
TECHINĖS SPECIFIKACIJOS 

NR. 5 

 

LANGAI, DURYS  IR  STIKLINĖS PERTVAROS 

 

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

                                        Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 

 

1.1.BENDROJI DALIS 

Surinktus langų, durų, įstiklintų pertvarų blokus pateikia atestuotas gamintojas. Tiekiamą komplektą 

sudaro: 

- surinktas gaminio blokas, susidedantis iš staktos ir rėmo; 

- pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliai; 

- gamybos pasas pagal STR 1.01.04:1999, STR 1.03.02:1999 ir montavimo bei eksploatavimo 

instrukcija (1 vnt realizuojamai partijai). 

Gaminiai ženklinami etiketėmis, kuriose turi būti nurodyta : 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- gaminio sutartinis žymėjimas pagal LST 1514 : 1998; 

- pagaminimo data. 

Gaminiai pakuojami pagal vartotojo pageidavimą, jie turi būti apsaugoti nuo drėgmės. 

 

1.2. PLASTIKINIAI LANGAI  IR BALKONINĖS DURYS 

 Bendrieji reikalavimai : 

- medžiaga – polivinilchloridas (PVC); 

- keturių kamerų profilis, profilio plotis 72 mm; 

- dviguba sandarinimo sistema su APTK (gumos) tarpinėmis; 

- didžiosios profilio kameros sustiprintos cinkuoto plieno profiliais; 

- bendras šilumos perdavimo koeficientas ≤1,60 W/m
2
K; 

- orinė varža prie P═10Pa – 0,54 m
2
hPa/kg.; 

- garso izoliavimo rodiklis, - klasė IV, Rw  36 dB; 

- nepralaidūs vandeniui; 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu rėmų ir orlaidžių plokštumoje, turi 

būti ne mažesnis kaip: 

langų rėmų   - 1000 N 

orlaidžių  - 250 N; 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą turi būti ne 

mažesnis kaip: 

langų rėmų  - 200 N 

durų varčių  - 500 N; 

- plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip  

3000 N; 

- plastikiniai langų profiliai tvirtinami metaline armatūra,atsparia korozijai; 

- langų profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų 

medžiagų; 

- langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų 

reikalavimus; 

- uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai -  500 N; 

- leidžiami langų surenkamų elementų nuokrypiai, turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus; 

- matomųjų langų paviršių apdaila turi atitikti ne žemesnę kaip III klasę pagal etaloną; 

- langų paviršiaus šiurkštumas turi atitikti etaloną. 

 

1.3. ALIUMINIO PROFILIO LANGAI IR FASADAI 

1. Aliuminio langai gaminami iš termiškai apdoroto aliuminio nudažyto milteliniu būdu. 

2. Aliuminio lydiniui, dažymui arba anodavimui, izoliacinėms medžiagoms ir priedams turi būti 

suteiktas 10 metų garantijos sertifikatas (Nusidėvinčioms detalėms – 5 metų garantija). 



3. Turi būti naudojami aliuminio profiliai pagaminti iš AlMgSi0,5F22 lydinio, atitinkančio DIN 

1725 standartus. 

4. Mechaninės lydinio savybės turi atitikti DIN 1748 F22 normas; 

5. Leistini nukrypimai (nuo normos) pagal DIN 17615 standartą; 

6. Sistemos tiekėjai privalo pateikti kokybės sistemos valdymo ISO 9001 sertifikatą; 

7. Naudojami profiliai turi būti pagaminti tik Europos Sąjungos valstybėse; 

8. Fasadai numatyti gaminti pagal CW50HL sistemos reikalavimus; 

9. Gaminant fasadus ir langus, nepriklausomai nuo pasirinkto paviršiaus apdirbimo būdo 

(dažymas, anodavimas), visi nupjauti ar frezuoti aliuminio profilių paviršiai yra padengiami 

nuriebinančiu preparatu, po to – priemone nuo korozijos. Tai yra užkarpinės sandūros, drenažo 

angos, kiaurymių nufrezavimai ir t.t. 

10. Naudojantis korozinėmis priemonėmis būtina griežtai laikytis tiekėjo instrukcijų; 

11. Fasado aliuminio konstrukcija numatyta daryti struktūrinio tipo, t.y. yra naudojami horizontalūs 

ir vertikalūs aliuminio prispaudėjai; 

12. Horizontalaus ir vertikalaus prispaudėjo apdailinio elemento atsikišimas į išorinę pastato pusę 

turi būti 50 mm. Šio apdailinio elemento forma turi būti tokia, kad nukritę krituliai (lietus, 

ištirpęs sniegas) nubėgtų nuo jų. Tam tikslui šis prispaudėjas privalo būti su nežymiu nuolydžiu 

į išorinę pastato pusę. Žiūr. SA- 12; 

13. Visų fasadinių aliuminio konstrukcijų elementų (statramsčiai, rygeliai, apdailiniai elementai ir 

t.t.) pločiai turi būti ne didesnis kaip 50 mm; 

14. Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį aprašymą, 

atitikties ir garantijos sertifikatus. Esant poreikiui – tiekėjai privalo pateikti sistemų bandymų 

protokolus, ataskaitas, higienos pažymėjimus (jei naudojamoms medžiagoms jie yra būtini). 

15. Aliuminio langų profiliai turi būti su šalčio nutraukimo tilteliu.  

16. Bandymai, atlikti serijiniams gaminiams, atrinktiems pagal bandinių atrinkimo protokolą 

17. Remontuojamas montažo metu pažeistas ir naujų angų sienų, angokraščių mūras ir tinkas, 

perdažomi sienų plotai. 

18. Gamintojams būtina patikslinti angų matmenys. 

19. Aliuminio profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą 

arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą. 

20. Visa furnitūra kuri bus naudojama aliuminio konstrukcijose turi atitikti EURONUT standartus; 

21. Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą. 

Visuose pirmo aukšto languose bei visų aukštų balkonų duryse ir languose privalo būti 

montuojami sustiprinti apkaustai apsunkinantys uždaro lango varčios iškėlimą. 

22. Langų varstymas – 2 padėtys su tarpiniu išsandarinimu- mikroventiliacija bei  laipsnišku lango 

varčios atlenkimo padėties nustatymu. 

23. Varstomuose languose turi būti įrengta savaiminės ventiliacijos kontrolės sistema  

kontroliuojanti tolygią gryno oro infiltraciją į patalpą esant uždaram langui. 

24. Langų garso izoliavimo rodiklis (pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 

RW(C, Ctr ) turi būti ne mažesnis nei 33 (-2;-6) dB. 

25. Langų patikimumas  turi būti ne mažesnis nei 1000 varstymo ciklų. 

26. Stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Stiklas turi būti skaidrus be jokių 

atspalvių, be oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygus poliruotas.  

27. Atitikimas STR 2.05.01:1999 ir TS 6684596-01-96 reikalavimams; 

28. Bendras langų šilumos perdavimo koeficientas k= < 1,90 W/m².K; 

29. Orinė varža, prie P= 10 Pa – 0,54 m².h.Pa/ kg; 

30. Bendrasis šviesos laidumo koeficientas 0,60; 

31. Mechaninis atsparumas turi atitikti VST 24033 – 80 reikalavimus; 

32. Po intensyvaus lietinimo pratekėjimo žymių neturi būti. Sandarumo krituliams ir pasipriešinimo 

vėjo slėgimui – 1 klasė; 

33. Bandymai atlikti serijiniams gaminiams, atrinktiems pagal bandinių atrinkimo protokolą; 

34. Stiklopaketai turi atitikti TS 6684596 – 01 – 96 reikalavimus; 

35. Stiklinamiems fasadams naudoti “float” būdu pagamintą, poliruotą stiklą; 

36. Permatomų dalių stiklinimas turi būti atliekamas 2-jų stiklų stiklo paketais, kurių struktūra: 

vidinis stiklas selektyvinis + 16mm oro tarpas + 6 mm storio išorinis stiklas; 



37. Nepermatomos (perdangos zona) dalys daromos su apšiltintu užpildu + 6 mm storio emaliuotas 

stiklas (tos pačios markės koks naudojamas permatomų dalių stiklinimui); 

38. Stiklo markę ir atspalvį derinti atskirai su Projektuotoju; 

39. Perdangos zonos įrengimas, turi būti atliktas pagal priešgaisrinius reikalavimus; 

40. Tarpaukštinės zonos įrengimas turi atitikti EI60 atsparumo klasę; 

41. Gamintojas turi pateikti bandymo metodo atitikties įvertinimą pagal LST EN 1364-1:2002 

“Nelaikančiųjų elementų atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Sienos“. 

42. Tam kad tarpaukštinė perdangos zona kartu su atitvarine fasadine konstrukcija CW50 tenkintų 

EI60 atsparumo klasę, bei remiantis bandymų rezultatais pateiktais ataskaitose Nr. LP-762.1/96 

ir Nr. LP-762.2/96, reikia laikytis visų reikalavimų: 

43. Atitvarinės konstrukcijos CW50 karkasas turi būti pagamintas iš aliuminio uždaro profilio 

kampuočių, kurių skerspjūviai 50 x 125,5 mm ir 45,7 mm x 50 mm (katalogo Nr. 34.0522.XX).  

44. Karkaso statiniai su rygeliais turi būti sujungiami nerūdijančio plieno 4,2 x 12,7 mm varžtais. 

Šie sujungimai izoliuojami „EPDM“ tarpinėmis. 

45. Konstrukcijos dalys tarp karkaso statinių ir rygelių turi būti užpildomos 130 mm storio (50 mm 

+ 80 mm) 110 kg/m
3
 tankio mineralinės vatos dembliais.  

46. Mineralinės vatos dembliai iš abiejų pusių turi būti dengiami cinkuotos skardos lakštais: iš 

įstiklinimo pusės montuojama 1,25 mm storio skarda, o iš kitos pusės 1,6 mm. Skarda turi būti 

tvirtinama prie aliuminio profilių 3,5 x 30 mm savisriegiais varžtais  kas 300 mm žingsniu. 

Toliau iš vidinės konstrukcijos pusės 3,5 x 30 mm varžtų pagalba kas 300 mm žingsniu 

montuojama ugniai atspari gipskartonio plokštė 12,5 mm storio.  

47. Iš išorinės konstrukcijos pusės, išlaikant 30 mm atstumą nuo 1,25 mm storio cinkuotos skardos 

(tokiu būdu suformuojant ventiliacinį oro tarpą), turi būti montuojamas  6 mm storio grūdintas 

stiklas.  

48. Stiklas turi būti montuojamas aliuminio profilių  bei specialių tarpinių pagalba.  

49. Stiklai galutinai užfiksuojami pridedamųjų juostų pagalba kurios prie profilio prisukamos 6 x 50 

mm varžtais. Atitvara CW50 prie perdangos konstrukcijų turi būti tvirtinama 8 mm storio 

plieniniais laikikliais, kurie prie perdangos plokštės tvirtinami M8/40, 10 x 117 mm inkariniais 

varžtais, o prie CW 50 konstrukcijos prisukami M10 varžtais. Visas šis tvirtinamas turi būti 

papildomai izoliuojamas mineraline vata ir užtaisoma cementiniu skiediniu.  

50. Turi atitikti LST EN 1364-1:2002 „Nelaikančiųjų elementų atsparumo ugniai bandymai. 1dalis. 

Sienos“. 

51. Turi atitikti STR 2.01.01 (2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“: 

52. Turi atitikti  statybos produktų atsparumo ugniai reikalavimai (klasės). 

53. Konstrukcinės sistemos CW 50 turi būti išbandytos pagal PN 90/B-02851-1:1997 „Priešgaisrinė 

pastatų sauga – Pastatų konstrukcijų elementų atsparumo ugniai bandymų metodika. Pagrindiniai 

reikalavimai ir klasifikacija“. 

54. Projekte numatyta naudoti dažytus profilius pagal  RAL spalvininką. Tikslią spalvą derinti 

atskirai su Projektuotoju; 

55. Profilių dažymas turi būti atliktas tik sistemų tiekėjų gamyklose ir turi būti suteikta dažymo 

garantija bei sertifikatas paliudijantis dažymo kokybę; 

56. Dažymas turi atitikti QUALICOAT kokybės reikalavimus; 

57. Stiklo fasado montavimas vykdomas padarius darbo projektą ir suderinus su techninio projekto 

autoriumi; 

58. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. Turi būti 

užtikrintas vandens nuvedimas į šonus. 

59. Būtinos priemonės apsaugojančios nuo vibracijos. 

60. Prie vitrinų būtinos nerūdijančio plieno surenkamos atitvaros. Ant stiklo turi būti matinė 

horizontali juostelė H= 0,9 m. 

61. Sumontuoti langai, palangės, angokraščiai ir išorės palangių apskardinimas turi atitikti kokybės 

reikalavimus, neviršyti leistinų nuokrypų ir turi būti tinkami eksploatacijai. 

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

63. Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose gaminiuose 

neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių ar įskilimų. 

64. Defektai šalinami Rangovo sąskaita.  



65. Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį aprašymą, 

atitikties sertifikatus, bandymų protokolus, ataskaitas, higienos pažymėjimus bei 

komplektuojančių dalių gamintojų garantijas ir sertifikatus. 

1.4. MEDINĖS DURYS 

Techniniai reikalavimai skydinėms durims: 

1. Rėmas turi būti pagamintas iš klijuotos spygliuočių medienos. 

2. Užpildas turi būti akyta medžio drožlių plokštė. 

3. Rėmas apklijuotas MDP plokšte. 

4. Briaunos profilis užapvalintas. 

5. Durys turi būti su laminato apdaila, medžio imitacija. 

6. Atspari dėvėjimuisi apdaila. 

7. Mediena turi būti impregnuota vakuuminiu būdu ir antiseptikuota. 

8. Durys turi būti atsparios drėgmei. 

9. Medienos drėgnumas < 12% 

10. Garso izoliacija > 28 dB 

11. Garantija 5 metai. 

12. Patikimumas – 100 000 varstymo ciklų. 

13. Viršutinis durų uždarytuvas turi atitikti DIN 18263, 2d. 

14. Durų varstymo būdai turi atitikti projekte pateiktoms kryptims. 

15. Durų staktos, besiliečiančios su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais turi būti 

antiseptikuoti ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais. 

16. Spalva turi būti suderinta su Užsakovu ir Projektuotoju. 

Medinės skydinės laminuotos durys iš gamintojo turi būti pristatytos sukomplektuotos į blokus: 

stakta su varčia pakabinta ant vyrių, užraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiškai baigta paviršiaus 

apdaila. 

Įėjimo į boksus durys turi būti papildomai sustiprintos plieno lakštu, varčios karkasas pilnai užpildytas 

MDP, varčios storis 50 mm, vyriai simetriški, pritvirtinti 3-jose vietose.Spyna padidinto saugumo su 

nepragręžiama šerdele 

Durų apvadai mediniai  70 mm, storis 12 mm. Paviršiai lygūs, laminuoti pagal durų spalvą. 

 

1.5. ALIUMINIO KONSTRUKCIJŲ ĮSTIKLINTOS  DURYS IR PERTVAROS 

1. Aliuminio durys gaminamos iš termiškai apdoroto aliuminio nudažyto milteliniu būdu. 

2. Aliuminio lydiniui, dažymui, izoliacinėms medžiagoms ir priedams turi būti suteiktas 10 metų 

garantijos sertifikatas (Nusidėvinčioms detalėms – 5 metų garantija). 

3. Turi būti naudojami aliuminio profiliai pagaminti iš AlMgSi0,5F22 lydinio, atitinkančio DIN 

1725 standartus. 

4. Mechaninės lydinio savybės turi atitikti DIN 1748 F22 normas; 

5. Leistini nukrypimai (nuo normos) pagal DIN 17615 standartą; 

6. Sistemos tiekėjai privalo pateikti kokybės sistemos valdymo ISO 9001 sertifikatą 

7. Naudojami profiliai turi būti pagaminti tik Europos Sąjungos valstybėse; 

  Durų konstrukcija iš “šaltų” aliuminio profilių su 6 mm grūdinto stiklo įstiklinimu. Jos privalo 

turėti sandarinančius tarpiklius ir savaiminio užsidarymo mechanizmus. Rankenos anoduoto aliuminio 

spalvos, matinės.  

Durų konstrukcija iš “šiltų” aliuminio profilių su stiklo paketu. Garso izoliacija turi būti ne mažiau 

32 dB, šilumos perdavimo koeficientas ne mažiau 1,9 W/m
2
k. Jos privalo turėti sandarinančius tarpiklius ir 

savaiminio užsidarymo mechanizmus. Rankenos anoduoto aliuminio spalvos, matinės.  

 

1.6. METALINĖS DURYS 

Metalinės durys tokių charakteristikų: 

- durų varčios kampinių sujungimų stipris – 2,5 kN; 

- durų staktos kampinių sujungimų stipris – 12 kN; 

- durų įstatymo konstrukcijos stiprumas  (staktų tvirtinimas) - 12 kN; 

- užraktas mechaninis; 

-    oro pralaidumas Gn≤ 0,64 kg/m
2
h 

- ugniaatsparumas turi atitikti STR 2.01.04:2004 keliamus reikalavimus.EI 30 



- staktos ir varčios korpusas plieninis, lankstyto profilio cinkuotas šalto valcavimo 1,5 m storio 

lapas dažytas milteliniu būdu; 

- užpildas – mineralinio pluošto plokštės, 

- plieno staktoje įmontuoti fiksavimo strypai turi neleisti durų nukelti nuo vyrių, jų išstumti ar 

ištraukti; 

- varčios storis – 45 mm; 

- vyriai – standartiniai su atraminiu guoliu; 

- stakta turi būti su apvadu. 

- Patikimumas – 100 000 varstymo ciklų. 

- Spalva turi būti suderinta su Užsakovu ir Projektuotoju. 

- Sandarumas dūmams pagal DIN 18095 

- Šiluminė varža pagal DIN 52619,  K- 0,8 Wm²K            

Plieninių durų varčios deformacijos veikiant statinei apkrovai P = 1000 N, pridėtai statmenai ar 

horizontaliai varčios plokštumai negali viršyti 0,1 mm. 

Durų varčios uždarymo prietaisai negali deformuotis, veikiant iki 1000 N statinei apkrovai. 

Metalinės durys į objektą pristatomos pilnai sukomplektuotos (vyriai, sandarinančios tarpinės, 

spynos), su atitikties sertifikatais ir gaminių pasais. 

 

1.7. STIKLINIMAS 

Naudojamas stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Stiklas turi būti skaidrus be jokių 

atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygus, poliruotas. Naudojami šie stiklai ir stiklo 

paketai: 

- langų ir vitrinų stiklinimui naudojami vienkameriniai stiklo paketai iš dviejų 4 mm float stiklų, kur 

vienas iš jų yra selektyvinis. Paketo vidus užpildytas argonu. Rėmelio plotis 16 mm.  Garso 

izoliacija turi būti ne mažiau 30 dB, šilumos perdavimo koeficientas ne daugiau 1,9 W/m
2
k.  

- laiptinių durų stiklinimui naudoti  6 mm  armuotą stiklą. Šviesos laidumo koeficientas ne 

mažesnis kaip 0,8 

- aliuminio konstrukcijų “šalto” profilio pertvaros stiklinamos 37dB garsą izoliuojančiu stiklo paketu. 

Šviesos laidumo koeficientas ne mažesnis kaip 0,9; 

- aliuminio konstrukcijų “šilto” profilio durys stiklinamos stiklo paketu iš dvejų 4 mm grūdinto stiklo. 

Paketo vidus užpildytas argonu. Šilumos perdavimo koeficientas ne daugiau 1,9 W/m
2
k.. 

Stiklų ir paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių 

ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 m. 

1.8. LANGŲ, DURŲ IR ALIUMINIŲ PERTVARŲ  MONTAVIMAS IR PRIDAVIMAS 

 

 1.8.1. Bendrieji reikalavimai 

Langų ir durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 

sutaptų su vertikale ir horizontale. 

Varstant langus ir duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą, bet 

kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Medinių durų staktos, besiliečiančios su mūriniais, 

betoniniais ir metaliniais paviršiais turi būti antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais 

intarpais. 

. Langai, vitrinų ir durų staktos turi būti aptrauktos apsaugine polietilenine plėvele statybos metu. 

 

1.8.2. Tvirtinimo priemonės 

 Rėmo diubeliai arba varžtai – metaliniai  10 mm. 

 Minimalus tvirtinimo gylis – 30 mm. 

 Horizontaliame rėme – diubeliai gerai užsandarinami. 

Mūro inkarai – naudojami ten, kur rėmo diubeliams (varžtams) per mažas atstumas nuo krašto 

arba jų negalima užsandarinti. 

 Mūro inkarai prie pastato konstrukcijos tvirtinami spec. varžtais arba diubeliais. 

Visos tvirtinimo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

 

1.8.3. Pagrindiniai tvirtinimo reikalavimai 

- tvirtinimas atliekamas mechaniškai; 

- teisingai išgręžti skyles, nedirbti pneumatiniais įrankiais (išskyrus betoną); 



- esant skylėtomis plytoms, gręžti į skiedinio siūlę; 

- atsižvelgti į diubelių (varžtų) leistiną apkrovą ir ilgį; 

- prapūsti išgręžtas skyles; 

- laikytis diubelių (varžtų) gamintojų reikalavimų; 

- varžtus priveržti tolygiai ir be įtampos į rėmą; 

- po tvirtinimo patikrinti : ar gaminys teisingai įstatytas horizontaliai, vertikaliai ir pagal ašis; 

- ar tvirtai laikosi diubeliai; 

- išimti išlyginimo ir fiksavimo pleištus; 

- nuvalyti siūles; 

 

1.8.4. Sandūrų izoliavimas ir užtaisymas 

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti besiplečiančiais išpurškiamais 

sandarinimo putų sąstatais makroflekso arba analogiško tipo medžiaga. Langų ir lauko durų varstomos 

dalys turi turėti elastingas hermetiškas tarpines. 

Tarpai tarp išorės durų ir langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos durims be slenksčių turi būti 5 mm. 

 Sandarinimo putos neturi papildomai plėstis. Jos turi būti gerai suderintos su rėmo ir sandarinimo 

medžiagomis. Putos neturi išskirti nuodingų medžiagų, jose negali būti bituminių priedų. Prieš purškimą 

nuvalyti nuo siūlės šiukšles ir dulkes. Naudojant putas kontroliuoti, kad neįvyktų rėmo formos 

pasikeitimai. 

 Prieš  siūlių sandarinimą patikrinti: 

- ar švarus sukibimo paviršius; 

- ar reikalingi papildomi paruošiamieji darbai; 

- ar netrukdo kaladėlės, izoliacija; 

- ar sandarinimo sistema suderinta su kitomis medžiagomis; 

- ar sandarinimo medžiagos atitinka visus reikalavimus; 

- ar sandarinimo sistema užtikrina suderinamumą su rėmu, siena; 

- ar yra kritinių sukibimo paviršių. 

Sandarinimui naudojama silikoninės sandarinimo medžiagos. Jų pritaikymą apibrėžia gamintojas. 

Silikoninių sandarinimo medžiagų elastingumas turi būti 25 proc. Sandarinant ant tinko ar kitų paviršių, 

būtina atlikti tikslų elastingumo, atsparumo skersiniam tempimui ir sukibimo suderinimą. 

 

1.8.5. Leistini langų ir durų įrengimo nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės                                                3 

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės                                                                             3 

 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi                                          2 

Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės                                                                 3 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto                                                                  ± 3 

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse                              2 

 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 

įskilimų. 

Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

Langai, durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais. 

 

1.9. LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

Langų lankstai europiniai, paslėpti su dviejų krypčių varstymu bei mikroventiliacija žiemos metu. 

Įėjimų, tambūrų ir laiptinių duryse turi būti sandarinantys tarpikliai ir uždarytuvai su standartine 

alkūne ir atidarymo greičio reguliatoriumi. 

Kitos durys turi būti su įleidžiamomis spynomis su dvipuse cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu, 

rankenos nikeliuotos, matinio paviršiaus. 

 Konkretus spynų tipas turi būti suderintas su Užsakovu. 



 

1.10. SPYNOS 

Lauko durų spynų yra sustiprinto korpuso, grūdinto plieno 22 mm ilgio trijų sluoksnių skląstis, 

spragtukas padengtas sustiprinto nikelio sluoksniu. Rakinant raktas apsisuka 360° kampu, raktą galima 

ištraukti tik pilnai užrakinus arba atrakinus spyną, komplektuojama su dvipuse cilindrine šerdimi. Spyna 

turi kablio formos skląstį. 

Vidaus spynų korpusas yra paprastas, grūdinto plieno 22 mm ilgio trijų sluoksnių skląstis, 

spragtukas padengtas sustiprinto nikelio sluoksniu. Rakinant raktas apsisuka 360° kampu, raktą galima 

ištraukti tik pilnai užrakinus arba atrakinus spyną. Rankenos lygios, paprastos, nikeliuotos, matinio 

paviršiaus. 

 Tualetų durų spynos rakinamos iš vidaus rankenėle su indikatoriumi iš abiejų pusių. Spyna mažo 

korpuso, rankenos valdo spragtuką, rankenėlė jį blokuoja. 

 

1.11. PALANGĖS 

 Vidinės palangės turi būti laminuotos medžio drožlių plokštės su apvaliomis briaunomis baltos 

spalvos ir su 40 mm. snapeliu. Plokštės storis 19 mm. Ilgis turi būti lygus angos pločiui (žiūrėti angų 

užpildymo elementų specifikacijos ir kiekių žiniaraštyje). Palangių paviršius turi būti atsparus 

trumpalaikiams drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1% nuolydžiu į patalpų 

pusę. 

Išorės palangės turi būti apskardintos plastizuotos (puralas) skardos nuolajomis, ne mažiau 0,55 

mm. storio. Nuolydis ≥ 5°, fasado užleidimas – 30÷40 mm, išsikišimas iš sienos plokštumos ne mažiau 

70mm. 


