
TECHINĖS SPECIFIKACIJOS 

NR. 6 

 

APDAILOS DARBAI 

 

Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. 

                                        Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms  

 

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 Apdailą sudaro pastato atitvarų ir pertvarų tinkavimas, plytelių klijavimas, dažymas, grindų 

klojimas ir pakabinamų lubų įrengimas. 

Apdaila turi būti atliekama teigiamoje aplinkos temperatūroje (> 10°C), kai oro drėgmė ne 

didesnė kaip 60 procentų. 

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių techninių sistemų prietaisai, apdaila turi būti 

atlikta iki jų montavimo. 

Fasadų apdailos darbai pradedami įrengus stogo hidroizoliaciją, detales ir sandūras, vandens 

latakų tvirtinimo elementus. 

 

2.2. TINKAVIMAS 

2.2.1. Paviršių paruošimas 

Nuo paruošto tinkuoti paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir 

bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir 

paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinko sluoksniu, aptraukiami metaliniu tinklu. 

2.2.2. Medžiagos 

Portlandcementas yra aprašytas betono darbų skyriuje. 

Turi būti naudojamas aštriabriaunis kalnų arba karjerų smėlis, perplautas švariu gėlu vandeniu. 

Dulkių, molio ir dumblo dalelės turi sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. masės, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 

proc. masės. Negali būti kitokių pašalinių priemaišų. 

Paruošiamojo ir išlyginamojo tinko sluoksnių: 

- grūdelių dydis - < 2,0 mm; 

- molingų dalelių kiekis - < 15 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis- < % .  

Dengiamojo tinko sluoksnio: 

- grūdelių dydis - < 0,5 mm; 

- molingų dalelių kiekis - < 5 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis-< 2 %. 

Kalkės:  

- turi būti gerai išdegtos – CO2 < 6 %.; 

- negesių grūdelių kiekis-< 11 %.;  

- gesinimo laikas - 8-25 min. 

 Skiediniams naudojama kalkių masė: tankis - 1400 kg/m
3
, vandens - 50 % 

 

Tinko skiediniai: 

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis: 

 

 

Tinko dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis tūrio dalimis: 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 

Vidinių paviršių: 
- sienų ir pertvarų iš plytų, kai santykinė oro 
drėgmė-< 60%  
- sienų ir pertvarų iš plytų, kai santykinė oro 
drėgmė-< 60%  

 
Išorinių paviršių: 
- mūro  
- cokolio, juostų  

 
 

1:4:12 
 

1:1:6 
 
 

1:0,7:3-5 
1:0,3-5,5 



Mūro sienų ir pertvarų 

Juostų, lubų 

1:1:2-4 

1:1:2 

 

Alternatyvai gali būti panaudojami sausi tinko mišiniai, kurie atitinka nurodytus reikalavimus. 

Skiediniai turi atitiktį šiuos techninius reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai Ribinis nuokrypis Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų 
ant tinklo akučių mm: 

- grunto - 2,5  
- dengiamojo sluoksnio - 2,0  

 
 

- 
- 

 
 
Periodinis matavimas 
 

Mechanizuotai tinkuojant, 
paruošiamojo 
sluoksnio skiedinys turi būti 9-14 cm 
 
slankumo; išlyginamojo ir dengiamojo 
– 
7-8 cm; tinkuojant rankomis, - 

atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm 

- 
 
 
- 

 
 
 

Bandant standartiniu 
konusu 
 
 
 

 
 

   Išsisluoksniavimas < 15 %  Laboratorijoje 

   Vandens išlaikymas > 90 % 
 

 3 matavimai 50-70 m
2 

paviršiaus 

Sukibimo stiprumas Mpa: 

- vidaus darbams > 0,1 

- išorės darbams > 0,4 

 

10 %  

10 % 

 

 

Dengiamojo sluoksnio užpildų 

stambumas mm: 

- marmuro, granito, stambaus smėlio 

grūdeliai - 2. 

- kvarcinio smėlio -0,5 

- marmuro miltų -0,25 

+ 3 mm  

+ 1,5 mm  

+0,25 mm 

 

Periodinis matavimas 

 

Glaisto: 

- sukibimo stiprumas Mpa:  

po 24 h > 0,1 

po 72 h > 0,2 

 Periodinis matavimas 

 

 

2.2.3. Tinkavimo darbų reikalavimai 

Sluoksnių techniniai reikalavimai Kontrolė 

Leistinas tinko storis mm: 

- iki 20 

 

Leistinas daugiasluoksnio tinko 

kiekvieno sluoksnio storis mm: 

- mūro, betono paviršiaus aptaškymo, 

cemento skiedinio išlyginamojo 

sluoksnio 

 - iki 5; 

- kalkių skiedinio išlyginamojo sluoksnio 

 - iki 7; 

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio 

 - iki 7;    

matuojama 5 kartus 70-100 m
2 

paviršiaus arba mažesniame vienos 

patalpos plote numatant nuokrypas 

 

 

2.2.4. Tinkavimas pagerintu tinku  



Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš 

užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis 

stipriai susijungtų su paviršiumi, todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Kitas tinko 

sluoksnis krečiamas tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia 

išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. 

Bendras tinko storis turi būti ne didesnis kaip 20 mm. 

 

Leistini nutinkuotų paviršių nuokrypiai: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas ribinis 

nuokrypis mm 

Kontrolė 

Nuokrypis nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

-1 metro 

- viso patalpos ilgio arba aukščio 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba mažesniame plote 2 m ilgio 

kontroline matuokle, kur matomas 

nuokrypis (ilgio elementų -5 

matavimai 35-40 m ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio 

Nuokrypis nuo projektinio 

(tikrinama lekalu) 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba mažesnio ploto 2 m ilgio 

kontroline matuokle, kur matomas 

nuokrypis (ilgio elementų -5 

matavimai 35-40 m ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 

kampų, įdubų nuokrypis nuo 

vertikalės ir horizontalės: 

- l metro 

- vieno elemento        

 

 

 

 

1 

3 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba mažesnio ploto 2 m ilgio 

kontroline matuokle, kur matomas 

nuokrypis (ilgio elementų -5 

matavimai 35-40 m ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio 

 

 

 

 

 

 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 

dviejų kampų arba užkarpų 

 

<2 

 

 

 

 

 

 

<2 

 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba mažesnio ploto 2 m ilgio 

kontroline matuokle, kur matomas 

nuokrypis (ilgio elementų -5 

matavimai 35-40 m ilgio) 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba mažesnio ploto 2 m ilgio 

kontroline matuokle, kur matomas 

nuokrypis (ilgio elementų -5 

matavimai 35-40 m ilgio) 

Leistinai tinkuotų ir glaistytų 

paviršių drėgmė 

<8% matuojama 3 kartus 10 m
2
 

 

2.2.5. Tinkavimas žiemos metu 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 

5°C, tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 

Tinkuojami paviršiai turi būti atšilę ne mažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant 

turi būti palaikoma tolygi 8°C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8%. 

 

2.3. SIENŲ APDAILA PLYTELĖMIS 

 

Apdailos plytelės sienoms klijuoti turi būti iki 8 mm storio. 

Vandens sugeriamumas - < 16%, atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 20 N/mm
2
, išlinkimas-< 0,8 

mm,paviršiaus kietumas (Moso skalė) ne mažesnis kaip 5 klasės, atsparumas dilumui (PEI)- 2 klasės, paviršius 

neturi sutrūkinėti jas įkaitinus ir atvėsinus. 



Sienos keramikinėmis plytelėmis klijuojamos įrengus švarias grindis. Paviršius plytelėms klijuoti turi 

būti paruoštas taip pat kaip ir tinkavimui. 

Klijuojamos ant paruošto paviršiaus, naudojant sertifikuotus klijus pagal gamintojų 

rekomendacijas. 

Dangos siūlės turi būti lygios ir vienodo pločio 2-2,5 mm storio. 

Plytelės klojamos, kad siūlė būtų prie siūlės. Piešinys - stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių 

siūlių. Siūles leidžiama užpildyti užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Siūlės pripildomos specialaus 

mišinio pagal gamintojo rekomendacijas. 

Naudojamų plytelių ir siūlių užpildų spalvos turi būti suderintos su autorinės priežiūros atstovais. 

Plytelėmis klijuoto paviršiaus techniniai reikalavimai 

 

Techniniai reikalavimai Leistinas ribinis 

nuokrypis, mm 

Kontrolinis variantas 

Jungiamosios medžiagos storis: 

- iš skiedinio - 7 

- iš mastikos - l 

 

Padengto paviršiaus : 

- nuokrypis nuo vertikalės ilgio 

metre 

- aukšto 

- siūlių nuokrypis nuo 

 

vertikalės ir horizontalės ilgio 

metre 

 

Siūlių nesutapimas 

 

Paviršiaus nelygumai matuojant 2 

m kontroline liniuote 

 

Siūlės storio nuokrypis 

 

+ 8 

+ 1 

 

1,5 

4 

1,5 

12 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

±0,5 

Matuojama 5 kartus 70-100 

m
2
 paviršiaus arba mažesnis 

plotas su matomais defektais 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 pa-

viršaus 

 

 

 

 

 

 

 

5 matavimai 50-70 m
2 

paviršiaus 

 

 

 

 

5 matavimai 70-100 m 

paviršiaus 

 

2.4. GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

 

2.4.1. Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas 

Įrengtų prieduobių, kanalų, trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi 

būti nuvalyti ir sudrėkinti. 

Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių 

siūlės, plyšiai sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. 

Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei 

kaip 5° C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B7,5 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji 

sluoksniai - iš cementinio skiedinio S 15 arba betono B l0, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti - iš 

betono B7,5 arba cementinio skiedinio S 10. Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 

(tolerancijos) pateikti lentelėje 

. 



 Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų 

sluoksnių leistini nuokrypiaiPagrindo paskirtis 

Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2 

m ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas 

2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms 

išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus 

hidroizoliacijai 

3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai 

grindų dangoms klijuojamoms karštomis mastikomis ir 

pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 

sluoksniai 

4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir 

plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizantalios plokštumos 

patalpoje 

 

20 

 

10 

 

5 

 

 

2 

 

 

≤ 0,2 % patalpos matmens 

 

 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės 

medžiagos juostomis. 

Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant šilumos ar 

garso izoliacijos - 40 mm. 

Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm. 

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį, betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento 

pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai 

laistomi, kad geriau kietėtų. Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės 

plytelės gruntuojami tam skirtais gruntais pagal gamintojo rekomendacijas. Paviršius užtrinamas antrą ar 

trečią dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa. 

 

2.4.2. Polivinilchloridinės dangos įrengimas 

PVC danga turi atitikti EN 649 standarto reikalavimus. Dangos storis 2,0 mm, plotis 2,0 m. darbinis 

sluoksnis turi būti iš pigmentuoto gryno plastifikuoto PVCh su apsauginiu 0,7mm poliuretano sluoksniu, 

kuris saugo nuo trinties žymių ir dėmių. Danga turi būti armuota neaustu stiklo pluoštu, kuris saugo dangą 

nuo deformacijų. PVCh danga turi atitikti šiuos techninius duomenis: 

 

Savybės Bandymo metodas Rezultatas Pastabos 

Liekamasis įspaudimas EN433 0,02 mm < 0, l mm 

Užsirietimas EN434 2 mm < 8 mm 

Blukimas nuo dirbtinio 

apšvietimo 

ISO 105-BO 2:  

metodas 3 

 

Klasė 7 -8  

 

Reikalavimas:> 6 

(aukščiausia klasė 8) 

Baldų ant ratukų 

poveikis 

EN425 Neturi įtakos Jokių pokyčių po 25 000 

ciklų  

Elektrinė varža 

 

DIN 51953 

 

8 ,6  GΩ  
 

Garų pralaidumas  SIS 02 15 82 0 ,9  x 10
6
s /m   

Matmenų stabilumas 

 

 

EN434 

 

 

Išilgai – 0,02 %  

Iš pločio + 0,02 %  

 

Nukrypimas 

 ne didesnis 0,4 % 

Atsparumas 

nusidėvėjimui 

 

 

En660 

 

 

 

Darbinio sluoksnio 

kokybė ir storis 

atitinka reikalavimus 

34 ir 43 klasėms 

Klasė 34 = komercinės 

labai didelės apkrovos. 

Klasė 43 = pramoninės 

didelės apkrovos 



Siūlės stiprumas 

 

EN684 

 

500 N/50 mm 

 

Daugiau nei 240 N/50 

mm 

Lankstumas EN435 ø 10 mm be įtrūkimų ø 40 mm be įtrūkimų 

Garso slopinimas 

 

ISO 717/2 

 

∆Lw~6 dB 

 

 

Atsparumas 

chemikalams 

DIN 51 958 Geras  

Atsparumas ugniai 

klasė 

NT Gaisras 007 

AS 1530:3 

DIN 4102, 14 dalis 

Klasė G 

Ugnis: 0, dūmai: 6 

> 4,5 kW/m 

 

 

PVC linoleumo dangos klojimas ir priežiūra atliekama vadovaujantis gamintojo 

rekomendacijomis. Piešinys turi būti suderintas su Užsakovu ir Projektuotoju. 

Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5 %. Suvirinimo siūlių tvirtumas ne 

mažesnis kaip 294 N/cm. 

Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištiesti 1-2 paras. Patalpos temperatūra 

dangos klojimo metu turi būti ne mažesnė kaip 17 C. 

Grindų sandūros turi būti tame pačiame lygyje. 

 

2.4.3. Akmens masės ir keraminių plytelių dangos įrengimas 

Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. 

Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti 

±0,2 % max nuokrypas. Turi būti atsparios šilumai, šalčiui ir šviesai - neturi matytis paviršiaus pakeitimų. 

Spalva turi būti suderinta su Projektuotoju. 

 

 Kiti reikalavimai 

1. Įmirkis- ne didesnis kaip 0,08 %; 

2. Stipris lenkiant- ne mažesnis kaip 22 N/mm²; 

3. Atsparumas šalčiui ne mažiau  50 ciklų; 

4. Atsparumas dilumui- 5 klasė; 

5. Paviršiaus kietumas- 6 klasė; 

6. Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Siūlės užtaisomos glaistu. Piešinys- stačiakampis 

tinklas horizontalių ir vertikalių siūlių. Siūlių plotis 2- 2,5 mm. 

7. Plytelės ir siūlės turi būti impregnuojami impregnantais. 

8. Būtina atitaikyti deformacines siūles pagal konstrukcijos sluoksnio deformacines siules; 

9. Deformacijos siulėms turi būti naudojamas nerūdijančio plieno profiliukai su neopreno (porėtos 

gumos) užpildu. Tai turi būti gaminys;  

10. Piešinys ir spalva turi būti suderinta su Projektuotoju; 

11. Sandėliavimo metu plytelių negalima laikyti atvirose patalpose; 

12. Ant įpakavimo dėžučių turi būti tokia informacija: rūšiavimo pamainos numeris, rūšiavimo data, 

plytelės kodas, plytelės atspalvis, kalibras, rūšis.      

 

Plytelės klojamos ant 15 mm storio klijų sluoksnio pagal gamintojo rekomendacijas. Pastoviai 

kontroliuojamas siūlių plotis (2,5 mm) ir piešinio taisyklingumas (20-30 minučių bėgyje nuo paklojimo). 

Siūlės užpildomos tik per pusę plytelės aukščio ir tik po 24-48 valandų pilnai užtaisomos specialiais 

užpildais pagal gamintojo rekomendacijas. Klijai ir siūlių užpildai privalo būti sertifikuoti. Užpildo spalva turi 

būti suderinta su Projektuotoju. 

Paklotų plytelių paviršius nuvalomas. Baigtos grindys uždengiamos, kad neišsiteptų vykdant kitus 

darbus. 

Techniniai reikalavimai Kontrolė 

Siūlių plotis neturi viršyti 2,5 mm 

 

Skiedinio arba mastikos perteklius iš 

siulių turi būti iškart nuvalomas 

 

 

 

5 matavimai 50-70 m
2
 arba mažesniame 

plote su matomais defektais 

 



2.3.4. Impregnuotos betono grindys 

Tai yra paruoštas naudoti, sausas betono paviršiaus kietiklis, kurio sudėtyje yra hidraulinis rišiklis, 

specialūs korundo užpildai, pigmentai  ir specialūs priedai. 

Savybės: 

- turi būti atsparus benzinui, tepalams ir tirpikliams; 

- turi turėti didelis atsparumas trinčiai; 

- turi būti tinkamas drėgnoms patalpoms; 

- turi būti atsparus korozijai; 

- turi būti atsparus ledą tirpinančiom druskoms; 

- turi nesukelti statinių krūvių pavojaus; 

- lengvai panaudojamas 

- turi nereikalauti ypatingos priežiūros, lengvai valomas. 

Techniniai duomenys: 

Agregatinė būsena     paruošti naudoti pilki milteliai 

Dalelių dydis      nuo 0 iki 4 mm 

Stipris gniuždant pagal DIN 1100 

- po paros      40 MPa 

- po 28 parų      85 – 90 MPa 

E modulis po 28 parų     29 000 N/mm
2
 

Atsparumas trinčiai 

- Capon metodas     14,5 mm 

- Taber metodas DIN 52108    0,0185 g/cm
2
 

Kietumas (korundo) Moh’s skalė   8 

Cheminis atsparumas     ribotas 

Naudoto ne mažiau B25 markės betono mišinį kurio kūgio nuoslūgis ne mažiau 75 mm ir oro kiekis ne 

daugiau kaip 3 %. 

Darbai turi būti atlikti remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. 

2.4.5. Grindjuostės 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų 

jeigu nenurodyta kitaip.Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga nurodyto 

profilio, storio ir aukščio.Grindjuostės iš polivinilchlorido turi savo spalva atitikti dangos spalvą, būti 

ilgaamžiškos. Profilis: aukštis - 60 mm, storis - 30 mm. Tvirtinamos medsraigčiais kas 1000 m. 

Akmens masės plytelių grindjuostės pjaunamos iš tokių pačių plytelių kaip grindų danga 60 mm. 

aukščio. Kampai aptaisomi pjaustant reikiamu ilgiu. 

2.4.6. Reikalavimai baigtai grindų dangai 

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

Paviršiaus nukrypimai nuo 

plokštumos, tikrinant 2 metrų 

matuokle: 

- keraminių plytelių dangos 

- polimerinės dangos 

 

Nesutapimas tarp gretimų plytelių 

 

 

Neatitikimas tarp žyminių ir 

dangos 

 

Nukrypimai nuo projektinio 

dangos nuolydžio 

 

 

Dangos storio nuokrypos 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

≤0,2% 

patalpos matmenų 

≤50 

 

<10% 

9 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 

 

 

 

9 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 

9 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 

9 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 

 

9 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 



 

Negali būti plyšių tarp grindjuosčių 

ir 

grindų dangos 

Paviršiai negali turėti jokių 

nelygumų 

Neleistinos dėmės ir įbrėžimai 

nuo projektinio 

storio 

Vizualinė 

  

2.5. PAKABINAMOS LUBOS 

 

 2.5.1. Bendrieji reikalavimai 

 Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

apdailiniai – sukuriantys matomą patalpų lubų paviršių; 

kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis 

vietose; 

laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui; 

tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 

apdailinius elementus. 

Inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą 

tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliuminėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai 

cinkuoti arba padengti kadmiu. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą. 

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- interjero ir eksterjero naudojimui; 

- spalvos nuoroda; 

- įrengimo konstrukcija; 

- pagaminimo data. 

Lubų apdailos elementai turi būti tiekiami su higienos ir degumo bandymų sertifikatais 

(pažymėjimais) išduotais visuomenės sveikatos centro ir gaisrinių tyrimų centro. 

Pakabinamos lubos montuojamos sumontavus jų karkasą (pagal projektinį sprendimą). Karkaso 

horizontalumas turi atitikti projektines altitudes. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, 

tvirtas, standus ir nevibruoti. 

Visos virš lubų esančios sienų ir pertvarų dalys turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į 

perdangos konstrukcijas. 

 

Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Maksimalūs netolygumai 

baigtame paviršiuje tarp juostų 

 

 

Visos plokštumos nuokrypos 

pagal diagonala, vertikalę ir 

horizontalę nuo projektinės 

- 1-am metui 

- visam paviršiui 

2 

 

 

 

 

 

 

1,5 

7 

Matuojama 5 kartus 50-70 m
2
 

paviršiaus arba mažesniame plote 

su matomais defektais 

 

Matuojama  5 kartus 50-70 m
2
 

paviršiaus arba mažesniame plote 

su matomais defektais 

 

2.5.2. Pakabinamos lubos iš gipskartonio plokščių 



Apdailiniai elementai turi būti 13 mm storio paprastos ir drėgmei atsparios gipskartonio plokštės, 

kurių matomas paviršius padengtas dažais. Reikalavimai gipskartonio plokštei žr. SK.TS 51 lapas. 

Laikantys elementai – lankstyti cinkuotos skardos „U“ formos profiliai, išdėstomi kas 1 200 mm ir 

400 mm. 

Pakabos 18×300×1 mm iš juostinio perforuoto plieno ir vielos Ø4 mm išdėstomas kas 1200 mm. 

Prie lubų tvirtinamos prišaudant kietvinėmis arba prisukant varžtais. 

Gipskartonio plokštės prie metalinio karkaso geriausia tvirtinti S-25 markės varžtų pagalba. Prie 

plokštės krašto varžtai priveržiami kas 200 mm., plokštės viduje – kas 300 mm. Varžtai turi būti išdėstyti 

ne arčiau kaip 10÷15 mm nuo plokštės krašto, padengto kartonu, ir ne arčiau 15÷20 mm – nuo 

nepadengto kartonu krašto. Plokštės montuojamos taip, kad nesusidarytų kryžius tarp išilginių ir skersinių 

sujungimų. Sujungimai taip pat neturi sutapti su angų kraštinėmis, montuojame taip, kad jie atsidurtų virš 

angos. Sudūrimai tarp gipskartonio plokščių užtaisomi vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis, 

naudojant tam skirtą glaistą, jungiančią juostą arba tinklelį. 

Visur pakabinamose lubose, kur reikalingas priėjimas prie komunikacijų, reikalinga įrengti 

revizijos liukus arba nuimamus lubų fragmentus, savo dizainu nesiskiriančius nuo pakabinamų lubų 

piešinio ir išvaizdos. 

 

2.5.3. „Armstrong“ tipo pakabinamos lubos 

1. Plokščių matmenys: 600x600 mm, 17mm storio, svoris 3,6kg/m
2
 

2. Šviesos atspindžio koeficientas turi būti ne mažiau 80%. 

3. Plokščių apdaila turi būti suderinta su Projektuotoju. 

4. Garso izoliacija 34dB 

5. Sunkiai degios  LST 1531/1K 

6. Lubos turi būti valomos sausa kempine ar vakuuminiu būdu. Paketai ir gaminys turi būti 

naudojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. 

7. Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

8. Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

a. apdailiniai – sukuriantys matomą patalpų lubų paviršių; 

b. kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų  

atitvaromis vietose; 

c. laikantys – naudojami Tegular tipo 15mm profiliai įgylintam plokščių montavimui 

d. tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant 

laikančius bei apdailinius elementus. 

9. Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32×32 mm 

kontūrinis elementas iš šaltai lenkto cinkuoto profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinamas Ø 4,5 mm 

kietvinėmis. 

10. Plieninės tvirtinimo detalės turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. 

11. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 

12. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą (jei šviestuvai įleidžiami), turi būti suderinta su Projektuotoju. 

13. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

14. Gaminiai turi būti pateikti su:gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 

ženklu;specifikacija;interjero ir eksterjero naudojimui;spalvos nuoroda;įrengimo konstrukcija; 

pagaminimo data. 

15. Lubų apdailos elementai turi būti tiekiami su higienos ir degumo bandymų sertifikatais 

(pažymėjimais) išduotais visuomenės sveikatos centro ir gaisrinių tyrimų centro. 

16. Pakabinamos lubos montuojamos sumontavus jų karkasą (pagal projektinį sprendimą). Karkaso 

horizontalumas turi atitikti projektines altitudes. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be 

peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 

17. Visos virš lubų esančios sienų ir pertvarų dalys turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į 

perdangos konstrukcijas. 

 

2.6.. PAVIRŠIAUS DAŽYMAS 

 

 2.6.1. Paviršiaus paruošimas ir darbų vykdymas 



Paviršius turi būti vientisas, švarus, sausas ir lygus. Tinkuoto paviršiaus drėgmė -< 8 proc., 

betoninio ir gelžbetoninio - <4-6 proc., medinio - <70 proc. Išorinis paviršius nedažomas 

aukštesnėje negu 27 temperatūroje, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba po 

lietaus esant šlapiam fasadui, kai pučia vėjas, kurio greitis didesnis kaip 10 m/s, taip pat apledėjęs 

arba apšalęs paviršius žiemą. 

 

Paviršiaus paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.  

 

A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršių vandeniniais dažais 

Technologinė operacija 

 

Dažymo rūšys 

Vandeninis Silikatinis 

Pagerintas Aukštos kokybės 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Lyginimas + + + 

Plyšių rievėjnimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirminis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečiasis gruntavimas (su dažų 

posluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

 

B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršių aliejiniais, emaliniais ir 

sintetiniais dažais 

Technologinės operacijos 

 

Paviršiaus rūšys 

 Medžio Tinko ir betono Metalo 

Valymas + + + 

Lyginimas - + - 

Sakų ir smalingų tarpelių 

išpjovimas su plyšių rievinimu 

+ - - 

Plyšių raižymas - + - 

Gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas su užglaistytų 

vietų gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas + + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirminis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 



C lentelė. Darbų atlikimo tvarka ruošiant ir dažant išorinį paviršių 

 

Technologinės  operaci jos  

 

Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 

 

Valymas + 

Plyšių raižymas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Slapinimas vandeniu - 

Gruntavimas + 

Pirmasis dažymas + 

Antrasis dažymas + 

 

Tinkuoto ir betoninio paviršiaus plyšiai rievinami ir užtaisomi skiediniu, paviršius lyginamas, 

svidinamas. Po to paviršius gruntuojamas, glaistomas ir svidinamas (šlifuojamas). 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys dar 

šalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nauji paviršiai turi būti 

nuriebalinami. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 

instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, tarpus ir kitas vietas, kur galimas 

drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais 

dažų ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas 

teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma 

taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 

Dažoma suderinus spalvas su Užsakovu ir Projektuotoju. 

Bet kurios sudėties gruntinis, išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti  iš vieno 

gamintojo. Į statybos aikštelę turi būti tiekiamos paruoštos naudoti medžiagos. Jos turi būti  

pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai;  

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritys; 

- paviršiaus, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai; 

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

 

2.6.2. Dažymo rūšys 

1 tipas. Tinkuotų, gipskartoninių, betoninių vidaus paviršiaus dažymas vandeniniais 

matiniais dažais. 

Jie turi būti atsparūs plovimo (atlaikyti ne mažiau kaip 5000 brūkštelėjimų), valymo 

priemonių cheminiam poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Nuo paviršiaus nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršius išlyginamas medine trintuve, 

plyšeliai ir skylės rievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarus ir lygus paviršius negruntuojamas, o 

išdžiūvęs iš dalies glaistomas. Išdžiūvusios glaistytos vietos šlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai 

glaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl šlifuojamos. Nušlifuotas paviršius glaistomas antrą 

kartą, džiovinamas ir šlifuojamas). Šitaip paruoštas paviršius gruntuojamas. (Gruntui išdžiūvus, 

gruntuojama dar kartą su dažų posluoksniu). Gruntui išdžiūvus, paviršius du kartus dažomas 

vandeniniais matiniais dažais ir tapnojamas (A lentelė). 

Skliausteliuose nurodytos operacijos atliekamos pagerintam tinkui. 

2 tipas. Metalinio vidaus paviršiaus dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. 

Jis turi būti atsparus naudoti ir dilinti, visiems įprastiems valikliams. Dažymas turi apsaugoti 

metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

Metalinis paviršius turi būti švarus ir neaprūdijęs. Nuo naujo galvanizuoto paviršiaus tirpikliu 



turi būti pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršiaus turi būti nusiurbtos. Nuvalytas paviršius 

gruntuojamas, o nudžiūvęs iš dalies glaistomas, užglaistytos vietos šlifuojamos ir plokštuma 2 kartus 

dažoma sintetiniais emaliniais dažais (B lentelė). 

3 tipas. Metalinio išorės paviršiaus dažymas emaliniais blizgančiais dažais, atspariais 

atmosferos poveikiui. Jis turi būti atsparus naudoti ir dilinti, visiems įprastiems valikliams. Dažymas 

turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. (C lentelė). 

4 tipas. Tinkuoto fasado dažymas fasadiniais dažais. 

Pagrindas turi būti švarus, be riebalų ir dulkių. Dažoma 2 kartus fasadiniais dažais prisilaikant 

gamintojo rekomendacijų ir technologijos, ant dekoratyvinio mineralinio tinko.  

 

2.6.3. Darbų priežiūra 

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės tinkamai vykdyti darbus. 

Vandeniniais dažais dažytas paviršius turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdį arba 

patvirtintą etaloną. 

Dangų sluoksnių reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai 

 
Ribinis nuokrypis  

mm 

Kontrolė 

 

Dažų dangos sluoksnių 

leidžiamas storis :  

- Glaisto - 0,5 mm  

- Dažų sluoksnio > 25 mkm 

 

 

1,5 

- 

5 matavimai 50-70 m
2
 paviršiaus 

arba mažesnis paviršius su 

matomais defektais 

 

Kiekvieno sluoksnio paviršius turi būti lygus, be nuotekų.  

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Dažyto paviršiaus kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus 

 

2.6.4. Baigto paviršiaus reikalavimai 

Techniniai reikalavimai Leistinas 

nuokrypis  mm 

Kontrolė 

 

Paviršius, padengtas 

vandeniniais dažais, turi būti 

vienodo tono, be juostų, dėmių, 

nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 

-  

Vietinis taisymas 3 m atstumu 

nuo paviršiaus neturi būti 

matomas 

- Vizualinė apžiūra 

 

Paviršius, padengtas 

nevandeniniais dažais, turi  būti 

vienodo tono, matinio arba 

blizgančio paviršiaus 

-  

 

Negali būti išsisluoksniavusių 

pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 

nelygumų, teptuko arba volelio 

žymių, neturi prasišviesti 

apatinis dažų sluoksnis 

-  

 

Pridėjus prie nudžiūvusio 

dažyto paviršiaus tamponą ir 

juo pabraukus, ant jo paviršiaus 

neturi likti dažų 

- Vizualinė apžiūra 

 

Dviejų skirtingų spalvų 

paviršiaus sandūros linijos 

kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

 

Dažyto paviršiaus skiriamųjų 

juostelių (apvadų) linijų  

kreivumas arba gretimo kitos 

1 Matuojant liniuote 

 



spalvos paviršiaus uždažymas (1 

m ilgio ruože) 

2.6.5. Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. 

Pastatas turi būti paliekamas švarus, su išvalytomis grindimis, tinkamas naudoti. 

 

 


