams 

–  Atkarpas su sumontuota stogo konstrukcija atskirkite padėklais, ant kurių 
buvo sukrauta PVC danga, kad būtų išvengta dangos išmindymo.   

–  Atviras angas stoge būtina patikimai uždengti tvirta medžiaga arba atitverti, 
kad į jas neįkristų žmonės.

–  Padėklus su medžiagomis tolygiai išdėliokite per visą stogo plotą, kad išveng-
tumėte profiliuoto lakšto deformacijų. 

Bendrosios rekomendacijos 
stogo darbams 

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

3
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Garų izoliacijos  
įrengimas 

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

3    Garų izoliacijos įrengimas 

  Pirmasis stogo konstrukcijos montavimo darbų etapas – garų izoliaci-
jos įrengimas. Garų izoliacija atlieka svarbų vaidmenį apsaugant šiltini-
mo sluoksnį nuo drėgmės, kylančios iš patalpų. 

–   Garų izoliacijai galima naudoti bitumines arba polimerines dangas.

–   Jei pagrindas įrengtas iš profiliuoto lakšto, garų izoliacijai dažniausiai naudo-
jama speciali polietileno plėvelė.

–   Klodami plėvelę stebėkite, kad ji nebūtų pažeista. Laikykitės plėvelės klojimo 
instrukcijų.

–   Klodami garų izoliacinę plėvelę, 
siūles išilgai profiliuoto lakšto ban-
gų priklijuokite ties viršutine lakšto 
bangos dalimi.

–   Jei darbo metu lauko temperatūra 
yra daugiau nei +5 °C, garų izolia-
cinės plėvelės siūles priklijuokite 
dvipuse lipnia juosta.

–   Išilginės ir galinės garų izoliacijos 
užlaidos turi būti ne mažesnės nei 
100 mm.

–   Jei darbo metu lauko temperatūra 
yra žemesnė nei +5 °C, garų izolia-
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cinės plėvelės siūles priklijuokite 
butilo-kaučiuko juosta. 

–   Klodami garų izoliacinę plėvelę 
skersai profiliuoto lakšto bangų, 
po klijuojamu paviršiumi laikinai 
pakiškite faneros lakštą arba len-
tą – tai užtikrins klijavimo kokybę.  

–   Stogo prišliejimo prie sienų, žibin-
tų, šachtų ir kitų konstrukcijų vie-
tose garų izoliacijos aukštis turi 
būti ne mažesnis nei apšiltinimo 
sluoksnio aukštis.  

–   Kad būtų patogiau, klodami šilu-
mos izoliaciją ir papildomą san-
darinimo sluoksnį, užlenktos garų 
izoliacinės plėvelės kraštą prikli-
juokite prie vertikalios konstruk-
cijos.

Garų izoliacijos  
įrengimas 

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

3
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4     Tvirtinimo elementai 

  Mechaninio tvirtinimo elementai yra labai svarbi stogo konstrukcijos 
dalis. Tinkamas tvirtinimo elementų parinkimas bei teisingas jų panau-
dojimas lemia stogo vientisumą ir ilgaamžiškumą. 

SVARbU! Jei pagrindui po membrana suformuoti naudojama suspau-
džiama šiltinimo medžiaga, stogo konstrukcijos tvirtinimui naudoki-
te teleskopinius elementus ir savisriegius varžtus.

–  Membranai ir šilumos izoliacinėms 
plokštėms pritvirtinti prie pagrin-
do iš cinkuoto profiliuoto lakšto 
naudokite teleskopinį tvirtinimo 
elementą ir savisriegius varžtus su 
grąžtiniais galais (Ø 4,8 mm).  

–  Aštrūs savisriegiai varžtai turi išlįs-
ti iš metalo ne mažiau kaip 25 mm.

–  Membranų lakštų užlaidų dydis turi 
siekti ne mažiau kaip 120 mm, kai 
teleskopinio tvirtinimo elemento 
jungės spindulys yra 50 mm.

! SVARbU! Teleskopinio tvirtinimo elemento ilgis turi būti mažiausiai 
20 mm mažesnis už šiltinimo sluoksnio storį.

Tvirtinimo  
elementai

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

!
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Tvirtinimo  
elementai

Stogo konstrukcijos  
montavimas

–  Membrana tvirtinama prie pavir-
šiaus iš ne žemesnės nei C8/10 
klasės cemento ir smėlio mišinio, 
kurio storis turi siekti ne mažiau 
kaip 50 mm, naudojamas stoginis 
smailiagalis „TechnoNICOL“ sraig-
tas (Ø 4,8 mm) kartu su poliamidi-
niu inkaro kaiščiu (45 arba 60 mm 
ilgio)

–  Smailiagalis sriegis su poliamidiniu 
kaiščiu tvirtinami iš anksto išgręž-
toje skylėje.

! SVARbU! Klodami membraną tiesiogiai ant kieto pagrindo, be šiltini-
mo sluoksnio, tvirtinimui naudokite metalinį lėkštės formos laikiklį 
ir tinkamą savisriegį varžtą.

–  Naudokite apskritą arba ovalo for-
mos laikiklį. 

3

aleksejus.lisovskis
Sticky Note
Gal inkaro nereikia. Liks tik kaiščiu.
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–  Membranai ir linijiniams prispau-
džiamiesiems elementams (len-
tjuostėms) tvirtinti prie sąvaržos, 
surinktos iš orientuotos medienos 
skiedrų plokštės, cementu surištų 
drožlių plokštės arba cementinio 
lakšto, naudokite savisriegį varžtą 
(Ø 5,5 mm) be lygiosios dalies. 

–  Varžtas su grąžtiniu antgaliu (Ø 4,8 
mm), skirtas profiliuotam lakštui 
pritvirtinti.  

–  Aštrus savisriegis varžtas (Ø 4,8 mm), 
skirtas naudoti su poliamidiniu 
kaiščiu, tvirtinant prie betoninio 
arba cemento ir smėlio mišinio pa-
grindo.

Tvirtinimo  
elementai

Stogo konstrukcijos  
montavimas 
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5     Šilumos izoliacijos montavimas 

Stogams šiltinti dažniausiai klojami du šilumos izoliacinių plokščių 
sluoksniai, perdengiant siūles.

–  Šilumos izoliacines plokštes kloki-
te ant jau įrengto garų  izoliacinio 
sluoksnio. Jis turi būti visiškai sau-
sas.

–  Jeigu pagrindas yra profiliuotas 
plieninis klojinys, šilumos izolia-
cinę plokštę dėkite ilguoju šonu 
skersai profiliuoto lakšto bangoms.

–  Šiltinimo medžiagos klojimo 2 sluoksniais schema.

Viršutinis šiltinimo 
sluoksnis

Apatinio šiltinimo sluoksnio 
plokštės 

3
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–  Baigę darbo pamainą, pasirūpin-
kite suklotų medžiagų apsauga 
nuo lietaus: užlenkite ir pakiškite 
garų izoliacinės plėvelės kraštą 
po membrana, užklokite šiltinimo 
plokštę ir mechaniškai pritvirtin-
kite.

–  Darbo pertraukėlių metu plėvelę taip pat galite užlenkti ir prispausti sunkiu 
daiktu. 

–  Pradėdami kitą darbo pamainą, ištraukite plėvelę ir tęskite darbus. Pažeistą 
plėvelės dalį palikite užlaidai. 

–  Šilumos izoliacinis sluoksnis tvirti-
namas atskirai nuo PVC membra-
nos. 

!   SVARbU! Kai klojami keli šilumos izoliacinės medžiagos sluoksniai, 
nebūtina atskirai tvirtinti kiekvieną sluoksnį! Užteks pritvirtinti visus 
sluoksnius kartu.

!   SVARbU! Klojant PVC membraną ant bet kokio porėto pagrindo (putų 
polistireno, ekstruzinio putų polistireno (XPS), PUR arba PIR plokščių), 
skiriamajam sluoksniui naudokite stiklo pluoštą (svorio pasiskirstymas 
ne mažiau kaip 100 g/m2) arba geotekstilę (svorio pasiskirstymas ne 
mažiau kaip 150 g/m2). 

–  Skiriamųjų sluoksnių ritinių užlai-
da turi būti ne mažesnė kaip 100 
mm.

!   SVARbU! Klojant membranas ant bitumo, skiriamasis sluoksnis turi būti 
iš geotekstilės (svorio pasiskirstymas ne mažiau kaip 300 g/m2).

Šilumos izoliacijos  
montavimas

Stogo konstrukcijos  
montavimas
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–  1200 x 600 mm dydžio šiltinimo 
plokštė tvirtinama ne mažiau kaip 
dviem tvirtinimo elementais.

–  Plokštėms, kurių ilgis ir plotis virši-
ja vieną metrą, tvirtinti naudojami 
ne mažiau kaip 4 tvirtinimo ele-
mentai.

–  Montuojant kombinuotą šiltinimo 
sluoksnį, ekstruzinio putų polisti-
reno CARBON PROF plokštes klo-
kite užrašais žemyn. Rekomenduo-
jama tvirtinti tik ties vienu kraštu, 
kur tvirtinamos plokštės L formos 
apvadas prispaus vėliau klojamą 
plokštę.

Šilumos izoliacijos  
montavimas

Stogo konstrukcijos  
montavimas 

Mineralinės vatos 
plokščių tvirtinimas 

Mineralinės vatos 
plokščių tvirtinimas 

Ekstruzinio putų polistireno plokščių 
tvirtinimas 

1200 mm

1200 mm

300 mm

300 mm

300 mm

600 m
m

300 m
m

300 m
m

300 m
m

1200 m
m

580 m
m

1180 mm

150 mm

150 mm 150 mm

150 mm

3
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„Darbas meistrą giria”

Lietuvių liaudies patarlė

4



1     Rankinis suvirinimo siūlės formavimas 

  Membranai suvirinti rankiniu būdu naudojamas specialus statybinis 
karšto oro fenas. Draudžiama naudoti įprastą statybinį feną, nes juo 
negalima užtikrinti pastovios pučiamo oro temperatūros.

!   SVARbU! Prieš pradėdami dirbti su rankiniu suvirinimo įrenginiu, pers-
kaitykite jo naudojimo instrukciją.

–  Prieš pradėdami suvirinimo dar-
bus, atlikite įrangos patikrą: 

     – Tūtos anga turi būti tiesi, švari, 
be degėsių apnašų viduje; 

     – Oro įsiurbimo angos turi būti šva-
rios ir neuždengtos, kad oras galė-
tų laisvai praeiti. Jei reikia, išvaly-
kite oro filtrus minkštu šepetėliu.

–  Darbinės oro temperatūros reikšmės reguliatoriumi nustatomos 50–600 °C 
ribose.

–  PVC membranai suvirinti reikalinga 450–550 °C temperatūra, kuri nustato-
ma, atsižvelgiant į oro sąlygas ir suvirinimo greitį. Į jungę statybinį feną, pa-
laukite 7–10 min., kol įkais oras ir tūta (šaltuoju metų laiku šiek tiek ilgiau).

–  Paklokite membranos lakštus, 
palikdami ne mažiau kaip 60 mm 
pločio užlaidas.

Suvirinimo  
darbai
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darbai 

Rankinis suvirinimo siūlės 
formavimas 



1.  Taškinis membranos tvirtinimas

–   Prievaržas membranai užfiksuoti 
padarykite keliose vietose: įkaitin-
tą tūtą įkiškite į užlaidą daugiau 
kaip 40 mm atstumu, paskui pirš-
tu trumpam prispauskite mem-
braną ties statybinio feno tūtos 
pagrindu.

–  Tinkamai atlikta prievarža turi len-
gvai atsiplėšti, beveik nepalikda-
ma pėdsakų ant membranos.

2.  „Oro kišenės“ formavimas 

–   Siekiant išvengti karšto oro nuotėkio 
iš suvirinimo zonos, suformuokite 
„oro kišenę“: greitai veskite statybinį 
feną išilgai siūlės, spausdami mem-
braną prispaudimo volelio briauna, 
atrėmę į tūtos kraštą.

–  Tinkamai suformuota kišenė turi 
sulaikyti karštą orą suvirinimo zo-
noje.
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3.  Suvirinimo siūlė 

–  Baigiamajame suvirinimo etape 
įkaitusį statybinį feną įstatykite į 
oro kišenę maždaug 45° kampu. 
Tūtos galiukas turi būti 3–4 mm 
iškištas iš užlaidos.

–  Siekiant neprilydyti apatinės mem-
branos, tūtos galiuką pakelkite 
1–2 mm.

–  Silikoninį volelį ridenkite lygiagre-
čiai tūtos kraštui 5–7 mm atstu-
mu. 

–  Stumkite statybinį feną išilgai siū-
lės, o silikoninį volelį – per siūlę. 
Volelis turi „peršokti“ membranos 
kraštą. Volelį paspausdami stum-
kite link siūlės.

!   SVARbU! Siūlės suvirinimo rankine įranga „trimis praėjimais“ būdas gali 
būti taikomas bet kokioms siūlėms bei visiems stogo elementams.

–  VISAS rankiniu būdu suformuotas 
suvirinimo siūles užtepkite skystu 
PVC „TechnoNICOL“ (pavyzdyje vir-
šutinioji membrana nudažyta žals-
va spalva).
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–  Tūtos antgalis turi būti gerai pri-
tvirtintas prie suvirinimo aparato 
kakliuko.

!   SVARbU! Statybinio feno tūtos antgalį keiskite tik įsitikinę, kad fenas 
visiškai atvėsęs.

–  Suodžių sankaupas nuo tūtos nu-
valykite variniu šepetėliu.
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2     Kaip kokybiškai atlikti suvirinimo siūlę 

Pagrindiniai kokybiškos suvirinimo siūlės požymiai:

Blizgi juosta 

Apatinio sluoksnio 
išstūmimas 

– plotis ne mažiau kaip 30 mm;
–  kohezinis siūlės trūkis (siūlės trūkio vietoje matyti vienos iš suvirintų detalių 

armavimo tinklas per visą plotį).
Išoriškai pastebimi požymiai:
– apie 1 cm pločio blizgus pėdsakas išilgai siūlės;
– nedidelis apatinio sluoksnio medžiagos nuotėkis išilgai siūlės;
– siūlės paviršiuje nėra klosčių;
–  nėra medžiagos perkaitimo požymių (pasikeitusi membranos spalva, nuode-

gos, anglys).
Pagrindinės galimos klaidos virinant rankiniu būdu:
–  Siūlių sanklodoje nėra sandarios „oro kišenės“.
–  Netinkami suvirinimo parametrai (oro temperatūra, statybinio feno vedimo 

greitis, volelio spaudimo jėga), dėl kurių siūlė gali būti perkaitinta arba nepa-
kankamai suvirinta (išsamesnė informacija pateikta 4.5 p.). 

–  Blogai paruoštas membranų paviršius siūlių sanklodoje (yra purvo, smėlio ir 
pan.). 

–  Statybinis fenas pakeltas pernelyg aukštai į viršų (tokiu atveju suvirinamas 
tik 2–3 mm kraštas). 

–  Volelis sustabdomas per anksti, nepriėjus užlaidos krašto (dėl to kraštas gali 
likti nesuvirintas). 

–  Volelis juda ne lygiagrečiai tūtos kraštui (kampu) arba lygiagrečiai užlaidai. 
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3     Suvirinimo siūlės kokybės patikrinimas 

Siekiant užtikrinti stogo iš polimerinės membranos ilgaamžiškumą, la-
bai svarbu kokybiškai suvirinti siūles. Siūlės kokybė tikrinama jai visiš-
kai atvėsus.

–  Norėdami patikrinti suvirinimo ko-
kybę, braukite tikrintuvu išilgai siū-
lės, lengvai paspausdami – tikrin-
tuvo galiukas neturi sulįsti į siūlę.

–  Suvirinimo siūlės tvirtumą galima 
patikrinti atkirpus 50 mm pločio 
suvirintos medžiagos gabalą ir 
bandant jį perplėšti ties siūle. Tam 
tikslui naudojamas mobilus „Leis-
ter Examo“ tipo plėšiamasis įren-
ginys arba atitinkama stacionari 
įranga.

–  Siūlės kokybę galima patikrinti ir 
be įrangos: atkirpkite 20–30 mm 
pločio suvirintos membranos juos-
tą ir pabandykite ją perplėšti ran-
komis.

–  Jeigu siūlė suvirinta kokybiškai – 
plyšta membrana, matyti armavi-
mo tinklas. Siūlės plotis turi būti 
ne mažesnis nei 30 mm.
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4     Suvirinimo siūlės atlikimas automatine įranga

 Norėdami užtikrinti suvirinimo kokybę, ant pagrindinės stogo dalies 
naudokite specialų automatinį suvirinimo karštu oru įrenginį.

!   SVARbU! Prieš pradėdami darbą, perskaitykite automatinio suvirinimo 
įrenginio eksploatavimo instrukciją.

–  Prieš pradėdami suvirinimo dar-
bus, nustatykite reikiamus duome-
nis (oro temperatūrą, suvirinimo 
aparato judėjimo greitį).

–  Išsamesnė informacija apie duo-
menų nustatymą pateikta 4.5 p.

–  Norėdami gauti lygų kraštą, kurį 
vėliau galima baigti virinti rankiniu 
būdu, siūlės pradžioje įstatykite 
0,3–0,5 mm storio metalinę (cin-
kuotą arba nerūdijančiojo  plieno) 
plokštelę apdorotais kraštais.

–  Suvirinimo aparatą pastatykite taip, kad jo ratas pusiau prispaustų plokštelės 
pradžią.

–  Metalinis kreipiantysis ritinėlis nu-
leistoje padėtyje turi atsidurti išil-
gai suvirinimo siūlės krašto.

–  Taip suvirinimo aparatas suviri-
nimo metu visą laiką bus išilgai 
siūlės. 

Suvirinimo siūlės atlikimas  
automatine įranga



–  Jeigu reikia suvirinti siūles skersai 
stogo nuolydžio, sureguliuokite 
sraigtą pagal nuolydžio kampą.  

–  Prieš pradėdami suvirinimo dar-
bus, patraukite už viršutiniosios 
membranos krašto – taip bus 
lengviau įkišti suvirinimo įrenginio 
tūtą į užlaidos zoną. Būkite atsar-
gūs – neprisilieskite prie įkaitusių 
įrenginio dalių. 

–  Įkiškite į užlaidą suvirinimo apa-
rato tūtą. Aparatas pradės judėti 
automatiškai.  

–  Stebėkite, kad tūtos galiukas būtų 
per 3–5 mm išsikišęs už išorinės 
siūlės ribos.
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–  Siūlės pabaigoje įstatykite antrą 
metalinę plokštelę. Kai aparato 
privedimo ratukas užvažiuos ant 
plokštelės, ištraukite tūtą iš užlai-
dos – įrenginys sustos. Ant tūtos 
susikaupusius suodžius nuvalykite 
minkšto metalo šepetėliu.  

–  Tęskite membranos montavimo 
darbus automatine suvirinimo 
įranga.

Suvirinimo siūlės atlikimas  
automatine įranga45
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5     Suvirinimo duomenų nustatymas  
automatinėje įrangoje  

  Suvirinimo duomenys, pvz., temperatūra, suvirinimo aparato judėji-
mo greitis, nėra pastovūs rodikliai. Jie priklauso nuo daugelio veiksnių 
– aplinkos temperatūros, vėjo stiprumo ir kt. Jei suvirinimo duomenys 
nustatyti netinkamai, neišeis suformuoti kokybiškos ir ilgaamžės siūlės. 
Tinkamus duomenis nustatyti padės bandomasis suvirinimas.

–  Darbo pamainos pradžioje arba ge-
rokai pasikeitus oro sąlygoms, bū-
tina atlikti bandomąjį suvirinimą, 
siekiant tinkamai nustatyti arba 
patikslinti suvirinimo duomenis.

–  Paimkite 2 pakankamo ilgio ir plo-
čio membranos juostas.  

–  Suvirinkite jas tarpusavyje, keis-
dami suvirinimo aparato greitį, ne 
mažiau kaip 50 cm ilgio atkarpoje. 
Kad būtų patogiau, membranas 
galima iš anksto sužymėti žyme-
kliu.  

–  Kai suvirinimo siūlė visiškai atvės 
(jei aplinkos temperatūra yra aukš-
ta, tam gali prireikti iki 20 min.), iš 
kiekvieno skyriaus vidurio atkirpki-
te suvirintos membranos bandinio 
juostą (20–30 mm pločio) ir pamė-
ginkite perplėšti siūlę.  

–  Pagrindiniai kokybiškos siūlės po-
žymiai aprašyti 4.2 p.
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–  Membrana „atlimpa“ (siūlė persi-
skiria be ypatingų pastangų), nėra 
kohezinio trūkio. Norėdami gauti 
kokybišką siūlę, lėtinkite suvirini-
mo greitį arba padidinkite suvirini-
mo temperatūrą.  

–  Nekokybiškos siūlės pavyzdys: 
matyti „perkaitinimo“ žymės – pa-
kitusi membranos spalva, apatinis 
membranos sluoksnis stipriai iš-
stumtas.

–  Kokybiškai siūlei atlikti padidinkite suvirinimo greitį arba sumažinkite suviri-
nimo temperatūrą.

–  Be greičio ir temperatūros galima 
pakeisti dar vieną suvirinimo para-
metrą – bendrąjį slėgį į siūlę, kuris 
priklauso nuo suvirinimo aparate 
esančio balasto svorio.

–  Bendrosios rekomendacijos: suvirindami mineralinę šiltinimo medžiagą, sta-
tykite 2 balastus. Jei suvirinimo darbai atliekami ant kieto paviršiaus (XPS, 
betoninio ir pan.), galima palikti 1 balastą arba virinti išvis be svorio. 

–  Nenuvalyti degėsiai iš tūtos pateko 
į suvirinimo siūlės zoną. Kaip ištai-
syti padėtį:

     1 – defektuotą vietą papildomai 
suvirinkite statybiniu fenu, apdo-
rokite skystu PVC;

     2 – privirinkite šioje vietoje mem-
branos lopą.
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1 – T formos siūlės formavimas, 56 psl.

2 – Tvirtinimas standartinio ritinio centre, 60 psl.

3 – Vidinio kampo suformavimas, 63 psl.

4 – Išorinio kampo suformavimas, 72 psl. 

5 – Prišliejimas prie vamzdžio, 81 psl.

6 – Prišliejimas prie mažo skersmens praėjimo, 90 psl. 

7 – Prišliejimas prie parapeto, įrengiant „slaptą kišenę“, 99 psl.

8 – Žemo parapeto įrengimas, 101 psl. 

9 – Aukšto parapeto įrengimas, užbaigiant kraštavimo lentjuoste, 103 psl.

10 – Prišliejimas prie karnizo nuosvyros, 105 psl. 
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Horizontalus  
membranos klojimas 

5



„Gero meistro rankose darbas degte dega” 

Lietuvių liaudies patarlė 

5



1     Membranos lakštų klojimas  
mechaniškai tvirtinamose sistemose 

–  Membraną visuomet išvyniokite 
skersai profiliuoto lakšto!

–  Ritinius pradėkite kloti nuo stog-
latakių arba priešingų nuolydžių, 
išilgai parapetų.

–  Šonuose ir galuose ritiniai turi per-
sidengti ne mažiau kaip 120 mm.

–  Atstumas tarp greta klojamų lakš-
tų galų turi būti ne mažesnis nei 
300 mm. 

–  Jeigu membranos lakštų neįmano-
ma pritvirtinti nepastūmus galų, 
paklokite surinktą juostą skersai 
pagrindinių lakštų. Surinkta juos-
ta turi būti ne mažesnio kaip 1 m 
pločio.

–  Siekiant kokybiško rezultato, sten-
kitės, kad montuojant membraną 
nesusidarytų klostės.

Horizontalus  
membranos klojimas 
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orams atšilus.

!   SVARbU! Membranos įtempimo jėga priklauso nuo stogo temperatūros. 
Nerekomenduojama įtempti membranos pernelyg stipriai, kai aplin-
kos oro temperatūra viršija +30 °C, nes tai gali sukelti pernelyg didelį 
membranos įtempimą žiemos metu.

–  Išvyniokite ritinį ant pagrindo. Pir-
miausia pritvirtinkite membranos 
galą.

–  Ištempkite membraną taip, kad 
neliktų nelygumų.

–  Jei būtina, tvirtinimo vietoje mem-
braną galima papildomai įtempti 
„stogdengio žnyplėmis“.

–  Žiemos laikotarpiu, kai membra-
na klojama neigiamoje tempe-
ratūroje, dangos paviršiuje gali 
susiformuoti nedidelės bangelės. 
Jos gali atsirasti dėl konkrečios 
medžiagos savybių (polimeras ir 
armavimo tinklas, veikiami nei-
giamos temperatūros, traukiasi 
skirtingai) ir dažniausiai išsilygina 
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–  Nenulipdami nuo membranos 
(tam, kad ji nesusitrauktų) užfik-
suokite antrąjį lakšto galą. 

–  Pritvirtinkite ilgąją lakšto pusę.

–  Prie lakšto galo privirinkite kitą ri-
tinį. 

–  Paskui, įtempdami membraną 
skersai lakšto, užfiksuokite kitą 
ilgąją pusę.

–  Išvyniokite kitą membranos ritinį, 
atitraukę galą ne mažiau kaip 300 
mm. Būtina palikti ne mažesnę 
kaip 120 mm pločio užlaidą. Užfik-
suokite lakšto galą.  

–  Pritvirtinkite antrąjį lakšto galą, 
taip pat tempdami ritinį į ilgį.
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–  Ilgąją lakšto pusę privirinkite auto-
matiniu suvirinimo įrenginiu.

–  Palaukite, kol siūlė atvės, paskui 
užtraukite membraną, pradėdami 
nuo suvirinto lakšto galo, tada pri-
tvirtinkite priešingą lakšto kraštą. 
Toliau klokite kitus membranos 
lakštus.

–  Tvirtinkite ties žymėjimo linija, nubrėž-
ta išilgai kiekvieno „LOGICROOF“ ir 
„ECOPLAST“ membranos ritinio.

–  Pritvirtinta ne pagal žymėjimo li-
niją. 

–  Pritvirtinus membraną per arti 
krašto, veikiant vėjo apkrovai, 
lakštas gali įplyšti tvirtinimo vie-
tose. 

Membranos lakštų  
klojimas54
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Membranos lakštų  
klojimas

–  Suvirinkite siūlę automatiniu suvi-
rinimo įrenginiu. 

–  Iš siūlės pradžios ir pabaigos išim-
kite plokšteles, likusias atkarpas 
suvirinkite rankiniu būdu.

–  Membranos prišliejimo prie verti-
kalių konstrukcijų vietose suviri-
nimą patogiau pradėti naudojant 
siaurą žalvarinį volelį. 

–  Būtinai privirinkite vertikalią siūlės 
atkarpą tarp gretimų membranos 
lakštų.
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2    T formos siūlė 

Venkite X formos siūlių sankirtų ten, kur yra 4 membranos sluoksniai. 
Formuokite T formos arba linijines siūles. 

–  Jeigu siūlė X formos, padarykite lopą iš membranos ir uždenkite juo X formos 
siūlę.

!   SVARbU! Klodami membraną, užapvalinkite visus išorinius kampus!

–  Privirinkite viršutinės membranos 
kampą prie apatinio membranos 
lakšto. Privirinkite kito ritinio galą 
automatiniu suvirinimo įrenginiu.

–  Žirklėmis užapvalinkite kampą vir-
šutinio lakšto gale. Dirbti bus pa-
togiau, jeigu žymekliu pažymėsite 
būsimą suvirinimo siūlės kraštą.
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–  Pjaustikliu arba specialiu įrankiu 
suformuokite nuožulną ant apati-
nės membranos krašto per suviri-
nimo siūlės gylį (ne mažiau kaip 30 
mm).

–  Privirinkite likusią siūlės atkarpą.

–  Tikrintuvu arba plokščiu atsuktuvu 
patikrinkite suvirinimo siūlės koky-
bę.

–  Rankiniu būdu suvirintas vietas ap-
dorokite skystu PVC „TechnoNICOL“. 

–  Gretimus membranų lakštus išdės-
tykite ne mažesniu nei 300 mm 
atstumu.

!   SVARbU! T formos sandūrų vietose nuo vidurinio membranos sluoksnio 
suformuokite nuožulną, tuomet automatiniu suvirinimo įrenginiu atlikta 
siūlė bus kokybiškesnė. Pravedę suvirinimo aparatu, silikoniniu voleliu 
iškart papildomai pristumkite T formos sandūras.
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3     Vėjo zonos 

Vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos stogo ilgaamžiškumui, yra 
vėjo apkrova.

–  Stogą pagal vėjo apkrovos intensyvumą sąlyginai galima padalinti į 3 zonas: 
kampinę, parapeto (arba kraštinę) ir centrinę. 

–  Didžiausia vėjo apkrova tenka kampinėms ir parapeto zonoms, todėl jose reikia 
naudoti daugiau tvirtinimo elementų. 

–  Vėjo zonų plotas ir reikalingas tvirtinimo elementų kiekis nustatomas atliekant 
skaičiavimus.

–  Tvirtinimo vietos turi būti išdėstytos ne mažesniais nei 180 mm tarpais. 

–  Tvirtinimo elemento įrengimo žingsnį riboja atstumas tarp profiliuoto lakšto ban-
gų. Todėl į ilginį metrą membranos galima įmontuoti ribotą tvirtinimo elementų 
kiekį. 

–  Jei naudojama 2 metrų pločio membrana, į 1 m2 pavyksta įmontuoti ne daugiau 
kaip 2,5 tvirtinimo elemento. Jeigu pagal atliktus apskaičiavimus reikia daugiau 
tvirtinimo vietų (dažniausiai kampinėse ir parapeto zonose), būtina naudoti 1 m 
arba 0,5 m pločio lakštus (žr. schemą), arba įrengti papildomus tvirtinimus dve-
jų metrų pločio lakšte ir suvirinti juos 20 cm pločio medžiagos juosta (žr. 5.4 p.).

Centrinė zona 

Parapeto zona zona

Kam
pinė
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Membranos klojimo pavyzdys, panaudojant mažesnio 
pločio lakštus kampinėse ir parapeto zonose: 

Vėjo zonos  

–  Pastatuose, kurių aukštis didesnis arba lygus trečdaliui pastato ploto (h≥b/3), 
kraštinių ir kampinių zonų plotis sudaro ne mažiau kaip vieną dešimtąją pas-
tato pločio (0,1b).

–  Pastatuose, kurių aukštis mažesnis nei trečdalis pastato ploto (h<b/3), krašti-
nių ir kampinių zonų plotis sudaro ne mažiau tris dešimtąsias pastato aukščio 
(0,3h).

0.2b(0.6h)

0.1b(0.3h)
0.

1b
(0

.3
h)

0.
2b

(0
.6

h)

Ritinio plotis – 0,5m
Ritinio plotis – 1m

Ritinio plotis – 1m

Ritinio plotis – 2m
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4     Tvirtinimas standartinio lakšto centre 

Tvirtinimo vietų kiekį kampinėse ir kraštinėse zonose galima padidinti 
įrengiant papildomą tvirtinimo elementą standartinio 2 m pločio ritinio 
centre.

–  Pritvirtinkite ritinio centrą. Pasku-
tinio tvirtinimo vietoje privirinkite 
sutvirtinimą – apvalų armuotos 
membranos V-RP gabalą (elemen-
tas pažymėtas žalsva spalva).

–  Atkirpkite 200 mm pločio armuo-
tos membranos V-RP juostą (pažy-
mėta žalsva spalva).

–  Užfiksuokite membraną taškiniais 
tvirtinimais keliose vietose, kad ji 
stabiliai gulėtų ant pagrindo.

–  Automatiniu įrenginiu privirinkite 
juostą prie stogo pagrindo per visą 
pagrindinį ilgį.

–  Juostų galus suvirinkite rankiniu 
būdu.

–  Tikrintuvu patikrinkite siūlės kokybę.

–  Rankiniu būdu suvirintas vietas ap-
dorokite skystu PVC „TechnoNICOL“.
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„Paprastumas yra didžiausias įmantrumas”

Leonardas da Vinčis
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1     Vidinio kampo formavimas 

Kampų formavimas 
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1.1     Membranos klojimas vidiniame kampe 

Vykdydami darbus užtikrinkite, kad ant stogo konstrukcijos nepatektų 
vandens.

–  Užlenkite membranas per visą ilgį ir 
galuose (50–80 mm aukščiu), pri-
spausdami prie parapeto.

–  Kampe membraną sulenkite, kaip 
parodyta paveikslėlyje. 

–  Klostės viduryje suvirinkite.
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1.2     Kampo klijavimas pagal vidinį kampą tarp skirtingo 
lygio parapetų .

Siekiant palengvinti kampų įrengimo darbus, galima priklijuoti mem-
braną prie parapeto.

–  Užlenkite apatines ruošinio užlai-
das, skirtas kampui. Po ruošiniu 
rekomenduojama pakloti gaba-
liuką membranos, kad nesutep-
tumėte klijais pagrindinės stogo 
dangos.

–  Privirinkite klostę prie vienos mem-
branos pusės.
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–  Į vonelę įpilkite šiek tiek kontakti-
nių klijų „TechnoNICOL“.

–  Ant vieno iš parapetų voleliu užtep-
kite storą kontaktinių klijų sluoksnį.

–  Paskui ištepkite klijais dalį ruoši-
nio kampui. Stenkitės, kad klijų 
nepakliūtų ant būsimos suvirinimo 
siūlės zonos.

–  Pirmiausia siauru žalvariniu voleliu 
priklijuokite membraną kampe.
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–  Tada silikoniniu voleliu priklijuoki-
te membraną prie parapeto pavir-
šiaus.

–  Nupjaukite membraną, kaip paro-
dyta paveikslėlyje.

–  Ištepkite klijais antrąjį parapetą ir 
antrąją ruošinio dalį.

–  Tokiu pat būdu priklijuokite mem-
braną prie parapeto.

–  Nenaudokite „TechnoNICOL“ kon-
taktinių klijų, klijuodami visą PVC 
membraną prie pagrindo.
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1.3     Vidinio kampo įrengimas,  
sustiprinant gatavu elementu 

  Norėdami greitai ir kokybiškai sustiprinti vidinį kampą, naudokite atitin-
kamą gatavą detalę, pagamintą iš nearmuoto PVC, pastorintą, nesunkiai 
privirinamą prie PVC membranos.

–  Užfiksuokite gatavos detalės cen-
trą.

–  Suvirinkite gatavo elemento spin-
dulius, prispausdami žalvariniu 
voleliu.
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Kampų formavimas Vidinio kampo įrengimas



–  Suvirinkite pagrindinę gatavos de-
talės plokštumą.

–  Detalės kraštus pabaikite virinti 
prispausdami siauru žalvariniu 
voleliu.

–  Tokiu pat būdu privirinkite visas 
detalės plokštumas. Tikrintuvu pa-
tikrinkite suvirinimo siūlės kokybę, 
horizontaliąją siūlės dalį apdoroki-
te skystu PVC „TechnoNICOL“. 
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Kampų formavimas Vidinio kampo įrengimas



1.4    Vidinio kampo formavimas „voko“ pavidalu 

Tinkamai suformavus vidinį kampą „voko“ pavidalu, sutvirtinti jį nebū-
tina.

–  Vidiniame kampe iš medžiagos 
suformuokite kilpą.

–  Sulenkite medžiagą „kampu“, 
pažymėkite vertikaliąją 20 mm 
pločio juostą. Pažymėtą juostą 
nukirpkite, kaip parodyta paveiks-
lėlyje.
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Kampų formavimas Vidinio kampo formavimas 
„voko“ pavidalu



–  Statybiniu fenu privirinkite sanklo-
dą horizontaliai kairėje pusėje.

–  Siūlės plotis – ne mažesnis nei 30 
mm.

–  Statybiniu fenu suvirinkite „voką“ ties perimetru. Siūlės plotis – ne mažiau 
20 mm.

–  Vidinę kampelio dalį suvirinkite itin 
kruopščiai.

–  Dirbdami naudokite įvairaus pločio 
volelius.

–  Naudodami siaurą žalvarinį volelį, 
privirinkite perėjimą nuo vertikalės 
prie horizontalės.

–  Statybiniu fenu privirinkite sanklo-
dą horizontaliai dešinėje pusėje. 
Siūlės plotis – ne mažiau kaip 30 
mm.

–  Privirinkite medžiagos sanklodas 
kampuose. Itin kruopščiai privi-
rinkite lakštų sandūrų kraštus 
naudodami žalvarinį volelį. Tikrin-
tuvu patikrinkite suvirinimo siūlių 
kokybę, apdorokite jas skystu PVC 
„TechnoNICOL“.
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2    Išorinio kampo formavimas 
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2.1    Membranos klojimas ties išoriniu kampu 

Kad būtų patikimiau, kampe privirinkite disko formos detalę iš near-
muotos membranos.

–  Pradurkite membraną specialaus 
peilio galu toje vietoje, kur mem-
brana liečiasi su kampo pagrindu.

–  Nubrėžkite liniją 45° kampu nuo 
pradurtos vietos link membranos 
lakšto krašto, perpjaukite mem-
braną ties šia linija.
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Kampų formavimas Membranos klojimas ties  
išoriniu kampu 



–  Paklokite membraną, kaip paro-
dyta paveikslėlyje, pritvirtinkite ją 
ties perimetru.

–  Nupjaukite nereikalingas membra-
nos dalis. Užlenkto ant parapeto 
membranos krašto aukštis turi 
siekti ne mažiau kaip 50 mm. 

–  Kad būtų patikimiau, kampe privi-
rinkite apskritą detalę iš nearmuo-
tos membranos V-SR (pažymėta 
gelsva spalva). Iš pradžių privirin-
kite ties spinduliu, prispausdami 
žalvariniu voleliu.

–  Paskui privirinkite pagrindinę deta-
lės plokštumą. 
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Kampų formavimas Membranos klojimas ties  
išoriniu kampu



2.2     Išorinio kampo sutvirtinimas  
nearmuota membrana V-SR

–  Iš nearmuotos membranos V-SR iš-
pjaukite tokio dydžio ruošinį, kad jis 
ne mažiau kaip per 30 mm uždengtų 
vertikalios ir horizontalios membra-
nos užlaidą.

–  Statybiniu fenu pakaitinkite vieną 
kampą ir tempkite jį tol, kol gausite 
reikiamą detalę (žr. pav.).

–  Primatuokite ruošinį: jis turi tiksliai 
pritapti prie visų izoliuojamo kampo 
pusių.

–  Siauru feno antgaliu ir pirštais pa-
laipsniui privirinkite detalę.

–  Pirmiausia privirinkite nedidelį plotą – tiek, kiek galite prispausti pirštu. Tada atlen-
kite kampą, atskirdami neprivirintą dalį. Paskui kartokite procedūrą, kol privirinsite 
visą kampą.

–  Kruopščiai privirinkite membranų sandūrą, prispausdami siauru žalvariniu voleliu. 

–  Privirinkite likusią plokštumą naudo-
dami platų silikoninį volelį. Tikrintuvu 
patikrinkite siūlių kokybę. Apdorokite 
jas skystu PVC „TechnoNICOL“.
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Kampų formavimas Išorinio kampo  
sustiprinimas



2.3     Išorinio kampo įrengimas,  
sutvirtinant gatavu elementu 

  Norėdami greitai ir kokybiškai sutvirtinti išorinį kampą, naudokite spe-
cialiai tam skirtą gatavą detalę, pagamintą iš nearmuoto PVC, pastorin-
tą, lengvai privirinamą prie PVC membranos.

–  Ruošinį iš V-RP membranos prikli-
juokite išoriniame parapeto kam-
pe.

–  Nupjaukite kampe užlenktą mem-
branos dalį specialiu peiliu.
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Kampų formavimas 



Išorinio kampo  
įrengimas 

–  Žirklėmis užapvalinkite visus kam-
pus. Privirinkite ruošinio kraštus 
prie pagrindinės membranos. 

–  Pridėkite gatavą sutvirtinimo de-
talę, žymekliu padarykite žymas. 
Suformuokite nuožulną ant mem-
branos kraštų pagal siūlės gylį (ne 
mažiau kaip 30 mm).

–  Užfiksuokite gatavą detalę ties pa-
grindu.

–  Pradėkite virinti detalę išilgai kam-
pų nuo centro link antdėklo kraštų. 
Naudokite statybinį feną su siauru 
antgaliu (20 mm) ir žalvarinį pri-
spaudimo volelį.
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–  Privirinkite vidinę antdėklo dalį nuo 
centro link kraštų, palikdami 3 cm 
iki krašto.

–  Privirinkite visą detalę palei išorinį 
kraštą. Tokiu pat būdu privirinkite 
vertikalią detalės dalį. Tikrintuvu 
patikrinkite siūlių kokybę. Apdoro-
kite jas skystu PVC „TechnoNICOL“.
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Prišliejimas prie vamzdžio  
ir mažo skersmens praėjimų 
ant stogo 

7



„Kokybė – reiškia daryti darbą gerai netgi 
tada, kai niekas nežiūri” 

Henris Fordas

7



1      Membranos klojimas aplink vamzdį 

Pritvirtinkite membraną prie pagrindo aplink vamzdį.

Prišliejimas prie vamzdžio  
ir mažo skersmens praėjimų 
ant stogo

81
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Prišliejimas prie  
vamzdžio

Membranos klojimas  
aplink vamzdį 



–  Žymekliu pažymėkite membranos 
ir vamzdžio sąlyčio vietą.

–  Prispaudę membraną prie vamz-
džio, nupjaukite nereikalingą dalį.

–  Nupjaukite membraną ties vamz-
džio pagrindu, kaip parodyta pa-
veikslėlyje.

–  Membranos lakšto galą pritvirtinki-
te prie pagrindo, žirklėmis užapva-
linkite jo kampus.

–  Privirinkite atkirptą dalį lakšto kir-
pimo vietoje (atkarpa pažymėta 
žalsva spalva).

–  Tikrintuvu patikrinkite siūlių koky-
bę.
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Membranos klojimas  
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1.2     Prišliejimas prie vamzdžio,  
panaudojant gatavą detalę 

Norėdami greitai ir kokybiškai sutvarkyti prišliejimo prie vamzdžio vietą, 
naudokite tam skirtą gatavą detalę iš PVC.

–  Viršutinę detalės dalį nupjaukite, at-
sižvelgdami į vamzdžio skersmenį.

–  Užmaukite detalę ant vamzdžio, 
keliose vietose užfiksuokite ją ant 
pagrindo.

–  Suformuokite nuožulną nuo antdė-
klo kraštų pagal suvirinimo siūlės 
plotį (ne mažiau kaip 30 mm).
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vamzdžio

Prišliejimas prie vamzdžio, 
panaudojant gatavą detalę



–  Gatavos detalės „sijonėlį“ privirin-
kite ratu, panaudodami tefloninį 
arba silikoninį prispaudimo volelį.

–  Tikrintuvu patikrinkite suvirinimo 
siūlės kokybę.

–  Gatavos detalės prišliejimo prie 
vamzdžio vietą pripildykite poliure-
taniniu sandarikliu „TechnoNICOL“.

–  Prišliejimo vietą užveržkite metali-
ne apkaba.

–  Siūles apdorokite skystu PVC 
„TechnoNICOL“.
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Prišliejimas prie vamzdžio, 
panaudojant gatavą detalę



1.3     Prišliejimas prie vamzdžio, panaudojant nearmuotą 
membraną 

–  Iš nearmuotos membranos V-SR 
išpjaukite apskritos formos ruo-
šinį (pažymėtas gelsva spalva). Jo 
skersmuo turi per 40 mm uždeng-
ti įrengtą tvirtinimo elementą.

–  Sulenkite ruošinį pusiau, sulen-
kimo vietą užtvirtinkite voleliu. 
Paskui sulenkite ketvirčiu ir vėl 
sutvirtinkite voleliu.

–  Ruošinio viršūnę žirklėmis nukirp-
kite taip, kad vidinė skylė būtų 50 
mm mažesnė už vamzdžio skers-
menį.

–  Ruošinį fenu kaitinkite iš abiejų 
pusių aplink skylę tol, kol mem-
brana pasidarys elastinga. 

–  Užmauti ant vamzdžio bus len-
gviau, jeigu vidinę skylę šiek tiek 
praplėsite pirštais.

–  Kol ruošinys neatvėso, greitai už-
maukite jį ant vamzdžio, „sijonė-
lio“ pagrindą išlyginkite žalvariniu 
voleliu.  
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Prišliejimas prie vamzdžio,  
panaudojant nearmuotą membraną



–  Perėjimo iš vertikalės į horizonta-
lę vietą privirinkite fenu, išlyginda-
mi žalvariniu voleliu.

–  Suformuokite nuožulną ant antdė-
klo kraštų pagal suvirinimo siūlės 
plotį (ne mažiau kaip 30 mm).

–  Statybiniu fenu privirinkite vidi-
nę ruošinio dalį prie pagrindinės 
membranos.

–  Privirinkite visą ruošinį ties išori-
niu kraštu.

–  Tikrintuvu patikrinkite suvirinimo 
kokybę.

–  Iš nearmuotos membranos V-SR 
iškirpkite 30–40 cm pločio juos-
tą. Juostos ilgis turi būti 4 cm 
didesnis už vamzdžio apskritimą, 
nes reikalinga užlaida suvirinimo 
siūlei. 
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Prišliejimas prie vamzdžio, 
panaudojant nearmuotą membraną 



–  Apsukite ruošinį aplink vamzdį, 
patempkite jį pirštais ir keliose 
vietose užlaidos viduje privirinkite 
statybiniu fenu. Naudokite siaurą 
20 mm pločio antgalį.

–  Nuimkite ruošinį nuo vamzdžio, 
žirklėmis užapvalinkite apatinį 
membranos kampą užlaidoje.  

–  Suvirinkite užlaidą statybiniu fenu 
prispausdami tefloniniu arba sili-
koniniu voleliu.

–  Darbui palengvinti (dažniausiai 
dirbant su dideliu kiekiu vienodo 
skersmens vamzdžių) siūlės suvi-
rinimui galima panaudoti horizon-
talų pagalbinį vamzdį.

–  Išverskite ruošinį į kitą pusę, už-
laidą suvirinkite iš vidaus.
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Prišliejimas prie vamzdžio, 
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–  Suformuokite nuožulną membra-
nos apatinėje ruošinio dalyje.

–  Fenu pakaitinkite nedidelį plotą 
ruošinio apačioje, kol membrana 
toje vietoje taps elastinga.

–  Pakaitintą dalį ištempkite ranko-
mis (žr. pav.). Paskui pakaitinki-
te ir ištempkite gretimą dalį, kol 
gausite „sijonėlį“ iš ištemptos 
membranos per visą ruošinio aps-
kritimą.

–  Užmaukite ruošinį ant vamzdžio. 
„Sijonėlį“ privirinkite ties horizon-
tale.
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–  Gatavos detalės prišliejimo prie 
vamzdžio vietą pripildykite poliure-
taniniu sandarikliu „TechnoNICOL“.

–  Prišliejimo vietą užveržkite meta-
line apkaba.

–  Tikrintuvu patikrinkite siūlių ko-
kybę. Apdorokite jas skystu PVC 
„TechnoNICOL“. 
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2     Prišliejimas prie mažo skersmens praėjimų ant stogo 

–  Prakirpkite membraną taip, kad 
pro angą pralįstų mažo skersmens 
praėjimas.

–  Pjūvio vietoje privirinkite atkarpą iš 
armuotos membranos V-RP (pažy-
mėta žalsva spalva).

–  Galite toliau kloti standartinius 
membranos ritinius.
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Prišliejimas prie mažo  
skersmens praeigų ant stogo



–  Pritvirtinkite membraną prie pa-
grindo aplink mažo skersmens 
detalę. 

–  Iš nearmuotos PVC membranos 
V-SR iškirpkite apskritos formos 
ruošinį (pažymėtas gelsva spalva).

–  Sulenkite ruošinį ketvirčiu (žr. 
pav.).

–  Nupjaukite skritulio centrą.

–  Pakaitinkite ruošinį karštu oru, 
tolygiai vesdami fenu aplink angą, 
kol membrana taps elastinga.
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 –  Greitai, kol membrana nespėjo at-
vėsti, užmaukite ruošinį ant mažo 
skersmens detalės.

–  Pritvirtinkite ruošinį keliose vieto-
se.

–  Suformuokite nuožulną ant antdė-
klo kraštų pagal suvirinimo siūlės 
plotį (ne mažiau kaip 30 mm).

–  Privirinkite ruošinį prie pagrindi-
nės membranos, ypatingą dėmesį 
atkreipkite į vietas, kur ji suvirinta 
su atkarpa.

–  Tikrintuvu patikrinkite suvirinimo 
kokybę.

–  Iš nearmuotos membranos V-SR 
iškirpkite dar vieną apskritą ruo-
šinį.

–  Sulenkite jį ketvirčiu.
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Prišliejimas prie mažo 
skersmens praeigų ant stogo 



–  Specialiu peiliu pažymėkite apskri-
timo centrą.

–  Perpjaukite apskritimą nuo centro 
iki krašto.

–  Gautą segmentą užlenkite, lenki-
mo vietą prispauskite voleliu.

–  20 mm atstumu nuo lenkimo lini-
jos padarykite įpjovą.

–  Žirklėmis užapvalinkite kampus.
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Prišliejimas prie mažo 
skersmens praeigų ant stogo 



–  Sujunkite apskritimo spindulius 
taip, kad gautumėte piltuvėlį su 
suvirinimo siūlės pločio užlaida 
(20 mm).

–  Pridėkite detalę prie kampo, pirš-
tais pritempkite abi apskritimo 
dalis ir prilydykite vieną prie kitos 
statybiniu fenu.

–  Paskui suvirinkite siūles.

–  Išverskite detalę išvirkščiai, suvi-
rinkite siūlę iš vidaus. Tikrintuvu 
patikrinkite suvirinimo siūlės ko-
kybę.
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Prišliejimas prie mažo 
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–  Pakaitinkite nedidelį plotą apatinė-
je ruošinio dalyje, vesdami statybi-
niu fenu išilgai jo, kol membrana 
taps elastinga.

–  Rankomis ištempkite pakaitintą 
plotą taip, kad gautųsi „sijonėlis“ 
(žr. pav.). Tolygiai kaitinkite ir iš-
tempkite ruošinį per visą apskriti-
mą.

–  Kūgio viršūnę įpjaukite specialiu 
peiliu.

–  Statybiniu fenu pakaitinkite mem-
braną aplink prakirptą angą.

–  Greitai, kol membrana nespėjo 
atvėsti, užmaukite kūgį ant mažo 
skersmens detalės.
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Prišliejimas prie mažo 
skersmens praeigų ant stogo 



–  Pritvirtinkite kūgio „sijonėlį“ prie 
stogo pagrindo taškiniu būdu.

–  Naudodami žalvarinį volelį padary-
kite „oro kišenę“. Voleliu spauskite 
iš išorės, kad membrana būtų tin-
kamai įtempta.

–  Privirinkite išorinius ruošinio kraš-
tus prie pagrindinės membranos.

–  Tikrintuvu patikrinkite suvirinimo 
siūlių kokybę. Viršuje suveržkite 
kūgį apkaba ir pripildykite poliure-
taniniu sandarikliu.

–  Siūles apdorokite skystu PVC.
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Prišliejimas prie  
parapeto ir karnizo 

8



„Sėkmė dažniausiai aplanko tą,  
kuris pernelyg užsiėmęs, kad jos ieškotų”

Henris Moro 

8



1     Prišliejimas prie parapeto,  
įrengiant „paslėptą kišenę“

Patikimai eksploatacijai dažnai naudojamas mažai laiko reikalaujantis 
prišliejimo prie parapeto būdas, kuomet įrengiama „paslėpta kišenė“.

–  Iš standartinio lakšto atkirpkite armuotos membranos V-RP juostą.

–  Darbams pagreitinti galima nuplėšti juostą išilgai: įpjaukite membraną spe-
cialiu peiliu, paskui patraukite už juostos. Dėl specialaus pynimo membrana 
nuplyš tiksliai palei armavimo tinklo siūlą.  

–  Juostą montuokite taip, kad jos nuplėštasis kraštas būtų apsaugotas nuo drė-
gmės: palikite kraštą ant vertikaliosios parapeto dalies arba užlaidos viduje.

!   SVARbU! Neplėškite šaltos membranos žiemos metu. Prieš tai memb-
raną būtina ne mažiau kaip 12 val. palaikyti ne žemesnėje nei +10 °C 
temperatūroje.

–  Juostos plotis turi atitikti membra-
nos užlenkimo ant parapeto aukštį 
(arba membranos ilgį, kuris reikalin-
gas „apvynioti“ parapetui), taip pat 
membranos užlaidos dydį horizonta-
lėje (ne mažiau kaip 150 mm).

–  Taip pat paruoškite siaurą armuotos membranos V-RP juostą (120 mm pločio), iš 
kurios formuosite „kišenę“.

Prišliejimas prie parapeto  
ir karnizo

aukštis institucijos dubliavimosi
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–  Parapetinės membranos juostos 
išvirkštinėje pusėje nubrėžkite liniją 
80 mm atstumu nuo apatinio lakšto 
krašto ir pagal ją išlyginkite „kišenei“ 
skirtą juostelę. „Kišenei“ suformuoti 
taip pat galima panaudoti specialią 
gatavą detalę.

–  Taškiniu būdu keliose vietose pritvir-
tinkite juostelę „kišenei“, pradėdami 
nuo priešingo krašto.

–  Nuo ruošinio apatinio krašto pusės 
automatiniu įrenginiu privirinkite 
juostelę per visą ilgį.  

–  Nuimkite laikiklius.

–  Įstatykite prispaudžiamąją lentjuos-
tę į „paslėptą kišenę“, įtempkite 
„kišenės“ membraną specialiomis 
stogdengio žnyplėmis, tuo pat metu 
spausdami lentjuostę replėmis. 
Tvirtindami padėkite po tvirtinimo 
elementu metalinę plokštelę, kad 
nepažeistumėte membranos.
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–  Jeigu reikia trumpesnės nei stan-
dartinio ilgio prispaudžiamosios len-
tjuostės, įkirpkite jas iš abiejų kraštų 
žirklėmis metalui.

–  Nulaužkite įpjautas atkarpas.

–  Atstumas tarp tvirtinimų prispaudžiamojoje lentjuostėje turi būti 200 mm.

–  Laisvą ruošinio kraštą pakelkite link 
parapeto.

–  Jeigu membranos kraštas užlenktas 
prie parapeto daugiau kaip 450 mm 
arba ant parapeto reikia dėti papil-
domą šiltinimo sluoksnį, tvirtinimui 
naudokite papildomą paslėptą kiše-
nę su lentjuoste.  
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–  Įkiškite į kišenę papildomą lentjuos-
tę. Tvirtindami kraštinį tvirtinimo 
elementą, patraukite membraną už 
kampo įstrižai, kad nesusiformuotų 
bangelės.

–  Jeigu parapetas žemas (dažniausiai 
būna 350 mm aukščio), permeskite 
membraną per parapetą ir, viena 
ranka traukdami išorėn, kita ranka 
išlyginkite membraną link viršaus, 
kad nesusidarytų bangelės.

–  Mechaniškai pritvirtinkite membra-
ną iš parapeto išorinės pusės.

–  Kad neišteptumėte fasado, horizon-
talioje parapeto pusėje ant mem-
branos uždėkite lentjuostę (skirtą 
daugiasluoksnėms (angl. sandwich) 
plokštėms).
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–  Arba laštakį iš laminuoto PVC meta-
lo. Daugiau informacijos apie darbą 
su PVC metalu pateikta 8.2 p.

–  Jeigu parapetas aukštesnis nei 350 
mm, apdailai naudokite kraštinę 
lentjuostę. Pradėkite tvirtinti nuo 
vidurio, taip galėsite tolygiai ištemp-
ti membraną per visą parapeto ilgį. 
Membranai ištempti naudokite 
„stogdengio žnyples“. 

–  Užapvalinkite visus kampus. Auto-
matiniu įrenginiu privirinkite juostą 
prie pagrindinės stogo dangos.

–  Privirinkite visas užlaidas. Horizonta-
lėje iš anksto suformuokite nuožul-
ną ant apatinės membranos krašto.
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–  Aštriu peiliu nukirpkite membraną 
virš kraštinės lentjuostės, lentjuos-
tės atlanką užtepkite sandarikliu.

–  Tvirtindami ties išoriniu ir vidiniu 
kampais, tarp kraštinių lentjuosčių 
palikite 4–5 mm pločio tarpą. Len-
tjuosčių kraštus sutvirtinkite papil-
domais tvirtinimo elementais.

 –  Galimas aukščių perkryčio varian-
tas ant parapeto.

–  Tikrintuvu patikrinkite suvirinimo 
siūlių kokybę. Rankiniu būdu suvi-
rintas siūles apdorokite skystu PVC.
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2     Prišliejimas prie karnizo nuosvyros 

Rekonstrukcijos arba naujos statybos metu ant betoninio pagrindo įren-
giant karnizų nuosvyras, naudokite laštakį iš laminuoto PVC metalo, ku-
rio dangos storis ne mažesnis nei 0,8 mm.  

!   SVARbU! Prieš pradėdami montavimo darbus, patikrinkite, iš kurios 
pusės uždėta PVC danga. Membraną galima privirinti tik danga paden-
gtoje pusėje.

–  Mechaniniu būdu pritvirtinkite pa-
grindinę stogo dangą, iškišdami ją 
už karnizo. Tvirtinimui naudokite me-
talines poveržles.
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–  Gatavus laštakius iš PVC metalo 
specialiomis žirklėmis metalui nu-
kirpkite 45° kampu. Laštakius pri-
tvirtinkite prie pagrindo.  

–  Kas 3 m palikite kompensacinį tar-
pą.

–  Tarpas turi būti 3–5 mm dydžio. Pa-
likę tarpą, pritvirtinkite kitą laštakį.

–  Tarpą užklijuokite dažymui skirta 
lipnia juosta, kad virinant PVC mem-
braną jis neužsikimštų. 

– Atkirpkite nearmuotos membranos 
V-SR (pažymėta gelsva spalva) juostą, 
suapvalinkite jos kampus. 

–  Taškiniu tvirtinimu užfiksuokite PVC 
membraną prie PVC metalo, paskui 
statybiniu fenu ir prispaudimo vole-
liu privirinkite nearmuotą PVC mem-
braną prie laštakio. Specialiu peiliu 
patrumpinkite apatinį išsikišantį 
PVC membranos kraštą.
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–  Atkirpkite 300 mm pločio armuotos 
membranos V-RP juostą (pažymėta 
žalsva spalva), statybiniu fenu  taški-
niu būdu pritvirtinkite ją prie pagrin-
dinės stogo dangos.

–  Žirklėmis užapvalinkite juostos kam-
pus, galą nukirpkite 45° kampu. 

–  Iš stogo pusės automatiniu karšto 
oro įrenginiu privirinkite juostą prie 
pagrindinės stogo dangos.

–  Nearmuotos membranos kraštuose 
suformuokite nuožulną pagal suviri-
nimo siūlės dydį (ne mažiau kaip 30 
mm).
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–  Statybiniu fenu privirinkite juostą 
prie detalės.

–  Tikrintuvu patikrinkite visas siūles, 
ypatingą dėmesį skirkite armuotos 
membranos užlaidai ant nearmuo-
tos membranos.

–  Visas suvirinimo siūles ties prišlie-
jimo prie karnizo vietas užtepkite 
skystu PVC „TechnoNICOL“.
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Įlajos įrengimas

9



„Atėjau, pamačiau, nugalėjau” 

Julijus Cezaris

9



–  Rekomenduojama naudoti dvie-
jų lygių įlają. Apatinė įlajos jungė  
leidžia patikimai prispausti garų 
izoliacinę plėvelę, taip užtikrinant 
garų izoliacines savybes plėvelės 
kirtimo vietoje.

–  Sutvirtinkite ir išlyginkite pagrin-
dą aplink įlają, panaudodami XPS 
plokštę, kad įlaja neįkristų vidun.

–  Tokios aikštelės dydis turi būti ne 
mažesnis nei 1 x 1 m.

Įlajos įrengimas 
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–  Jeigu naudojate vieno lygio įlają, 
ant garų izoliacinės plėvelės reko-
menduojama užklijuoti butilo-kau-
čiuko juostą per visą sutvirtinimo 
lakšto perimetrą. Montuodami 
aikštelę, XPS plokštes sandariai 
prispauskite prie juostos.

–  Plokštėse padarykite angą įlajai. 
Tam, kad įlajos jungė tiksliai pri-
glustų, suformuokite nuožulną, 
pvz., pašildę XPS statybiniu fenu.

–  Uždėkite stiklo pluošto gabalą (pa-
skirstant svorį ne mažiau kaip 100 
g/m2) kaip skiriamąjį sluoksnį tarp 
XPS ir membranos, įstatykite įlają 
į angą.

–  Papildomam sandarumui užtikrin-
ti, užtepkite poliuretaninio sanda-
riklio palei išorinį įlajos kontūrą ir 
ant poveržlių.
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–  Paimkite 1 x 1 m dydžio V-RP mem-
branos gabalą, užklokite įlają, 
įpjaukite peiliu vietas, kur įsmeig-
tos smeigės, paskui ant smeigių 
uždėkite membraną.

–  Kad būtų patogiau, galima panau-
doti gatavą uždangalą iš membra-
nos.

–  Sujungimą sutvirtinkite, išorinį įla-
jos kraštą užtepdami poliuretani-
niu sandarikliu.

–  Jungę pritvirtinkite veržlėmis.

–  Būtų gerai, jeigu priveržus visas 
veržles, iš po jungės ištekėtų šiek 
tiek sandariklio.

–  Nuimkite uždangalą iš membra-
nos, ilgais savisriegiais varžtais 
pritvirtinkite įlają prie pagrindo.
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–  Pritvirtinkite uždangalą prie pa-
grindo taip, kad tvirtinimo elemen-
tas atsirastų sutvirtinimo lakšte 
(žr. 3.1 p.).

–  Toliau įlajos įrengimo vietoje kloki-
te membraną įprastu būdu. Pritvir-
tinę lakštą, raskite membranoje 
įlajos centrą – dviejų atkarpų su-
sikirtimo tašką tarp jungės poverž-
lių.

–  Angą membranoje nesunkiai pa-
žymėsite membranos juostele ir 
žymekliu. Pasinaudodami jais kaip 
skriestuvu, nubrėžkite apskritimą, 
kurio spindulys būtų 6 cm didesnis 
nei jungės.

–  Žirklėmis atsargiai nukirpkite 
membraną palei liniją, nepažeis-
dami uždangalo.

–  Suformuokite „oro kišenę“, paskui 
galutinai privirinkite įlają prie pa-
grindinio membranos lakšto.

–  Rekomenduojama visas siūles ap-
doroti skystu PVC „TechnoNICOL“.

114
Įlajos įrengimas Įlajos įrengimas 



Mokymai rangovams 

Jei norite įgyti praktinių darbo su polimerinėmis membranomis įgūdžių, sužinoti 
paslapčių ir įvairių smulkmenų, kurios nebuvo aprašytos šiame leidinyje, – kvie-
čiame apsilankyti bendrovės „TechnoNICOL“ mokymo centruose!

Mokymų nauda:

–  gamybos našumo ir atliekamų darbų kokybės didinimas, 
–  įgyjami darbo su naujausiomis šiuolaikinėmis medžiagomis darbo įgūdžiai, 
–  gerokai sumažėja pretenzijų iš užsakovų ir kontroliuojančiųjų įstaigų, priimant 

atliktus darbus, 
–  darbai atliekami pagal šiuolaikinės statybų rinkos kokybės reikalavimus.

„Mokymo centrai“ administratorius:
tel.: 8 (347) 291-25-02,
Nemokama telefono linija: 8 800 200-05-65
El. paštas: seminar@tn.ru
Išsamesnė informacija interneto svetainėje www.seminar.tn.ru

Autorių kolektyvas:   Jevgenij Spiriakov, Dmitrij Fisiurenko, Ildus Nagajev 

Dėkojame už pagalbą:  Jevgenij Voilov, Aleksandr Ignatjev, Sergej Rodivilov, Sergej 
Latyšev, Aleksandr Sergeev, Irina Ivančikova, Olga Isajeva, 
Maksim Skuratovskij, Andrej Gordeev, Dmitrij Ševcov, Marija 
Koriakovskaja, Andrej Antipov, Vitalij Ustabasidi, Igor Prochorov.

–  Jūsų pastabų ir pageidavimų dėl šios naudotojo instrukcijos laukiame el. 
paštu pvc@tn.ru.
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Pagrindinės eksploatavimo taisyklės

Saugokite polimerinę 
membraną nuo 
mechaninių 
pažeidimų.

Nelaikykite ant stogo 
statybinių medžiagų, 
įrangos ir pan.

Sniegą nuo stogo 
valykite tik mediniais 
kastuvais. Palikite ant 
stogo ne mažesnį nei 
10 cm storio apsauginį 
sniego sluoksnį.

Neleiskite ant stogo 
lipti pašaliniams 
žmonėms. 
Rekomenduojama 
vesti ant stogo 
atliekamų darbų 
žurnalą.

Saugokite, kad ant 
stogo nepatektų 
karštų, nuodingų 
medžiagų, riebalų, 
naftos produktų, 
bitumo.

Draudžiama 
vaikščioti ant stogo 
esant žemesnei nei 
–15 °C temperatūrai.

Vaikščioti ant 
stogo galima tik 
apsauginiais takeliais.

Užtikrinkite tinkamą 
vandens nuotėkų 
sistemos darbą.
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