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Būsto renovacija-
ar verta keisti langus į naujus? 
Komfortas namuose ir sutaupyti pinigai.



Turinys

• Kaip pasiekti geresnį renovuotų patalpų komfortą žiemą
• Jutiminė temperatūra prie lango

• Šilto ir šalto oro srautai patalpoje

• Kaip pasikeičia šildymas renovuotame pastate

• Šalti langai pablogina patalpų komfortą ir būklę

• Rekomenduojamos langų savybės komfortui šaltuoju metų laiku

• Kaip pasiekti geresnį patalpų komfortą vasarą
• Šilumos srautai per langus ir pastato sienas

• Įvairios apsaugos nuo karščio priemonės- ką rinktis?

• Rekomenduojamos langų savybės komfortui ištisusmetus

• Įgyvendinamas sprendimas- į A+ renovuojamame pastate Latvių 54



Dažna situacija gyventojų diskusijose 
dėl pastato renovacijos-

“mano langai dar geri, nereikia keisti”.  

Ar tikrai?



Patalpų komfortas žiemą



Patalpų komfortas žiemą

• Jutiminė (juntamoji) 
temperatūra prie lango



Patalpų komfortas žiemą

• Šilto ir šalto oro srautų “kova” 
patalpoje prie lango



• Kaip pasikeičia patalpų šildymas
renovuotame pastate
• Vėsus radiatorius neužkerta kelio

šaltam srautui nuo lango

Patalpų komfortas žiemą



Patalpų komfortas žiemą

• Šalti langai pablogina patalpų
komfortą
• Langas “spinduliuoja” vėsą ar

šaltį

• Kambario pažeme nuo lango
sklinda atšalęs oras

• Nemaloniai šaltos grindys

• Šąla kojos



Patalpų komfortas žiemą

• Šalti langai pablogina patalpų
būklę
• Vengiama vėdinti patalpas

žiemą, ”nes ir taip vėsu”

• Angokraščiuose gali atsirasti
juodasis pelėsis- astmos
sukėlėjas ir kancerogenas



Patalpų komfortas žiemą

Rekomenduojamos stiklo paketo
savybės

• 3 stiklų stiklo paketas

• 2 selektyviniai stiklai (low-e)

• Šiltas plastikinis stiklo paketo
rėmelis (warm-edge)

• Tarp stiklų- 2 tarpai po 18mm, 
užpildyti 90% argono dujomis



Patalpų komfortas žiemą

Rekomenduojamos lango rėmo savybės

• Storas lango rėmas su daug kamerų

• į rėmą įklijuotas stiklo paketas



Patalpų komfortas vasarą



Patalpų komfortas vasarą



Patalpų komfortas vasarą



Šilumos srautai per langus ir pastato sienas

• Vasarą per langus saulė
įspinduliuoja daug šilumos

• Dalis jos susigeria į sienas, 
lubas

• Izoliuotos pastato išorinės
sienos šilumos neišleidžia

• Per trumpas vasaros naktis
pastatas nespėja atvėsti

• Patalpose tampa per karšta, 
temperatūra kyla toliau



Rezultatas- namuose karšta



Apsauga nuo karščio patalpose.
Ką rinktis?



Apsauga nuo karščio patalpose.
Ko reikia?

• Reikalavimai:
• Žiemą- neišleisti šilumos

• Vasarą- neįleisti saulės karščio

• Visus metus- įleisti šviesą ir
vaizdą per langus

• Tylus ir patikimas veikimas, be 
papildomų energijos sanaudų

• Priimtina kaina



Sprendimas- geri langai:

• 3 stiklų stiklo paketas su saulės
kontrolės stiklu

• Vidinis stiklas- selektyvinis (low-e)

• Šiltas plastikinis stiklo paketo
rėmelis

• Tarp stiklų 2 tarpai po 18mm 90% 
argono dujų

• Storas lango rėmas su daug kamerų

• Į rėmą įklijuotas stiklo paketas



Į A+ klasę renovuojamame daugiabutyje Latvių 54 
pasirinkti langai

• 3 stiklų stiklo paketas su SGG 
Extreme 70/33 ir Eclaz stiklu

• Šiltas plastikinis stiklo paketo
rėmelis Swisspacer Ultimate

• Tarp stiklų 2 tarpai po 18mm 90% 
argono dujų

• Savybės parinktos pagal atliktus
skaičiavimus



Apibendrinimas
• Keiskite langus

• Rinkitės langus su geromis
savybėmis

• Džiaugsitės šiluma žiemą

• Vėsa vasarą- be triukšmo ar
prieblandos

• Papildoma nauda- triukšmo
izoliacija

• Truputį didesnė langų kaina
greitai atsipirks

• Geras sprendimas= rami galva
daugeliui metų

• Neleiskite langų pardavėjams
jus mulkinti



Ar turite klausimų?

Vilmantas Noruišis

vn@marisa.lt

8-698 220 41


