
TECHINĖS SPECIFIKACIJOS 

NR. 9 

 

STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI. 

 

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

                         Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 

 

Bendroji dalis 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

- plokščių stogų apskardinimo darbai; 

- šlaitinių stogų apskardinimo darbai; 

- išorinių lietaus vandens nuvedimo sistemų atstatymas (remontas); 

- palangių apskardinimas; 

Medžiagos 

Tradicinė cinkuota skarda gaminama iš šalto valcavimo paprasto plieno pagaminto pagal GOST 

380-71, pagerintos kokybės plieno pagal GOST 1050-74 arba GOST 9045-70. 

Cinkuota skarda turi tenkinti GOST 1050-74, GOST 9045-70, GOST 380-71 reikalavimus, 

aukščiausios kokybės skardoje sieros turi būti ne daugiau 0,045%, fosforo ne daugiau 0,020%. 

Cinkavimui turi būti panaudotas C0 ir C1 cinkas pagal GOST 3640-75 pridedant į vonias 

aliuminiaus, švino ir kitų metalų. 

Apskardinimo darbams naudojami 0,51-0,7 mm storio ir didesni cinkuotos skardos lakštai (žiūr. 

1 lentelę): 

 

1 lentelė 

Matmenys (ilgis x plotis x storis), mm Masė, kg Lakštų skaičius pakete 

1420x710x0,51 4 20-21 

1420x710x0,57 4,5 18-19 

1420x710x0,63 5 16-17 

1420x710x0,7 5,5 14-15 

Cinkuotos skardos paviršius turi būti švarus, kraštai, turi būti lygus be jokių pažeidimų. 

Reikalavimai keliami padidinto atsparumo korozijai skardai išdėstyti pateiktose lentelėse:  

 

2 lentelė. Cinkuotų plieno lakštų, padengtų spalvotu plastizoliu, taip pat profiliuotų gaminių iš 

jų, rodikliai ir jų vertės 

Rodiklio pavadinimas Bandymo metodas Matavimo 

vnt. 

Deklaruojama 

vertė 

Lakšto storis GOST 13345-85 mm 0,5  0.02 

Atsparumas lankstymui GOST 13345-85 - atsparūs 

Atsparumas korozijai GOST 9.502-82 balai 0 

Terminis atsparumas GOST 27180-86 
O
C > 125 

Atsparumas šalčiui GOST 8747-88 > 50 > 50 

Dangos sukibimas su pagrindu GOST 13345-85 balai 2 

 

3 lentelė. Plieno lakštų, padengtų aliuminio ir cinko lydiniu ir spalvotu poliesteriu, taip pat 

profiliuotų gaminių iš jų, rodikliai ir jų vertės 

Rodiklio pavadinimas Bandymo metodas Matavimo 

vnt. 

Deklaruojama 

vertė 

Atsparumas lankstymui GOST 13345-85 - atsparūs 

Atsparumas korozijai GOST 9.502-82 balai 0 

Terminis atsparumas GOST 27180-86 
O
C > 125 

Atsparumas šalčiui GOST 8747-88 > 50 > 50 

Dangos sukibimas su pagrindu GOST 13345-85 balai 2 

Atsparumas nusitrynimui GOST 20811-75 - atitinka 

reikalavimus 

 



Plokščių stogų apskardinimo darbai 

Visų tipų stoguose, kurių kraštas yra aukščiau 6 m virš žemės paviršiaus, turi būti įrengta 

vandens nuvedimo nuo stogo sistema. 

Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių 

medžiagų. 

Parapetų viršaus nuolydis į stogo pusę turi būti ne mažesnis kaip 2,9
0
, apskardinant parapetus laštaką 

reikia iškišti ne mažiau 20 mm; Užleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukščio: kai pastato 

aukštis h < 8 m reikalaujamas laštakos užleidimas ant sienos a  5 cm, kai h = 8 – 20 m – a  8 cm, kai 

h > 20 m – a  10 cm. 

Stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos; įlajų atstumas nuo stogo krašto ne mažiau 500 

mm. 

Įšėjimo ant stogo durų angos apačia ar liukų angos viršus turi būti apskardinti arba apsaugoti 

specialiais profiliais, po kuriais turi būti pakišta hidroizoliacinė danga. 

Stogo susijungimo su sienomis vietose ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi 

būti pakelta ne mažiau 300 mm virš stogo paviršiaus; jos kraštas turi būti patikimai užsandarintas – 

šiam tikslui gali būti panaudotos skardinės juostelės, kurių vienas kraštas įkištas į sienoje (parapete) 

iškaltą (išfrezuotą) griovelį ir sandariai užtaisytas. 

Šlaitinių stogų apskardinimo darbai 

Nuo vieno ir daugiau aukštų pastatų vanduo nuo stogo turi būti nuleidžiamas tik latakais ir 

lietvamzdžiais. 

Latakai daromi pakabinamieji ir nuosvyriniai. 

Pakabinamieji latakai yra paprasti ir pigūs, bet pavasarį tirpstančio stogų sniego vanduo, 

patekęs į lataką, gali užšalti, nenutekėti. Jie daromi iš cinkuotos skardos ir tvirtinami prie stogo 

nuosvyros metaliniais kabliais. Kad susidarytų latako išilginis nuolydis (1...2%), kablių atlenkiamosios 

dalys turi būti skirtingo ilgio. 

Nuosvyriniai latakai daromi atlenkiant stogo skardą, dengiančią karnizinę dalį. Jis daromas ne 

mažesnio kaip 100 mm aukščio. Nuosvyrinius latakus sudėtinga padaryti, o norint juos pakeisti, tenka 

išardyti apatinę stogo dangos dalį, bet jie neapledėja. 

Lietvamzdžiai daromi iš 0,5...0,6 mm cinkuotosios skardos. Dažniausiai jis yra 105, 140 arba 

215 mm skersmens. Įlajos viršutinės dalies skersmuo 2...2,5 karto didesnis negu vamzdžio skersmuo. 

Lietvamzdžiai nuo vertikalios sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama 

lietvamzdžius įtaisyti išorės sienų uždarose vagose ir nišose. Nuolydžio pusėje prie išorinio vandens 

nuvedimo, palei stogo perimetrą, negalima daryti parapetų. Atstumas tarp išorės lietvamzdžių neturi 

viršyti 20 m. Vienam stogo m
2
 turi tekti ne mažiau kaip 0.8-1.0 cm

2
 lietvamzdžių ir latakų skerspjūvio 

ploto. Lietvamzdžių diametras turi būti ne mažiau kaip 100 mm. Stačiakampio profilio lietvamzdžiai 

vieno ir dviejų aukštų pastatams turi būti ne mažiau kaip 70x70 mm, aukštesniems - ne mažiau kaip 

100x100 mm. Lietvamzdžiai vienas į kitą sandūrose turi įeiti ne mažiau kaip 50 mm. Lietvamzdžiai 

prie sienos tvirtinami apkabomis atstumu ne didesniu kaip 2m. Pakabinami latakai pritvirtinami 

atstumais ne didesniais kaip 800 mm. Latakai turi būti pakabinti taip, kad, tekėdamas stogo šlaitu, 

vanduo nepersipiltų per išorinį jo kraštą. Latakų nuolydis vienam stogo metrui turi būti 5-10 mm. 

Pakabinami latakai turi turėti paslankius kompensatorius. Bandymai, nustatant išdėstytų reikalavimų 

atitiktį, atliekami pagal LST 1356: 1994. 

Eksploatuojant stogus Lietuvoje žiemą ir pavasarį susiduriama su tokiomis problemomis: 

• šlaitinių stogų karnizo apačioje susidaro pavojingi varvekliai, kasmet pasitaiko žmonių 

sužalojimo atvejų; 

• vanduo užšąla lietaus vandens nutekėjimo latakuose ir vamzdžiuose (kai stogai šlaitiniai) arba 

vandens surinkimo šulinėliuose 

• (kai stogai plokšti). Susidarę ledo kamščiai deformuoja arba suardo lietaus vandens 

nutekėjimo sistemas, trukdo tirpstančio sniego vandeniui nutekėti; 

• sudėtingos konfigūracijos stogų įdubose (stogo plokštumų lūžio žemiausiose vietose) 

pripustoma sniego, kuris ištirpęs kartais prateka stogo sandarinimo vietose. 

Minėtų problemų sprendimui naudojamos elektrinių kabelių ledo ir sniego tirpinimo sistemos, 

galinčios pašalinti sniegą ir ledą nuo visų tipų stogų latakų, nutekėjimo vamzdžiuose ir tarplatakiuose. 

Elektros kabelių instaliavimas šlaitinio stogo apatinėje dalyje. Šiuo atveju kabelis įrengiamas 

kilpomis, sudarančiomis 50 cm pločio juostą prie stogo krašto. Kabelis turi būti paklotas atitinkamais 

intervalais, jo instaliavimas paprastai derinamas su sniego slydimo stabdymo įtaisu, montuojamu taip, 

kad siektų šildomo ploto viršutinę dalį. Kabelis tvirtinamas laikikliais. 



Elektros kabelių instaliavimas šlaitinio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose. Kabelis 

klojamas išilgai latako tiek kartų, kiek reikia apskaičiuotam galingumui pasiekti. Paprastai pakanka 

dviejų kabelių ilgių (atgal ir pirmyn). Dažniausiai naudojamas vienas kabelis ir stogo latakui ir 

nutekamąjam vamzdžiui. Šildymo kabelis kas 25 cm tvirtinamas specialiais spaustukais. Į 

lietvamzdį(vandens surinkimo šulinėlį) įleidžiamam kabeliui tvirtinti naudojama metalinė cinkuota 

grandinė, nuleidžiama vandens nuvedimo vamzdžiu iki jo galo, arba, jei yra lietaus nuvedimo 

kanalizacija dar giliau - iki grunto įšalimo gylio. Viršuje grandinė kabinama ant specialaus strypo. 

Norint išvalyti vamzdį, grandinė su kabeliais ištraukiama. 

Elektros kabelių instaliavimas tarplatakiuose. Kabelis klojamas išilgai tarplatakio pirmyn ir 

atgal pagal apskaičiuotą galingumą. Jam tvirtinti rekomenduojama naudoti specialią montavimo juostą. 

Paprastai tarplatakiuose būna keletas (dažniausiai du) lietaus vandens nutekėjimo vamzdžių. Juose 

kabelis jau minėtu būdu tvirtinamas prie cinkuotos grandinės. Sumontavus elektros šildymo kabelių 

sistemą, nebesusidaro varvekliai, išvengiama sniego nuošliaužų, nebegadinami lietaus vandens 

nutekėjimo įrenginiai, nebeniokojama pastatų išorė. 

Palangių apskardinimas 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5
0
, krašto užleidimas už fasado 

plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, 

būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti 

priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali 

juosta); 

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos 

palangėms užlenkiami kraštai. 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant 

pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 

 

 

 

 


