
TECHINĖS SPECIFIKACIJOS 

NR. 3 

 

MŪRO DARBAI 

 

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

                         Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 

 

3.1. BENDROJI DALIS 

 

Šis skyrius apima šiuos mūro darbus: 

- pastato išorinių sienų iš silikatinių plytų mūrijimą; 

- angų mažinimą; 

- pastato vidinių sienų iš silikatinių plytų mūrijimą; 

 

Statybai turi būti naudojamos naujos plytos. Jos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio ledo ir 

sniego.  

Į statybos aikštelę atvežamos medžiagos turi būti su pasais, kuriuose būtų pagrindiniai duomenys 

apie gamintoją ir gaminį. 

Plytoms turi būti nurodyti šie duomenys: 

  gamintojo pavadinimas ir adresas; 

   dokumento numeris ir išdavimo data; 

   sutartinis produkcijos žymėjimas; 

   partijos numeris ir plytų kiekis; 

   techninės kontrolės skyriaus žyma. 

Skiedinio mišiniui 

   gamintojo pavadinimas ir adresas; 

   tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

   skiedinio markė; 

   rišamosios medžiagos pavadinimas; 

   konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 

   mišinio kiekis; 

   priedų pavadinimas ir kiekis; 

   LST 1346:1997 žymuo. 

 

3.2. MEDŽIAGOS 

 

PLYTOS  

 Paprastosios silikatinės plytos – Plytos matmenys 250 x 120 x 88 (h)mm, atsparumas 

gniuždymui (markė) 200 kg/cm²; atsparumas šalčiui ne mažiau 50 markės; vandens 

sugeriamumas ne mažesnis kaip 6.0. Normatyvinis dokumentas gamybai LST 1167-91. 

Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 

savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti  LST 1167-91, LST 1272-92 

reikalavimus. 

 

SKIEDINYS 

Reikalavimus cemento-kalkių skiediniui žiūr. skyriuje “Betono darbai” poskyryje “Skiediniai”. 

 

3.3. MŪRO SIENŲ TIPAI 

Pastate numatytos šių tipų mūro sienos: 

1 tipo siena  išorinė mūrijama siena – 380mm storio iš silikatinių plytų M200 ant cemento-kalkių 

skiedinio M50. 

2 tipo siena  vidinė mūrijama siena – 250mm iš silikatinių plytų M200 ant cemento-kalkių skiedinio 

M50. 

 



3.4. MŪRO DARBŲ VYKDYMAS 

BENDROJI DALIS 

Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių 

perrišimą, jų storį. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti:  

plytų mūrui: 

- horizontalių 12mm 

- vertikalių  10mm 

 

MŪRO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMĄ 

Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro 

reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti užšaldymo būdu, taip pat vartojant skiedinius su 

cheminiais priedais. 

 

Cheminių priedų kiekis mūro skiediniams 

Priedai Vidutinė paros temperatūra 
0
C Kiekis cemento masės % 

Natrio nitritas 

0 … -2 

-3 … -5 

-6… -15 

2 – 3 

4 – 5 

8 – 10 

Potašas 

iki –5 

-6 … -15 

-16… -30 

5 

10 

15 

Natrio nitritas + potašas 0 …-2 

-2 …-5 

-6 … -15 

-16 … -30 

1,5 + 1,5 

2,5 + 2,5 

5 + 5 

6 + 6 

Kalcio chloridas + natrio chloridas 0 … -5 

-6 … -15 

0,5 + 2 

2 + 4 

 

Užšaldymo būdu mūrytų pastatų skiedinio markė nurodoma projekte. 

Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. 

Jeigu vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra 

žemesnė kaip -10°C mūro darbai neturi būti vykdomi. 

Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. 

Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio kaip 60°C. 

Langų ir durų angos sienose turi būti didesnės 5 mm, negu mūrijant vasarą. Skiedinys su 

cheminiais priedais turi būti M75 (S7,5). 

MŪRO SIENŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 

vieno aukšto       10 mm; 

2. Leistini angų pločio nuokrypiai    15 mm. 

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

tinkuojamo paviršiaus     10 mm. 

4. Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože   15 mm. 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių 10 mm. 

6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

horizontalių  +3 mm; -2 mm; 

vertikalių  +5mm; -2 mm. 

7. Tarpuangių pločio nuokrypiai    15 mm. 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių  10 mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio   ±15 mm. 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės  20 mm. 

 

 DARBŲ PRIĖMIMAS 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, 

akmens vata ar kitomis medžiagomis. 



Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 

Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 

 

 

 


