
Pastatų energinius nuostolius 

mažinantys sprendimai praktikoje



34
įmonės 

pasaulyje

3,100
darbuotojų

Daugiau nei

15,000
produktų

Daugiau nei

15
gamyklų

Mes esame visame Pasaulyje.

Mūsų tikslas yra pasiūlyti jums ekspertų patarimus ir geriausią 
aptarnavimą. Kad tai įvyktų, mes turime būti šalia Jūsų. 



EJOT Padaliniai

45%
Statyba

55%
Pramonė



EJOT produktai tinkuojamoms

šiltinimo sistemoms

Smeigės

Profiliai

Tvirtinimo 
elementai



o EJOT S1 Ejotherm

o EJOT H4 Eco

o EJOT STRU 2G

tinkuojamo fasado smeigės

su minimaliais energetiniais

nuostoliais. 



Fv – vertikali:

Jėgos persiduoda per klijus 

į pastato mūrą.

Fh - horizontali:

Vėjo apkrova per smeigę 

ir klijus perduodama 

pastato mūrui.

Fh - horizontali = 

vėjo siurbimas

Fv - vertikali = 

Sistemos svoris



Šilumos ir šalčio poveikis sukelia 

deformacijas, dėl kurių šilumos 

izoliacijos plokštės gali susitraukti arba 

išsiplėsti.

Tik smeigės sukeliančios pakankamą 

prispaudimo jėgą gali atlaikyti tokius 

įtempimus

ŠaltisKarštis



• kiekviename T 

susikirtime

• mažiausiai viena 

smeigė per plokštės 

vidurį

• smeigė turi būti 

tvirtinama per klijus.

Siekiant sumažinti temperatūrines pdeformacijas, 

rekomenduojama polistireninio putplasčio plokštes 

tvirtinti taip:



Aukštos kokybės smeigės sumažina
šiltinimo sistemos atsiplėšimo galimybę.



Šilumos nuostoliai

Dėl paviršiaus

susidarantys

nuostoliai

Papildomi

šilumos nuostoliai

per visą ilgį 

Papildomi

taškiniai

šilumos nuostoliai
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Nuo 2019 metų vasario 1 d. įsigaliojo statybos techninio reglamento 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" pataisos.

Energinio 

naudingumo 

klasė

C B A+ A++

Konstruktyvas Šiluminis 

parametras

Gyvenami 

pastatai

Gyvenami 

pastatai

Gyvenami 

pastatai

Gyvenami 

pastatai

Sienos U 0,20 0,18 0,13 0,11

R 5,0 5,56 7,69 9,09



Taškinio šilumos tiltelio ir šilumos 

izoliacijos storio santykis norint 

pasiekti tą pačią U=0,11 W/m2K  vertę 

montuojant 6 vienetus smeigių metrui 

kvadratiniam:

Taškinis šilumos tiltelis χ reikšmė  –

0.000 W/K

EPS (0,032 W/mK) storis 290 mm.

Taškinis šilumos tiltelis χ reikšmė  –

0.004 W/K

EPS (0,032 W/mK) storis 380 mm.
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The thermal bridges caused by mechanical fixing devices influence the thermal transmittance

of the entire wall and shall be taken into account using the following calculation:

Uc = U + ΔU [W/(m2K)]

With: Uc corrected thermal transmittance of the entire wall, including thermal bridges

U thermal transmittance of the entire wall, including ETICS, without thermal

bridges

U = substrate se si + R + R + R ETICS R1

Rsubstrate thermal resistance of the substrate wall [(m2K)/W]

Rse external surface thermal resistance [(m2K)/W]

Rsi internal surface thermal resistance [(m2K)/W]

correction term of the thermal transmittance for mechanical fixing devices: 

ΔU = p * n (for anchors) + Σψi * ℓi (for profiles)

p point thermal transmittance value of the anchor [W/K]. See Technical Report n°25. 

If not specified in the anchors ETA, the following values apply:

= 0.002 W/K for anchors with a plastic screw/nail, stainless steel

screw/nail with the head covered by plastic material, and for anchors

with an air gap at the head of the screw/nail.

= 0.004 W/K for anchors with a galvanized steel screw/nail with the

head covered by a plastic material

= 0.008 W/K for all other anchors (worst case)

n number of anchors per m2

The influence of thermal bridges can also be calculated as described in EN ISO 10211.

It shall be calculated according to this standard if there are more than 16 anchors per m2
foreseen. The declared p-values do not apply in this case.

EOTA_ETAG 004 5.1.6.1 Thermal resistance and thermal transmittance



2022
Taškiniai šilumos nuostoliai. Tinkuojami

fasadai. Objektai Lietuvoje
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2022
Taškiniai šilumos nuostoliai. Vėdinami fasadai. 

Objektai Lietuvoje
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Ejotherm ® S1

• Nulinis taškinis šalčio tiltelis
(0,000 W/K)

• Visų rūšių termoizoliacinėms 
medžiagoms tvirtinti prie A, B, C, D, E 
pagrindų.

• Maksimalus smeigės ilgis  460 mm.

• Greitas ir tikslus montavimas.

• Tinka šiltinimo sistemoms su 
dekoratyvinio tinko ir  klinkerio 
apdaila.
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• Ejotherm S1.              0.000 W/K  6 vnt m2 – 27 cm Neopor

• Ejotherm STR U 2G. 0.002 W/K  6 vnt m2 – 32 cm Neopor
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Ejotherm ® S1 Short

Naujiena!

o Vidutinė kaiščių ištraukimo 
reikšmė šiame objekte 2,49 kN

o Termoizoliacinių plokščių 
sluoksnio storis 50 mm

o Balkono sienelės storis 40 mm



EJOT ® H4 eco 



Ejotherm® STR U 2G



Nauji reikalavimai lango ir
tinko sujungimo profiliams



iki 2.6 

m2

iki 6 

m2

iki 10 

m2

iki 2.6 

m2

iki 6 

m2

iki 10 

m2

iki 2.6 

m2

iki 6 

m2

iki 10 

m2

Iki 

160

mm.
C C B B B B A A A

Iki

300 

mm.
C C B B A A A A A



Nauji PVC deformaciniai lango profiliai

EJOT Pro GAP Active Flex

C klasės 3 D profilis

EJOT Pro GAP Giga Flex

A klasės 3 D profilis
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EJOT Pro GAP Giga Flex

A klasės lango profilis didžiausioms 
3 D deformacijoms



Plastikiniai cokolio profiliai

• PVC kampas PRAKTIKA

• Cokolis PRAKTIKA





Cokolio profilis

PRAKTIKA



Montavimo elementai 

mažinantys šilumos

nuostolius



POWER BLOCK



DART-SET



ISO CORNER



ISO-BAR



DH smeigės vėdinamose sistemose
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o Maksimalus šilumos izoliacijos sluoksnio storis  
300 mm.

o Įleidimo gylis tik  35 mm .  

o Lėkštelės skersmuo 90 mm .

o Minimalus šalčio tiltelis  0,0001 W/K 

o Lengvas ir tikslus montavimas, neperspaudžiama 
šilumos izoliacija.



Ačiū už dėmesį

Giedrius Raškauskas
Techninis konsultantas

Mob. Tel. +370 655 860 52
El. paštas: graskauskas@ejot.com

UAB EJOT Baltic
Titnago g.19, Vilnius

mailto:graskauskas@ejot.com

