
Inovatyvios izoliacinės medžiagos ir 
sprendimai šiuolaikinėje statyboje



IKI 2019 – 02 – 01 NUO 2019 – 02 – 01 

0,25 ≤ C1 ≤ 0,375; C2 ≤ 0,80

Stogai: 0,09;
Sienos: 0,11;

Langai, stoglangiai, 
švieslangiai ir kitos skaidrios 

atitvaros: 0,85;

Rekuperatoriaus naudingumo 
koeficientas turi būti ne 

mažesnis už 0,80

Privaloma 0,6

Privaloma

C1 ≤ 0,5; C2 ≤ 0,80

Stogai: 0,12;
Sienos: 0,13;

Langai, stoglangiai, 
švieslangiai ir kitos skaidrios 

atitvaros: 0,9;

Rekuperatoriaus naudingumo 
koeficientas turi būti ne 

mažesnis už 0,75

Privaloma 0,6

Neprivaloma

Pastato (jo dalies) energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklių 

C1 ir C2 vertės

Gyvenamųjų pastatų atitvarų 
šilumos perdavimo koeficientų 

U (A+) (W/(m2K)) vertės

Rekuperatoriaus naudingumo 
koeficientas, kai pastate įrengta 

mechaninio vėdinimo 
rekuperacinė sistema

Sandarumo matavimas 
privalomas

Ilginių šilumos tiltelių 
skaičiavimo privalomumas

Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės
gyvenamiesiems pastatams
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Esami Pastatai
Iššūkis: Istorinių pastatų 

energinis modernizavimas
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Šilumos izoliacinės medžiagos padeda taupyti energiją
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Šiandienos ir rytojaus iššūkiai esami pastatai 



- Didėjantis apšiltinimo medžiagos sluoksnis storina 
konstrukciją, ko pasėkoje mažėja vidaus naudingasis plotas.

Šiandienos ir rytojaus iššūkiai



Raskite papildomos erdvės ten, 
kur nesitikėjote jos rasti.

Plonesnis apšiltinimo sluoksnis,
plonesnės konstrukcijos



Plonesnis apšiltinimo sluoksnis,
didesnė architektūrinių formų laisvė



Subačiaus g. 19, Vilnius

Šiltinimo medžiagos pakeitimas padėjo laimėti papildomus 36 m2 parduodamo ploto.

36 m2 x 3500 EUR = 126’000 EUR !!!



- Reikalavimai pastatų sandarumui sukelia papildomų rūpesčių,
reikalauja daugiau kompetencijų bei kruopštumo.

Šiandienos ir rytojaus iššūkiai



Plonesnis apšiltinimo sluoksnis,
plonesnės konstrukcijos

- Modernios izoliacinės medžiagos yra iki 6 kartų 
efektyvesnės.

- Plonesnis apšiltinimo sluoksnis = plonesnė 
konstrukcija.

- Plonesnė konstrukcija = daugiau naudingo 
vidaus ploto.

- Daugiau naudingo vidaus ploto = daugiau 

nuomojamų/parduodamų kv.m. bei €

MV
EPS

XPS

PIR PF

VIP

*apšiltinimo medžiagų palyginimas pagal storį, kad 
pasiekti U=0.10 W/m²·K. 



NAUJIENA! UTHERM PREMIUM 0,020 W/mK

Šilumos laidumas: 0,020 W/mK
Gniuždymo stipris: ≥ 150 kPa
Storiai: 20 – 140 mm
Matmenys: 600 x 1200 mm
Kraštinės: 



UNILIN Utherm
Sprendimai



UNILIN Utherm
Sprendimai. Dainavos g. 5, Vilnius



UNILIN Utherm
Sprendimai. Pasyvus namas, Kernavė



UNILIN Utherm
Sprendimai. GIRTEKA logistikos centras, Vilnius



UNILIN Utherm PIR + RENOLIT PVC danga 
Klijuojamos sistemos sprendimai. LAZDYNŲ baseinas, Vilnius



UNILIN Utherm
Sprendimai. Privatus namas, Molėtai



UNILIN Utherm
Sprendimai. Daugiabučių projektas B23, Vilnius



UNILIN Utherm
Sprendimai. Šildomų grindų įrengimas, Vilnius



XTRATHERM Safe-R

Safe-R yra išskirtinių savybių fenolio dervų putų izoliacinės plokštės 
pasižyminčios padidintu atsparumu ugniai. Safe-R plokštės yra 
dengtos mažo laidumo aliuminio dangomis iš abiejų pusių, kurių 
šilumos laidumo koeficientas net iki 0.020 W/mK.

Safe-R šilumos izoliacija ypatingai tinkama 
komerciniams/industriniams statiniams, kuriems būtinas padidintas 
atsparumas ugniai. Atsparumo ugniai B-s1,d0 klasė.

Dėka savo ekologiškumo, gaminiai yra įvertinti BRE GREEN GUIDE 
A+ reitingu, kas reiškia mažą poveikį aplinkai. Taip pat gaminiams 
suteiktas aukščiausias įmanomas balas pagal BREEAM vertinimą.



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai. Daugiabutis Labdarių g., Vilnius



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai. Šiltinimas iš vidaus, Vilnius



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai. Betono gamykla „Markučiai“



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai. Verslo centras RIVER HALL, Kaunas



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai. Verslo centras AVIA SOLUTIONS, Vilnius



XTRATHERM Safe-R
Sprendimai. Grafų Pliaterių rūmų apartamentai, Vilnius



- SAFE-R niekada nesilydo 
- SAFE-R savaiminis užsidegimas >1000˚ C
- Atsparumo ugniai klasė B-s1,d0

Degumo savybės



Fenolio putų (PF) izoliacinių plokščių atsparumas ugniai



BREEAM sertifikatai, EPD sertifikatai, ISO ir OHSAS kokybės valdymo ir gaminių kontrolės 
sistemos. FM Approved ir LPCB žalos prevencijos sertifikatai ir kt.

Tvarumas ir saugumas



Nuostolių prevencija

- Žalų Prevencijos Sertifikavimo Valdyba (LPCB) yra pasaulinis lyderis 
priešgaisrinių produktų sertifikavimo srityje.

- LPCB sertifikatas yra pripažįstamas vyriausybių bei atsakingų 
institucijų visame pasaulyje.

- LPCB siūlo „trečios šalies“ sertifikatą patvirtinantį, kad produktai ir 
paslaugos atitinka ir ateityje atitiks šiuos standartus.

- FM Approvals yra draudiko FM Global nepriklausomi bandymai.

- FM Approvals atlieka mokslinius tyrimus bei bandymus, kad 
įsitikintų, kad produktai atitinka aukščiausius saugumo ir turto žalos 
prevencijos standartus.

- Produktai, kurie išlaiko bandymus, būna paženklinti „FM Approved“ 
ženklu.



Purškiama PU šilumos izoliacija FROTH-PAK®
PU klijai INSTA-STIK®



Klijai
INSTA-STIK™

Specialios klijuojančios sistemos 
skirtos naudojimui perimetro 

zonose, ETICS, plokštiems 
stogams ir pastato komponentų 

jungimo siūlėse

Šilumos izoliacija
FROTH-PAK™

Statybų aikštelėje naudojama 
plačios paskirties šilumos 

izoliacija skirta sunkiai 
pasiekiamoms vietoms ar 

sudėtingiems elementams šiltinti

Asortimentas



Panaudojimo sritys

INSTA-STIK™ ROOFING STD
INSTA-STIK™ D

INSTA-STIK™ FLEX+

INSTA-STIK™ ETICS
INSTA-STIK™ W

INSTA-STIK™ PM FC Perimetero klijai

FROTH-PAK™ Mini
FROTH-PAK™ 180



GAMINYS NET SVORIS
kg

TANKIS
kg/m³

IŠEIGA
m³

KILIMO LAIKAS
sekundės

FROTH-PAK MINI 1.2 30 0.04 30

FROTH-PAK 180 QR Kit 11.9 30 0.39 30

FROTH-PAK 180 SR Kit 11.9 30 0.39 60

FROTH-PAK 180 QR-HD Kit 11.4 45 0.26 30

FROTH-PAK 600 QR Polyol 19.9 30 1.34 30

FROTH-PAK 600 SR Polyol 19.9 30 1.34 60

FROTH-PAK 600 QR-HD 
Polyol

18.2 45 0.86 30

FROTH-PAK 600 Isocyanate 20.5 Na Na Na

FROTH-PAK® purškiama PU šilumos izoliacija



• Aukšto slėgio 50-100 bar

• > Didelė ir stacionari įranga

• > Didelė įrangos kaina

• > Geros šiluminės savybės

• > Uždarų porų puta, mažas įgeriamumas

• Žemo slėgio 17 bar

• > Mobilus ir nepriklausomas naudojimas

• > Greita ir paprasta naudoti

• > Labai geros šiluminės savybės

• > Uždarų porų puta, mažas įgeriamumas

Dviejų komponentų putos



• Dviejų komponentų

• > Nepriklausomos nuo drėgmės

• > Greitas stingimas, per minutes

• > Uždarų porų puta, jokio įgeriamumo

• > Geros šiluminės savybės

• > Užpildo dideles ertmes ar purškiamus 
plotus

• Vieno komponento

• > Priklausomos nuo drėgmės ir temperatūros

• > Sustingsta po kelių valandų (6-12 val.)

• > Didelių ir atvirų porų puta

• > Kuklios šiluminės savybės

• > Degus pūtiklis

Putos porų struktūra



INSTA-STIK® klijuojančios putos



Klijai plokščių stogų sistemoms

• Laikanti konstrukcija: betonas, fanera ar profiliuota skarda, esami bitumu dengti stogai

• Šilumos izoliacija: mineralinės vatos, PIR, XPS ir EPS...

• Stogų dangos: įvairių tipų (pvz PVC, TPO, FPO, EPDM) visada dengtos flisu apatinėje 
pusėje, „plikos“ dangos tik atlikus individualius bandymus
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Vėjo apkrovų skaičiavimai



1) Mūras

2) Išlyginamasis sluoksnis (jei reikia)

3) Klijai

4) Šilumos izoliacija (turinti EN standartą arba ETA)

5) Tvirtinimo elementai

6) Tinkuojama sistema

6.1 Armavimo sluoksnis

6.2 Tinklelis

6.3 Pagrindinis sluoksnis

7) Fasado apdaila/dekoras

➔ Numatomas tarnavimo laikas > 25 metai

Klijai sienų šilumos izoliacijai



Klijų naudojimas



Priedai



SLENTEX® 

Didelio efektyvumo izoliacija iš BASF



Besitęsiančios inovacijos – BASF istorija

Šilumos izoliacinės medžiagos

1950
Styropor®

1970
Styrodur®

1990
Elastopor®

2000
Neopor®

2010
Elastopir®

Šiandien
SLENTITE®

SLENTEX®
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Šilumos izoliacinės medžiagos padeda taupyti energiją



Šilumos laidumas: λ

Tradicinės putos

λputos= λforma+ λdujos porose+ λIR+ λk (šilumos laidumas)

Tradicinis putojimo procesas

Oras CO2 C-pentanas R 11 Vakuumas

Porų dujų įtaka šilumos laidumui λ ~60%



Aerogeliai

Knudseno efektas ir nano-poringumas

Formos įtakos sumažinimas
Maksimalizuotas kelias per 
medžiagą su minimaliais 
sąlyčio taškais sumažina 
bendrą šilumos laidumą.

Minimalus laidumas ir konvekcija
Nano-poringumas drastiškai 
sumažina šilumos perdavimą. 
Dujų porų bei konvekcijos įtaka 
yra stipriai sumažinama.



Aerogeliai

Knudseno efektas ir erdvės taupymas

Minimali formos ir dujų įtaka Aerogeliai su šilumos 
laidumo koeficientu 0,019 
W/m*K 

Lyginant su tradicinėmis 
medžiagomis, galima 25-
50 % plonesnė izoliacija



Didelio efektyvumo izoliacija

Laidumas vandens garams

Hidrofobinis paviršius ir 
speciali medžiagos sudėtis 
su atvirų porų struktūra

Aktyvus drėgmės 
reguliavimas viduje, 
teigiamai įtakos kambario 
klimatą



SLENTITE® ir SLENTEX®

Didelio efektyvumo šilumos izoliacija iš BASF

SLENTITE®= 
Vidaus Izoliacija ir šilumos tiltelių 

užkarda

SLENTEX®=
Išorės Izoliacija ir apsauga nuo ugnies



NAUJIENA! SLENTEX® - išskirtinai pagal BASF

- Nedegi medžiaga (A2-s1,d0, EN 13501)
- Λd 0,019 W/mK(@10°C, EN 12667)
- Lanksti 10 mm danga
- Aukštas temperatūrų rėžimas (> 400 °C)
- Hydrofobinė, bet laidi garams
- Atspari gniuždymui, tvirta, apdorojama 
(tankis ~200kg/m³)



Įprastiniai ploto ribojimai vykdant energinę modernizaciją

Angokraščiai Užsklandos, roletai Kaminai Praėjimai tarp namų

PraėjimaiPastatai ant „raudonų linijų“ Kultūrinis paveldas

NAUJIENA! SLENTEX® - išskirtinai pagal BASF
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Proposed refurbished wall cross section
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Approved solution

1. Concrete wall
2. Glue layer according to manufacturer recommendations
3. Fixing elements
4. SLENTEX® - aerogel insulation, ʎU=0,019 W/mK, t = 2 x 10 

mm
5. Reinforcement mesh + render

dimension of existing wall?
unknown, presumably depends very much on static requirements
→ parameter variation in simulation study



Outdoor Climate: Meteonorm Vilnius
by misunderstanding, the simulations were done for Riga climate
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Most rain from E, 3% more than Riga
Mean humidity 17% lower than Riga0.5 °C warmer than Riga

in total, similar or less critic 
situation than Riga



VIP VACUUM  – Nauja karta!



- Šilumos laidumas λD 0.0036 W/m∙K

- Mikroporų šerdis

- Storiai nuo 10 – 50 mm

- Galimi 7 dydžiai

- Plotis: 300 – 600

- Ilgis: 300 – 1200

VIP VACUUM – Nauja karta!



- Grindys

- Plokšti stogai

- Balkonai ir terasos

- Išorinės sienos

VIP VACUUM  panaudojimas



Panaudojimas:

- Betoninis ir surenkamų perdangų 
denginys 
- Žali stogai ant betoninio denginio
- Lengvi profiliuoto plieno lakštų 
stogai.

Privalumai:
- Mažinamas pastato ir parapeto 
aukštis
- Projektuojami didesnis lubų 
aukštis
- Grakštūs architektūriniai 
sprendimai

VIP VACUUM – stogo apšiltinimo sistemos



Panaudojimas:

- Plytų mūro sienos
- Blokelių sienos
- Ventiliuojamos, tinkuojamos ir 
klijuojamo klinkerio fasado sistemos

Privalumai:

- Naujuose projektuose 
projektuojamas gerokai didesniu 
naudingas plotas 
- Nedidelis storis – didesnė kiemo 
erdvė
- Gerokai mažiau fasado įrengimo 
darbų
- Plonesnės sienos – daugiau šviesos 
patenka per langus į vidų

VIP VACUUM – išorinių sienų apšiltinimas



Panaudojimas:

- Lauko grindys ant betoninės 
perdangos
- Lauko grindys ant medinių sijų 
perdangos
- Pakeltos grindys su šildymo  
sistemomis po grindimis

Privalumai:

- Patikimas apšiltinimas nedarant 
papildomo peraukštėjimo į terasą ar 
balkoną 

VIP VACUUM– balkonų ir terasų apšiltinimas



Panaudojimas:

- Grindys ant betoninės perdangos
- Medinių sijų ir kitos surenkamos 
perdangos

Privalumai:

- Didesnis aukštis tarp grindų ir lubų
- Renovacijose storo apšiltinimo 
sluoksnio įrengimas problematiškas
- Įrengiant grindis ant grunto 
nereikia giliai iškasinėti grunto
- Apsaugo inžinerinės sistemas nuo 
pažeidimų

VIP VACUUM– grindų sistemos



VIP VACUUM  – Nauja karta!

Reikalingas 20 mm VIP VACUUM apšiltinimo storis, kad pasiekti varžą
R=2.875 m2∙K/W



Projektai Lietuvoje



Projektai Lietuvoje



U-Vertės skaičiavimai pagal BRE Global (pavyzdys)



www.izoliacija.com
PROJEKTAVIMAS

Kuruojamos BIM kolekcijos parsisiuntimui
Šios kolekcijos yra „Revit“ turinio rinkiniai, kuriuos sukūrė 
„bimstore“ ir kuruoja specialistai, kad tiktų visų tipų projektams.



SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS

Tel: +370 633 40080
info@izoliacija.com
www.izoliacija.com


