
 TECHINĖS SPECIFIKACIJOS 

NR. 8 

 GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS PERTVAROMS IR KABAMOMS LUBOMS 

 

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

                         Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 

Bendrieji duomenys 

 Gipso kartono plokštės tinka visiems lubų ir sienų tipams, kur reikalingi lygūs paviršiai, o taip pat 

pertvaroms, palėpėms. Turi nuolaidų kraštą.  

- storis 12,5 mm;  

- plotis 1200 mm; 

-  ilgis 2500, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200 mm. 

Drėgmei atspari plokštė. Tinka naudoti drėgnose patalpose (dušuose, rūsiuose). 

- storis 13 mm; 

- plotis 1200 mm; 

- ilgis 2600 mm. 

Ugniai atspari plokštė. 

- storis 13 mm; 

- plotis 1200 mm; 

- ilgis 2700 mm. 
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 Normal Contour Robust 

Svoris kg/m
2 

9,1 5,5 12,0 

Elastingumo modulis Mpa 

išilgai  

skersai 

 

2900 

2300 

 

1500 

800 

 

4800 

4100 

Degumas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Užsiliepsnojimas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Maksimalus t
0
 poveikis C

0 

trumpas 

ilgas 

 

120 

50 

 

120 

50 

 

120 

50 

Atsparumas lenkimui MPa 

išilgai  

skersai 

 

6,0 

2,5 

 

4,6 

1,3 

 

14,3 

6,3 

Šiluminė varža m
2
 C

0
/W 0,07 0,03 0,05 

 

 Garso izoliacija priklauso nuo panaudotos konstrukcijos, izoliacinės medžiagos, gipso kartono 

plokščių sluoksnių skaičiaus. Pertvaros iš dviejų 13 mm gipso kartono plokščių su 50 mm oro tarpu tarp 

jų garso izoliacija yra 38 dB. 

 Gipso kartono plokštės yra supakuotos po 60 vnt. ant vienkartinio medinio padėklo ir apvilktos 

storu polietilenu. Plokštės turi būti laikomos pastato viduje, apsaugotos nuo drėgmės bei mechaninių 

pažeidimų. Plokštės laikomos ant lygaus, sauso pagrindo. Atstumai tarp skersinių atramos lystelių turi 

būti ne didesni kaip 60 cm. Plokštės nešamos šonu ir nestatomos ant kampų. Plokštes lengva pjaustyti. 

Pjauti per viršutinį kartoną su Stanley peiliu. Naudoti kulmaną. Plokštę laužkite pasidėję ant stalo krašto. 

Perpjauti kartoną iš blogosios pusės. Jeigu įpjautasis paviršius lūžta nelygiai, jis švelniai nušlifuojamas 

dilde arba švitriniu popieriumi. Išpjovoms naudoti lygiadantį pjūklelį trumpesniam galui, o kulmaną ir 

peilį – ilgesniam galui perpjauti. Skylės išpjaunamos apskritiminiu pjautuvu arba plonu pjūkleliu. 

  Gipso kartono plokščių montavimui reikalingi šie priedai: 

1. Jungiamasis glaistas. 

2. Jungiamoji juosta. 

3. Varžtai. 

Prieš pradedant montavimo darbus, išmontuojama kiekviena patalpa, patikrinamas sienų 

vertikalumas, kampų statumas. 



Karkaso, prie kurio tvirtinamos gipso kartono plokštės, gamybai naudojami specialiai tam tikslui 

pagaminti metaliniai profiliai arba tikslių išmatavimų sausos medinės lystelės (drėgna mediena džiūdama 

gali iškreipti sienos paviršių).Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono plokštes, turi būti 

išvedžioti elektros laidai, pravesti vandentiekio bei apšildymo vamzdžiai. 

Karkasas sienoms ir pertvaroms gali būti surenkamas iš medinių lystelių arba metalinių profilių. Medinės 

lystelės storis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm. 

Pertvara su dviem plokščių sluoksniais 

1. horizontalus profilis, tvirtinamas prie lubų ir grindų; 

2. vertikalus profilis prisukamas kas 600 mm; 

3. padaromos angos abiejuose vertikalaus profilio galuose elektros instaliacijai; 

4. pirmas plokščių sluoksnis, priveržiamas kas 500-800 mm; 

5. antrasis plokščių sluoksnis sudedamas taip, kad antro plokštės vidurys būtų ant pirmo 

sluoksnio siūlės. Pritvirtinamas kas 200 mm, plokštės šonuose ir kas 300 mm per plokštės 

vidurį; 

6. mineraline vata užpildoma ertmė tarp plokščių; 

7. užklijuojama juosta ant sudūrimų; 

8. nudažomas užbaigtas paviršius. 

Tarpas tarp vertikalių atramų turi būti ne didesnis kaip 600 mm. Horizontalios atramos tvirtinamos 

prie lubų ir grindų varžtų pagalba. Ties langų ir durų angomis atramos tvirtinamos per visą angos 

perimetrą. Virš angos vertikalios atramos plokštės tvirtinamos kas 600 mm. Esant reikalui, vertikalias 

metalines atramas galite sujungti, sumaudami vieną į kitą. Sudūrimo ilgis turėtų būti 400 mm. karkase 

sujungimai turėtų būti skirtingame aukštyje. Horizontalūs ir vertikalūs metaliniai profiliai tarp savęs 

sujungiami S-14 markės savisriegiais varžtais.  

  Sienos ir lubos be sudūrimų 

 Sudūrimai tarp gipso kartono plokščių gali būti nepastebimi. Tai pasiekiama glaistimu. Jungiamoji 

juosta padeda tvirčiau sujungti plokštes vieną su kita ir neleidžia atsirasti plyšiams. Norint kokybiškai 

atlikti glaistimo darbus, reikia naudoti tam tikslui pagamintus glaistus. Prieš pradedant glaistyti 

įsitikinama ar plokštės teisingai sumontuotos. Nei vinys, nei varžtai neturi būti išsikišę. Nepradedama 

glaistimo darbų, kol sienos ar lubos nėra visiškai baigtos. 

 Siūlės glaistomos trimis etapais: 

 Pirmajame etape klijuojama juostelė ir užglaistomi vinys bei varžtai. Siūlės tarp plokščių 

užtepamos reikiamu kiekiu glaisto. Naudojama minkšta ir plona 100-150 mm pločio mentelė.  Jungianti 

juosta dedama į šlapią masę, mentele nubraukiant ištryškusi glaistą. Braukiama nuo vidurio juostos galų 

kryptimi.  Po juostele neturi likti oro pūslių, glaistas neturėtų būti dedamas ant juostos šiame etape. 

Įdubimas tarp plokščių neturėtų būti visiškai užpildomas, bet sunaudojama glaisto tiek, kad po juosta 

neliktų oro. Klijuojant juostą tuo pačiu užglaistomos ir varžtų duobutės. 

 Antrajame etape užglaistoma juosta ir įdubimas tarp plokščių iki viršaus užtepamas glaistu. 

Naudojama 150 mm pločio mentelė. Lengviausia glaistyti atliekant dvi operacijas – glaistoma iš abiejų 

siūlės pusių braukiant siūlės kryptimi. Gali susidaryti mažytis pakilimas juostų susitikimo vietoje, tačiau 

glaistui išdžiūvus jis lengvai nusišlifuoja švitriniu popieriumi. 

 Trečiajame etape užglaistomi nelygumai plonu, bet plačiu sluoksniu. Naudojamas tas pats 

metodas, kuris aprašytas antrame etape – braukite iš abiejų pusių. Glaistas tepamas lygiu, minkštai 

slystančiu judesiu. 

 Kiekvienas sekantis etapas pradedamas tik įsitikinus, jog prieš tai dėtas glaistas yra visiškai 

išdžiūvęs. Plokščių galai neturi tokių pat įdubimų kaip šonai, dėl to tenka padaryti mažytį nuožulnumą 

juos montuojant. Tai galima atlikti aštriu peiliu nupjaunant kampelius. Tokie susūrimai turi būti glaistomi 

mažiausiai tris kartus. 

Išoriniai kampai apsaugomi geležiniu kampainiu, kuris yra pritvirtinamas varžtais. Kampainis turi 

būti gerai prigludęs prie abiejų kampų kraštų. Kai kampainis jau gerai pritvirtintas, jį galima užglaistyti. 

Paprastai glaistoma du-tris kartus. Po kiekvieno karto glaistas turi gerai išdžiūti. 

Klijuojant ant sienų plyteles, sienos apdailai užteks dviejų etapų. Dažant sienas bei lubas, apdailai 

reikės visų trijų etapų. 

Pirmuoju apdailos etapu jungiamos juostos klijavimui naudojamas specialus glaistas. Jis sukietėja 

per ½ - 1 val. Masė nusėda nedaug. Likusiems etapams naudojamas universalus glaistas. Jis sukietėja per 

24 val. Plyšiai, kurių plotis viršija 5 mm, turi būti užtaisomas specialiu glaistu. 



Nepatartina per daug glaisto naudoti kiekvienu kartu. Geriau kartą suvartoti mažiau, bet daigiau 

kartų glaistyti. Ši taisyklė ypač svarbi dirbant su lubomis. Trečiasis viršutinis glaistymas turi būti labai 

plonas, bet pakankamo platumo. 

Glaisto, jungiančios juostos ir varžtų išeiga pateikta lentelėje. 

Medžiagų išeiga 1 m
2 

Lentelė 28 

specialus glaistas Jungiamoji juosta Varžtai T 32, S 25 
400 gr. 1 m 20 vnt. 

  

Po paskutinio etapo, praėjus 24 valandoms, galima glaistą šlifuoti. Tai turi būti atliekama su 

smulkiu švitriniu popieriumi, atsargiai, kad nepratrinti plokštės kartono. Prieš dažant, reikia nuvalyti 

dulkes. Šlifuojant naudokite sandarius akinius ir respiratorių. 

Prieš dažant visas paviršius turi būti gruntuojamas. To nepadarius, rizikuojama, kad iš po dažų 

išlįs glaisto žymės. Gruntavimui naudojami alkidiniai gruntai arba praskiesti dažai.  

 

 


