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Pastatų šiltinimas ir  
šilumos išsaugojimas

Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai 
auga efektyvių termoizoliacinių me-
džiagų naudojimas pastatų šiltinimui, 
kadangi pasaulio mastu pradėta aktyviai 
rūpintis atmosferos taršos mažinimu 
bei energetinių resursų tausojimu. 
Energetiniai resursai yra gamtiniai iš-
tekliai ir jų besaikė gavyba trikdo globa-
linę ekologinę pusiau svyrą, todėl buvo 
pradėta peržiūrinėti pastatų ir statinių 
statybos bei eksploatavimo norminius 
dokumentus siekiant pagerinti pastatų 
atitvarų termoizoliacines savybes, didi-
nant efektyvių termoizoliacinių medžia-
gų gamybos (panaudojimo) apimtis, taip 
mažinant energijos sąnaudas.

Sparčiai kylančios energijos kainos 
bei noras mažinti atmosferos taršą ver-
čia kas keletą metų peržiūrinėti atitvarų 
šiluminius techninius reikalavimus 
nuolat juos griežtinant (žr. 1 pav.).

Pastatų energinis  
naudingumas 

Prognozuojamos (numatomos)  pas-
tato energetinės sąnaudos yra vienas 
svarbiausių veiksnių, lemiančių ne tik 
pastato architektūrinį ir erdvinį spren-
dimus bei patalpų mikroklimatą,  bet 
ir pastato statybos ir išlaikymo kaštų 
dydį. 2010  m. gegužės 19 d.  Europos 
Parlamentas ir Europos Sąjungos Ta-
ryba priėmė naujos redakcijos direk-
tyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo (angliškai: Energy Perfor-
mance of Buildings Directive (EPBD), 
siekiant pagerinti pastatų energetinį 
naudingumą. 

Lietuvoje jau nuo 2006 m. pradžios 
pradėtas pastatų energinio naudingu-
mo sertifikavimas, įvertinant pastatų 
šiluminį naudingumą vadovaujantis 
statybos techniniu reglamentu „Pastatų 
energinis naudingumas. Energinio nau-
dingumo sertifikavimas“. Sertifikavimas 
– teisės aktų reglamentuotas procesas, 
kurio metu nustatomas pastato ener-
gijos sunaudojimas, įvertinamas pas-
tato energinis naudingumas priskiriant 
pastatą energinio naudingumo klasei ir 
išduodamas pastato energinio naudin-
gumo sertifikatas.

Kiekvienam pastatui (ar jo daliai) 
energinio naudingumo klasė nustato-
ma pagal šių pastato rodiklių vertes: 
pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų 
šilumos nuostolių; pastato sandarumo; 
mechaninio vėdinimo su rekuperacija 
sistemos techninių rodiklių; pastato 
energijos vartojimo efektyvumo rodi-
klio C1 vertę, apibūdinančią pirminės 
neatsinaujinančios energijos vartojimo 
efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsi-
nimui ir apšvietimui; pastato energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, 
apibūdinančią pirminės neatsinauji-

nančios energijos vartojimo efektyvumą 
karštam buitiniam vandeniui ruošti; 
pastate sunaudojamos energijos dalį iš 
atsinaujinančių išteklių.

Pagal skaičiuojamąsias sumines 
energijos sąnaudas vienam kvadrati-
niam metrui pastato naudingojo ploto, 
kWh  /  (m²  ×  metai), pastatui apskai-
čiuojama kvalifikacinio rodiklio vertė 
ir jis priskiriamas tam tikrai energinio 
naudingumo klasei. 

P a s t a t a i  p a g a l  e n e r g i n į 
naudingumą klasifikuojami į  
9 klases:

 A++, A+, A, B, C, D, E, F, G: nuo 
A++ – aukščiausios (energijos beveik 
nevartojantis) iki G – žemiausios 
(didžiausias suvartojimas).

Energinio naudingumo  sertifikatas 
atspindi pastato energijos vartojimo 
efektyvumą ir yra vartotojų informavimo 
priemonė kaip atsižvelgiant į  vietovės 
klimato ir gyventojų komforto sąlygas, 
racionaliau naudoti energiją, kad jos 
suvartojimas būtų kuo mažesnis.

1 pav. Termoizoliacinio sluoksnio 
storio pokyčiai skaičiuoti atsižvelgiant į 
tais metais galiojusius norminius atitva-
rų šiluminius techninius reikalavimus – 
gyvenamojo namo stogo konstrukcijai, 
kai termoizoliacinės medžiagos projek-
tinė šilumos laidumo koeficiento vertė 
0,037 W/mK
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STR 2.05.01:2013  „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas“ numato, 
kad naujai statomi pastatai, kuriems 
statybos leidimas ar rašytinis pritarimas 
statinio projektui išduotas (o kai statybą 
leidžiantys dokumentai neprivalomi, 
– statybos darbai pradėti) energinio 
naudingumo klasė turi būti ne žemesnė 
kaip:

•	 2014	m.	–	B	klasė
•	 2016	m.	–	A	klasė
•	 2018	m.	–	A+	klasė
•	 2021	m.	–	A++	klasė	

N o r i n t   p a s i e k t i  n u s t a t y t ų 
techninių reikalavimų lygį, būtina 
visuose pastato atitvarose numatyti 
atskirą termoizoliacinį sluoksnį iš 
efektyvių šilumą izoliuojančių medžiagų.  
Šie reikalavimai (t.y. pasiekta aukšta 
pastato  energ in io  naudingumo 
klasė) bus lengvai įvykdomi, jei 
projektuojant numatysite ir statant 
panaudosite tinkamo storio efektyvias 
t e r m o i z o l i a c i n e s  R O C K W O O L 
akmens vatos medžiagas. Efektyvių 
termoizoliacinių medžiagų parinkimas 
tampa dar svarbesniu veiksniu, lemiančiu 
energijos suvar tojimą pastate.

Koks reikalingas 
termoizoliacinio sluoksnio 
storis?

Termoizoliacinio sluoksnio storis 
atitvarose priklauso nuo medžiagos 
rūšies, deklaruojamojo medžiagos 
šilumos laidumo koeficiento, atitvarinės 
konstrukcijos tipo, termoizoliacinės 
medžiagos laidumo orui, termoizoliacinio 
gaminio montavimo konstrukcijoje būdo, 
atitvaros rūšies ir paskirties.

Atliekant reikalingo termoizoliacinio 
sluoksnio storio skaičiavimus vadovau-
jamasi šiais norminiais dokumentais:

•	 STR	2.01.03:2009	 „Statybinių		
medžiagų  ir gaminių šiluminiųtechninių 
dydžių projektinės vertės“;

•	 STR	 2.01.09:2012	 „Pastatų	
energinis naudingumas. Energinio nau-
dingumo sertifikavimas“.

Naujai statomų 
pastatų energinio                                                   

naudingumo klasės

Atitvaros rūšis

Stogai
Palėpės

Denginiai
Sienos

Grindys
Perdangos
virš rūsio

Langai 
Durys

A++ klasė 0,08 0,10 0,10 0,70

A+ klasė 0,09 0,11 0,12 0,85

A klasė 0,10 0,12 0,14 1,00

B klasė 0,16 0,20 0,25 1,60

Norminės naujų GYVENAMŲJŲ PASTATŲ atitvarų šilumos perdavimo 
koeficientų U vertės skirtingų energinio naudingumo klasių pastatams 
pagal STR 2.05.01:2013 reikalavimus

Pastatų atitvarų šilumos pralaidu-
mas apibūdinamas šilumos perdavimo 
koeficientu U (išreiškiamas W/m2•K). Jis 
rodo, koks šilumos srautas (W) pereina 
per 1 m2 atitvaros, kai oro temperatūros 
skirtumas abipus atitvaros 1 K (1 °C).

Normuojamas atitvarų šilumos 
pralaidumas, o reikalavimai yra išreikšti 
norminėmis arba leistinomis šilumos 
perdavimo koeficiento  U ver tėmis.

Priklausomai nuo pastato paskirties 
(gyvenamieji,  viešosios  paskirties ar 
pramonės pastatai) bei atitvarų rūšies 
(stogai, perdangos, sienos, grindys, 
langai, durys) koeficiento U vertės 
skiriasi. Kuo U koeficientas mažesnis, 
tuo atitvara geriau izoliuoja šilumą.

Norint nustatyti atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientą U,  reikia 
apskaičiuoti atitvarų visuminę šiluminę 
varžą  R bei įvertinti pataisas dėl 
papildomo šilumos nutekėjimo (jei 
termoizoliacinį sluoksnį kerta termiškai 
nevienalyčiai intarpai ar jungtys).
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14,9 °C

–8,2 °C

14,9 °C

–8,2 °C

Šiluminė varža R priklauso nuo kiekvieno atitvarą 
sudarančio sluoksnio storio d ir šio sluoksnio medžiagos 
projektinio šilumos laidumo koeficiento λds vertės. Kiekvieno 
atitvaros sluoksnio šiluminė varža parodo priešingų šio 
sluoksnio paviršių temperatūrų skirtumą (K), kuriam 
esant susidaro vienetinis šilumos srauto tankis (W / m2). Ji 
išreiškiama (m2 · K) / W. Kuo R vertė didesnė, tuo sluoksnis 
geriau izoliuoja šilumą. 

Projektinė medžiagos šilumos laidumo koeficiento vertė 
λds apibūdina gaminio ar medžiagos savybes eksploatavimo 
sąlygomis. Ji nusako, koks šilumos srautas (W) pereina per 
1 m storio ir 1 m2 ploto vienalytės medžiagos sienelę, kai 
šios sienelės priešingų paviršių temperatūrų skirtumas yra 
lygus 1 K (ar 1 °C). 

Projektinis medžiagos šilumos laidumo koeficientas 
priklauso nuo konkretaus gaminio deklaruojamosios šilumos 
laidumo koeficiento vertės λD (arba λdec), papildomai įvertinant 
pataisą dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijose 
∆λω ir pataisą dėl šiluminės konvekcijos medžiagoje poveikio 
∆λcv. Kuo medžiagos λ koeficientas mažesnis, tuo medžiaga 
geriau izoliuoja šilumą.

Šiame žinyne pateikiame šiuo metu plačiausiai 
naudojamus pastatų atitvarinių konstrukcijų, su efektyviomis 
termoizoliacinėmis medžiagomis, sprendimus. Prie 
kiekvieno sprendimo pateikiamos atitinkamos konstrukcijos 
šilumos perdavimo koeficiento U vertės apskaičiuotos pagal  
STR 2.01.09:2009 reikalavimus:

Atliekant U vertės skaičiavimus buvo įvertinti: 
•		papildomi	 šilumos	 nutekėjimai	 per	 termoizoliacinį	

sluoksnį kertančius ryšius; 
•		termoizoliacinio	 sluoksnio	 tvirtinimui	 panaudoto	

karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei varžai. 

Norėdami pateikti kuo daugiau galimų išorinių sienų 
sprendimų naudojome skirtingo storio tos pačios rūšies 
medžiagas, o pasirinkus didesnio storio termoizoliacinį 
sluoksnį pastato atitvarų šilumos nuostoliai bus mažesni 
nei norminiai, pastato energijos sąnaudos bus minimalios. 
Tikimės, kad parengti sprendimai bus naudingi visiems 
statybos proceso dalyviams (projektuotojams, statytojams, 
užsakovams ir būsimų namų savininkams) ir padės lengviau 
pasirinkti „šiltą“ atitvarinės konstrukcijos variantą. 
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Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E ar  
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E ar FASROCK LL 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 175 mm  
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,20 
0,22

0,18 
0,19

0,16 
0,18

0,14 
0,15 0,12 0,13

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 200 mm

0,20 
0,22

0,17 
0,19

0,16 
0,17

0,14 
0,15 0,12 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 250 mm

0,19 
0,21

0,17 
0,18

0,15 
0,17

0,13 
0,15 0,12 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 300 mm

0,18 
0,20

0,16 
0,18

0,15 
0,16

0,13 
0,14 0,11 0,12

Praktinis pavyzdys:  
kaip naudotis apskaičiuotomis ir lentelėse pateiktomis U 
vertėmis

Pasirenkame ROCKWOOL 
termoizoliacinį gaminį 
(pažymėtą tam tikra spalva)

Pasirenkame norimą 
termoizoliacinio gaminio 
storį)

Pasirenkame 
konstrukcinės medžiagos 
sluoksnio storį

Lentelėje pateikta visos atitvaros 
U vertė (jei norite sužinoti tos 
pačios atitvaros varžą R, tuomet 1 
padalinkite iš U vertės)
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamos keraminių blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant apdailą iš dailylenčių

1

2

3
4

5

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 175 mm 
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,33 0,29 0,25 0,20 0,17 0,14

1–6. Tas pats, bet 
5. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 200 mm 0,32 0,28 0,24 0,20 0,17 0,14

1–6. Tas pats, bet 
5. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 250 mm 0,30 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14

1–6. Tas pats, bet 
5. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 300 mm 0,28 0,25 0,22 0,18 0,15 0,13
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamos plytų mūro sienos šiltinimas įrengiant apdailą 
iš dailylenčių

1

2

3
4

5

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 30

1. Dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Keraminės plytos, 250 mm 
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,37 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15

1–6. Tas pats, bet 
5. Keraminės plytos, 380 mm 0,35 0,31 0,26 0,21 0,17 0,15

1–6. Tas pats, bet 
5. Keraminės plytos, 510 mm 0,32 0,29 0,25 0,20 0,17 0,14
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamos silikatinių blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant apdailą iš dailylenčių

2

4

5
6

1

3

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Silikatinis blokelis, 180 mm 
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,40 0,34 0,29 0,22 0,18 0,16

1–6. Tas pats, bet 
5. Silikatinis blokelis, 240 mm 0,38 0,33 0,28 0,22 0,18 0,18
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamos keramzitbetonio blokelių mūro sienos 
šiltinimas įrengiant apdailą iš dailylenčių

2

4

5
6

1

3

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Keramzitbetonio blokelis, 200 mm 
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,30 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14

1–6. Tas pats, bet 
5. Keramzitbetonio blokelis, 250 mm 0,28 0,25 0,22 0,18 0,15 0,13

1–6. Tas pats, bet 
5. Keramzitbetonio blokelis, 300 mm 0,26 0,24 0,21 0,17 0,15 0,13
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamos akytojo betono blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant apdailą iš dailylenčių

6
5

4
3

2

1

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Akytojo betono blokelis, 200 mm 
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,27 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13

1–6. Tas pats, bet 
5. Akytojo betono blokelis, 250 mm 0,25 0,23 0,20 0,17 0,14 0,13

1–6. Tas pats, bet 
5. Akytojo betono blokelis, 300 mm 0,23 0,21 0,19 0,16 0,14 0,12
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamos betono blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant apdailą iš dailylenčių

1

2

6
5

4
3

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Betono blokelis, 190 mm 
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,43 0,36 0,30 0,23 0,19 0,16

1–6. Tas pats, bet 
5. Betono blokelis, 240 mm 0,42 0,36 0,30 0,23 0,19 0,16
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Pastabos
Sienos

Vėdinamų mūro sienų šiltinimas įrengiant apdailą iš 
dailylenčių 

1. Karkaso konstrukcijoms naudojama mediena turi būti 
impregnuota antiseptinėmis priemonėmis prieš puvimą ir kenkėjus. 

2. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes priimta, 
kad medinio karkaso tašų žingsnis lygus 600 mm. 

3. Šiltinimui naudojamos akmens vatos plokštės, kurių plotis 
565 mm. Akmens vatos plokštės turi būti 1–2 cm didesnių matmenų 
nei užpildomos konstrukcijos matmenys. 

4. Skaičiavimuose priimta, kad vėjo izoliacijai naudojama 
difuzinė plėvelė. Plėvelė turi būti glaudžiai prispausta prie 
termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Difuzinių plėvelių technines 
charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

5. Minimalus vėdinamo oro tarpo storis konstrukcijoje turi 
būti ne mažesnis nei 25 mm, o rekomenduojamas – 40 mm. 

6. Oro tarpe (tarp dailylenčių ir vėjo izoliacijos) turi būti 
užtikrinamas oro judėjimas.
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

1

2

3

4

5

6

Vėdinamos keraminių blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant plytų apdailą

Izoliacinių plokščių SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) arba 
VENTI MAX storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) 
arba dvitankės plokštės VENTI MAX 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 175 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,22 
0,27

0,19 
0,23

0,17 
0,20

0,14 
0,16 0,11 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 200 mm

0,21 
0,26

0,19 
0,23

0,16 
0,19

0,13 
0,15 0,11 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 250 mm

0,20 
0,25

0,18 
0,22

0,16 
0,18

0,13 
0,15 0,11 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 300 mm

0,19 
0,23

0,18 
0,21

0,15 
0,18

0,13 
0,14 0,11 0,09
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3 4 5

2

1

6

Vėdinamos plytų mūro sienos šiltinimas 
įrengiant plytų apdailą

Izoliacinių plokščių SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) arba 
VENTI MAX storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) 
arba dvitankės plokštės VENTI MAX 
4. Keraminės plytos, 250 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,23 
0,29

0,21 
0,25

0,18 
0,21

0,14 
0,16 0,12 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminės plytos, 380 mm

0,22 
0,28

0,20 
0,24

0,17 
0,20

0,14 
0,16 0,12 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminės plytos, 510 mm

0,21 
0,26

0,19 
0,23

0,16 
0,19

0,13 
0,15 0,11 0,10
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3
4 5

2

1

6

Vėdinamos silikatinių blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant plytų apdailą

Izoliacinių plokščių SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) arba 
VENTI MAX storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) 
arba dvitankės plokštės VENTI MAX 
4. Silikatinis blokelis, 180 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,24 
0,31

0,21 
0,26

0,18 
0,22

0,15 
0,17 0,12 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Silikatinis blokelis, 240 mm

0,24 
0,30

0,21 
0,26

0,18 
0,21

0,14 
0,17 0,12 0,10
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3

4 5

6

21

Vėdinamos keramzitbetonio blokelių mūro sienos 
šiltinimas įrengiant plytų apdailą

Izoliacinių plokščių SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) arba 
VENTI MAX storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm)
arba dvitankės plokštės VENTI MAX 
4. Keramzitbetonio blokelis, 200 mm
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,20 
0,25

0,18 
0,22

0,16 
0,19

0,13 
0,15 0,11 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Keramzitbetonio blokelis, 250 mm

0,19 
0,23

0,17 
0,21

0,15 
0,18

0,13 
0,14 0,11 0,09

1–6. Tas pats, bet 
4. Keramzitbetonio blokelis, 300 mm

0,18 
0,22

0,17 
0,20

0,15 
0,17

0,12 
0,14 0,10 0,09
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3 4 5

6

2

1

Izoliacinių plokščių SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) arba 
VENTI MAX storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 250

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm)
arba dvitankės plokštės VENTI MAX 
4. Akytojo betono blokelis, 200 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,19 
0,23

0,17 
0,20

0,15 
0,17

0,12 
0,14 0,11 0,09

1–6. Tas pats, bet 
4. Akytojo betono blokelis, 250 mm

0,18 
0,21

0,16 
0,19

0,14 
0,16

0,12 
0,13 0,10 0,09

1–6. Tas pats, bet 
4. Akytojo betono blokelis, 300 mm

0,17 
0,19

0,15 
0,18

0,14 
0,15

0,11 
0,13 0,10 0,09

Vėdinamos akytojo betono blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant plytų apdailą
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3 4 5

6

2

1

Vėdinamos betono blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant plytų apdailą

Izoliacinių plokščių SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) arba 
VENTI MAX storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK (+ WENTIROCK 30 mm) 
arba dvitankės plokštės VENTI MAX 
4. Betono blokelis, 190-200 mm
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,25 
0,32

0,22 
0,28

0,19 
0,23

0,15 
0,17 0,12 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Betono blokelis, 240 mm

0,25 
0,32

0,22 
0,27

0,19 
0,22

0,15 
0,17 0,12 0,11



22

Vėdinamų mūro sienų šiltinimas įrengiant plytų 
apdailą 

1. Šiltinimui naudojant akmens vatos plokštes VENTI MAX 
priešvėjinė izoliacija nereikalinga. 

2. Šiltinimui naudojant akmens vatos plokštes SUPERROCK 
priešvėjinei izoliacijai naudojamos akmens vatos plokštės 
WENTIROCK, kurių storis 30 mm. 

3. Minimalus vėdinamo oro tarpo storis konstrukcijoje turi būti 
ne mažesnis nei 25 mm, o rekomenduojamas – iki 40 mm. 

4. Akmens vatos plokštės yra tvirtinamos mechaniškai – 
smeigėmis. Tikslus tvirtinimo smeigių kiekis, jų išdėstymas ir tipas 
turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į pastato aukštingumą, sienų 
pagrindo medžiagas, veikiančias vėjo apkrovas ir kitus veiksnius. 
Smeigių technines charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

5. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimo metu rekomenduojama 
akmens vatos plokštes išdėstyti šachmatine tvarka taip, kad 
vertikalios siūlės nesutaptų. 

6. Laikantysis ir apdailinis mūro sluoksniai vienas su kitu 
tvirtinami stikloplasčio ryšiais. Tikslų mūro sujungimo ryšių kiekį, 
jų išdėstymą turi nurodyti mūrui naudojamų medžiagų gamintojai. 
Sujungimo ryšių charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

7. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes nevertinami 
dėl tvirtinimo elementų (4 vnt. / m²) iš stikloplasčio ryšių susidarę 
papildomi šilumos nuostoliai. 

8. Ventiliacinės dėžutės arba drenažinės angos išdėstomos 
antroje apdailinio mūro eilėje arba paliekama skiediniu neužpildyta 
vertikali siūlė tarp plytų (maždaug kas 1 m). Pastatams iki 2-jų 
aukštų dėžutės išdėstomos ir viršutinėje mūro eilėje. 

Pastabos
Sienos
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

1

2

3

4

Keraminių blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
dekoratyvinį tinką

Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E arba  
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E arba FASROCK LL 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 175 mm  
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,20 
0,22

0,18 
0,19

0,16 
0,18

0,14 
0,15

0,12
0,13 0,13

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 200 mm

0,20 
0,22

0,17 
0,19

0,16 
0,17

0,14 
0,15

0,12 
0,13 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 250 mm

0,19 
0,21

0,17 
0,18

0,15 
0,17

0,13 
0,15

0,12 
0,13 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 300 mm

0,18 
0,20

0,16 
0,18

0,15 
0,16

0,13 
0,14

0,11 
0,12 0,12
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3

4

2

1

Plytų mūro sienos šiltinimas įrengiant dekoratyvinį tinką

Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E arba
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E arba FASROCK LL 
3. Keraminės plytos, 250 mm  
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,22 
0,24

0,19 
0,21

0,17 
0,19

0,14 
0,16

0,13
0,14 0,13

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminės plytos, 380 mm

0,21 
0,23

0,18 
0,20

0,16 
0,18

0,14 
0,16

0,12
0,14 0,13

1–4. Tas pats, bet 
3. Keraminės plytos, 510 mm

0,20 
0,22

0,17 
0,19

0,16 
0,18

0,14 
0,15

0,12
0,13 0,12
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Silikatinių blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
dekoratyvinį tinką

3 4
2

1

Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E arba 
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E arba FASROCK LL 
3. Silikatinis blokelis, 180 mm  
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,23 
0,25

0,19 
0,22

0,17 
0,20

0,15 
0,17

0,13
0,14 0,13

1–4. Tas pats, bet 
3. Silikatinis blokelis, 240 mm

0,22 
0,25

0,19 
0,21

0,17 
0,19

0,15 
0,16

0,13
0,14 0,13
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Keramzitbetonio blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
dekoratyvinį tinką

3 4
21

Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E arba
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E arba FASROCK LL 
3. Keramzitbetonio blokelis, 200 mm 
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,19 
0,21

0,17 
0,18

0,15 
0,17

0,13 
0,15

0,12
0,13 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Keramzitbetonio blokelis, 250 mm

0,18 
0,20

0,16 
0,18

0,15 
0,16

0,13 
0,14

0,11
0,12 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Keramzitbetonio blokelis, 300 mm

0,17 
0,19

0,15 
0,17

0,14 
0,16

0,12 
0,14

0,11
0,12 0,11



27

Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Akytojo betono blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
dekoratyvinį tinką

3 4
21

Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E arba 
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E arba FASROCK LL 
3. Akytojo betono blokelis, 200 mm  
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,18 
0,20

0,16 
0,17

0,15 
0,16

0,13 
0,14

0,11
0,12 0,12

1–4. Tas pats, bet 
3. Akytojo betono blokelis, 250 mm

0,17 
0,18

0,15 
0,16

0,14 
0,15

0,13 
0,13

0,10
0,12 0,11

1–4. Tas pats, bet 
3. Akytojo betono blokelis, 300 mm

0,16 
0,17

0,14 
0,15

0,13 
0,14

0,12 
0,13

0,10
0,11 0,11
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Betono blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
dekoratyvinį tinką

3
4

2

1

Izoliacinių plokščių FRONTROCK MAX E arba 
FASROCK LL (Lamella) storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 240 280 300

1. Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnis 
2. Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E arba FASROCK LL 
3. Betono blokelis, 190-200 mm 
4. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,24 
0,26

0,20 
0,22

0,18 
0,20

0,15 
0,17

0,13
0,15 0,14

1–4. Tas pats, bet 
3. Betono blokelis, 240 mm

0,23 
0,26

0,20 
0,22

0,18 
0,20

0,15 
0,17

0,13
0,15 0,14
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Pastabos
Sienos

Mūro sienų šiltinimas įrengiant dekoratyvinį tinką 
1. Šiltinant sienas, kai įrengiamas dekoratyvinis tinkas, būtina 

naudoti vieno sistemos gamintojo komponentus, o sistema turi būti 
sertifikuota. 

2. Akmens vatos plokštės prie fasado yra klijuojamos 
ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Kjlijuojant plokštes 
FRONTROCK MAX E ant jų kraštų užtepama 5–8  cm pločio klijų 
juosta (visu perimetru) ir plokštės viduryje dedami 4–6 klijų masės 
taškai, kad klijais būtų ištepta ne mažiau kaip 45–50 % gaminio ploto. 
Plokščių FASROCK LL (su vertikaliai orientuotu pluoštu), paviršius 
turi būti pilnai padengtas klijais. 

3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimo metu rekomenduojama 
akmens vatos plokštes išdėstyti šachmatine tvarka taip, kad 
vertikalios siūlės nesutaptų. Fasadų išoriniuose kampuose dviejų 
gretutinių eilių plokštės perstumiamos viena kitos atžvilgiu. 

4. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes papildomi 
šilumos nuostoliai dėl tvirtinimo elementų nevertinami, jei smeigių 
kiekis neviršija 9 vnt. / m² (pagal ETAG 004  5.1.6.1 punktą).
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3
4

5

2

1

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Mineralinis tinkas, 15 mm 
2. Keraminė plyta, 120 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 175 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,27 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 200 mm 0,26 0,23 0,20 0,16 0,13 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 250 mm 0,25 0,22 0,19 0,15 0,13 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminis blokelis, tuščiaviduris, 300 mm 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11

Keraminių blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant tinką 
ant plytų
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

1

3

4

5

6

2

Plytų mūro sienos šiltinimas įrengiant tinką ant plytų

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Mineralinis tinkas, 15 mm 
2. Keraminė plyta, 120 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Keraminės plytos, 250 mm
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,30 0,26 0,22 0,17 0,14 0,12

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminės plytos, 380 mm 0,28 0,25 0,21 0,16 0,13 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Keraminės plytos, 500 mm 0,26 0,23 0,20 0,16 0,13 0,11
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Silikatinių blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant tinką 
ant plytų

3 4 5

2

1

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Mineralinis tinkas, 15 mm 
2. Keraminė plyta, 120 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Silikatinis blokelis, 180 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,31 0,27 0,22 0,17 0,14 0,12

1–6. Tas pats, bet 
4. Silikatinis blokelis, 240 mm 0,30 0,26 0,22 0,17 0,14 0,11
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

3 4
5

2

1

6

Keramzitbetonio blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
tinką ant plytų

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Mineralinis tinkas, 15 mm 
2. Keraminė plyta, 120 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Keramzitbetonio blokelis, 200 mm
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,25 0,22 0,19 0,15 0,13 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Keramzitbetonio blokelis, 250 mm 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11

1–6. Tas pats, bet 
4. Keramzitbetonio blokelis, 300 mm 0,22 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

2

1

3
4

5

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Mineralinis tinkas, 15 mm 
2. Keraminė plyta, 120 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Akytojo betono blokelis, 200 mm 
5. Mineralinis tinkas, 15 mm 
6. Stikloplasčio ryšys

0,23 0,20 0,18 0,14 0,12 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Akytojo betono blokelis, 250 mm 0,21 0,19 0,17 0,14 0,12 0,10

1–6. Tas pats, bet 
4. Akytojo betono blokelis, 300 mm 0,20 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Akytojo betono blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant 
tinką ant plytų
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Betono blokelių mūro sienos šiltinimas 
įrengiant tinką ant plytų

3

4
5

21

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 200 250 300

1. Mineralinis tinkas, 15 mm 
2. Keraminė plyta, 120 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Betono blokelis, 190-200  mm
5. Mineralinis tinkas, 15 mm
6. Stikloplasčio ryšys

0,33 0,28 0,23 0,18 0,14 0,12

1–6. Tas pats, bet 
4. Betono blokelis, 240 mm 0,33 0,28 0,23 0,18 0,14 0,12
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Pastabos
Sienos

Mūro sienų šiltinimas įrengiant tinką ant plytų mūro 
1. Laikantysis ir apdailinis mūro sluoksniai vienas su kitu 

tvirtinami stikloplasčio ryšiais. Tikslų mūro sujungimo ryšių kiekį, 
jų išdėstymą turi nurodyti mūrui naudojamų medžiagų gamintojai. 
Sujungimo ryšių charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

2. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes nevertinami 
dėl tvirtinimo elementų (4 vnt. / m²) iš stikloplasčio ryšių susidarę 
papildomi šilumos nuostoliai. 

3. Sąlygos, kai būtina įrengti vėdinamą oro tarpą mūrinės 
sienos konstrukcijoje: 

- kai skaičiavimais (pagal STR 2.05.01:2005) nustatyta, kad 
vyks drėgmės kaupimasis termoizoliacinės medžiagos sluoksnyje 
(pvz., kai vidinio sluoksnio garinė varža yra lygi ar mažesnė už 
išorinio sluoksnio garinę varžą); 

- kai išorinis mūro sluoksnis yra iš silikatinių plytų arba 
apdailos mūras siauresnis nei 120 mm; 

- kai išoriniame mūre nėra specialaus siūlių rėvėjimo ir 
užpildymo, mažinančio sienos vandens įgėrį ir pralaidumą; 

- kai išorinio sluoksnio mūrijimui naudojamas skiedinys be 
vandens pralaidumą mažinančių priedų; 

- kai siena atviroje, neapsaugotoje nuo vyraujančių vėjų 
ir kritulių vietovėje (stogo karnizas turi būti atsikišęs nuo sienos 
mažiausiai 45 cm); 

- pajūrio zonos pastatuose.
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Medinio karkaso sienos šiltinimas įrengiant apdailą iš 
medinių dailylenčių

1
2

3

4

5

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

50 + 100 50 + 150 100 + 150 100 + 200 150 + 200

1. Medinių dailylenčių apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė 
6. Gipso kartono plokštė, 13 mm

0,30 0,23 0,19 0,16 0,14 
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Medinio karkaso sienos šiltinimas įrengiant apdailą iš 
rąstų

21

3

4

5

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

50 + 100 50 + 150 100 + 150 100 + 200 150 + 200

1. Rąstų apdaila 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė 
6. Gipso kartono plokštė, 13 mm

0,30 0,23 0,19 0,16 0,14 
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Medinio karkaso sienos šiltinimas 
įrengiant plytų apdailą

1

2

3

4 5

6

7

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

50 + 100 50 + 150 100 + 150 100 + 200 150 + 200

1. Apdailos plytos 
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm 
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė 
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė 
6. Gipso kartono plokštė, 13 mm
7. Lankstus ryšys

0,30 0,23 0,19 0,16 0,14 
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Medinio karkaso sienos šiltinimas įrengiant dekoratyvinį 
tinką

3

4

5

2

1

Svarbu: Sluoksniui nr. 2 naudojamoje 
medžiagoje (OSB, fanera) rekomenduojama 
išgręžti 18–20 mm skersmens skyles. Skylės 
gręžiamos šachmatine tvarka 250/250 mm, 
perstumtos viena kitos atžvilgiu.

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 180 200 250 300
Bendras termoizoliacinio sluoksnio storis 200 230 250 300 350

1. Šiltinimo sistema su akmens vatos plokštėmis FASROCK 
50 mm įrengiant dekoratyvinį tinką
2. Vandeniui atspari kieta plokštė (OSB, fanera), 15 mm 
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
4. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
5. Gipso kartono plokštė, 13 mm

0,21 0,19 0,18 0,15 0,13
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Pastabos
Sienos

Medinio karkaso sienos šiltinimas 
1. Karkaso konstrukcijoms naudojama mediena turi būti 

impregnuota antiseptinėmis priemonėmis prieš puvimą ir kenkėjus. 
2. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes priimta, 

kad medinio karkaso tašų žingsnis lygus 600 mm. 
3. Šiltinimui naudojamos akmens vatos plokštės, kurių plotis 

565 mm. Akmens vatos plokštės turi būti 1–2 cm didesnių matmenų 
nei užpildomos konstrukcijos matmenys. 

4. Skaičiavimuose priimta, kad vėjo izoliacijai naudojama 
difuzinė plėvelė. Plėvelė turi būti glaudžiai prispausta prie 
termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Difuzinių plėvelių technines 
charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

5. Aptinkuojamos akmens vatos plokštės prie fasado yra 
klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus tvirtinimo 
smeigių kiekis, jų išdėstymas ir tipas turi būti apskaičiuojami 
atsižvelgiant į pastato aukštingumą, sienų pagrindo medžiagas, 
veikiančias vėjo apkrovas ir kitus veiksnius. Smeigių technines 
charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

6. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimo metu rekomenduojama 
akmens vatos plokštes išdėstyti šachmatine tvarka taip, kad 
vertikalios siūlės nesutaptų. Fasadų išoriniuose kampuose dviejų 
gretutinių eilių plokštės perstumiamos viena kitos atžvilgiu. 

7. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes papildomi 
šilumos nuostoliai dėl tvirtinimo elementų nevertinami, jei smeigių 
kiekis neviršija 9 vnt / m² (pagal ETAG 004  5.1.6.1 punktą). 

8. Sienos karkasas ir apdailinis mūro sluoksnis vienas su kitu 
tvirtinami lanksčiais ryšiais. Tikslų mūro sujungimo ryšių kiekį, jų 
išdėstymą turi nurodyti mūrui naudojamų medžiagų gamintojai. 
Sujungimo ryšių charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

9. Skaičiavimuose priimta, kad garo izoliacijai naudojama 0,2 
mm storio polietileno plėvelė. Garo izoliacija turi būti parinkta iš 
tam skirtų medžiagų (plėvelių, membranų) bei paklota sandariai, 
perdengiant ir suklijuojant sujungimus, be raukšlių. Prie vertikaliųjų 
plokštumų garo izoliacija pratęsiama iki termoizoliacinio sluoksnio 
viršaus ir priklijuojama arba / ir kitaip pritvirtinama. Gretimos 
juostos turi dengti viena kitą 150 mm, o sujungimų siūlės turi būti 
sandariai sujungtos. Garo izoliacijos charakteristikas pateikia 
gamintojas.
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

43

Vėdinamo šlaitinio stogo šiltinimas

1

2 3

4

5

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 + 50 150 + 100 200 + 100 200 + 150 200 + 200

1. Stogo danga
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 50 mm
3. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
5. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
6. Gipso kartono plokštė, 13 mm

0,22 0,17 0,15 0,12 0,11 
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Vėdinamo šlaitinio stogo šiltinimas

1

2

3 4

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 + 50 150 + 100 200 + 100 200 + 150 200 + 200

1. Vėdinama pastogė
2. Akmens vatos plokštės SUPERROCK
3. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
4. Gipso kartono plokštė, 13 mm

0,22 0,17 0,15 0,12 0,10 
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

45

Pastogės ant gelžbetonio perdenginio šiltinimas

1

2

3

4

5

Izoliacinių plokščių SUPERROCK arba 
MULTIROCk ROLL storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 200 250 300 350

1. Vėdinama pastogė
2. Akmens vatos plokštės SUPERROCK arba 
dembliai MULTIROCK ROLL
3. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
4. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm
5. Mineralinis tinkas, 15 mm

0,23
0,29

0,18
0,22

0,14
0,18

0,12
0,15

0,10
0,13
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Pastogės ant medinio perdenginio šiltinimas

5

43

2

1

6

Izoliacinių plokščių SUPERROCK arba 
MULTIROCK ROLL storiai (mm)

Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

150 200 250 300 350

1. Vėdinama pastogė
2. Akmens vatos plokštės SUPERROCK 
arba dembliai MULTIROCK ROLL
3. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
4. Lentų paklotas, 32 mm
5. Medinė perdenginio sija, 150 mm
6. Vidaus apdaila

0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 
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Pastabos
Stogai

Šlaitinio stogo šiltinimas 
1. Karkaso konstrukcijoms naudojama mediena turi būti 

impregnuota antiseptinėmis priemonėmis prieš puvimą ir kenkėjus 
bei antipirenais prieš degimą. 

2. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes priimta, 
kad medinio karkaso tašų, gegnių ar sijų plotis 50 mm, o žingsnis 
lygus 600 mm. 

3. Šiltinimui naudojamos akmens vatos plokštės, kurių plotis 
565 mm. Akmens vatos plokštės turi būti 1–2 cm didesnių matmenų 
nei užpildomos konstrukcijos matmenys. 

4. Skaičiavimuose priimta, kad vėjo izoliacijai naudojama 
difuzinė plėvelė. Plėvelė turi būti glaudžiai prispausta prie 
termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Difuzinių plėvelių technines 
charakteristikas pateikia jų gamintojas. 

5. Vėdinamų stogų konstrukcijose virš termoizoliacinės 
izoliacijos esantį vėdinamą oro erdvės tarpą įrengti ne mažesnio 
kaip 50 mm aukščio. 

6. Natūraliam stogo vėdinimui stogo kraigo konstrukcijoje ir 
karnize abiejose pastato pusėse turi būti kiaurymės užtikrinančios 
oro judėjimą. 

7. Neapšiltintų šlaitinių stogų pastogės turi būti natūraliai 
vėdinamos. Pastogei vėdinti būtina įrengti angas. 

8. Skaičiavimuose priimta, kad garo izoliacijai naudojama 0,2 
mm storio polietileno plėvelė. Garo izoliacija turi būti parinkta iš 
tam skirtų medžiagų (plėvelių, membranų) bei paklota sandariai, 
perdengiant ir suklijuojant sujungimus, be raukšlių. Prie vertikaliųjų 
plokštumų garo izoliacija pratęsiama iki termoizoliacinio sluoksnio 
viršaus ir priklijuojama arba / ir kitaip pritvirtinama. Gretimos 
juostos turi dengti viena kitą 150 mm, o sujungimų siūlės turi būti 
sandariai sujungtos. Garo izoliacijos charakteristikas pateikia 
gamintojas. 

9. Skaičiuojant atitinkamos konstrukcijos U vertes nebuvo 
vertinami nuostoliai per „U“ formos tiesioginio tvirtinimo 
kronšteinus. Priimta, kad šie kronšteinai tvirtinami prie medinių 
gegnių, jie yra perforuoti, o jų kontakto plotas su medinėmis 
gegnėmis santykinai nedidelis. 
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Plokščio stogo ant metalinio profiliuoto pakloto šiltinimas 
įrengiant dvisluoksnę termoizoliaciją

3
4

6

2

1

5

Izoliacinių plokščių MONROCK PRO storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 180 200 240
Bendras termoizoliacinio sluoksnio storis 120 140 170 200 220 260

1. 2 sluoksnių ritininė stogo danga
2. Akmens vatos plokštės MONROCK PRO 
3. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
4. Akmens vatos plokštės DACHROCK 185 20 mm
5. Profiliuotos skardos paklotas
6. Metalinė sija

0,32 0,28 0,23 0,20 0,18 0,15
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

49

Plokščio stogo ant metalinio profiliuoto pakloto šiltinimas 
įrengiant daugiasluoksnę termoizoliaciją

1 1

2a
2b

3
3

4

7
7

6

455

6

Izoliacinių plokščių SPODROCK storiai (mm) 
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 140 160 180 200
Bendras termoizoliacinio sluoksnio storis 140 160 180 200 220 240

1. 2 sluoksnių ritininė stogo danga
2a. Akmens vatos plokštės DACHROCK 185 20 mm
3. Akmens vatos plokštės SPODROCK 
4. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
5. Akmens vatos plokštės DACHROCK 185 20 mm
6. Profiliuotos skardos paklotas
7. Metalinė sija

0,29 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17

Bendras termoizoliacinio sluoksnio storis 160 180 200 220 240 260

1. 2 sluoksnių ritininė stogo danga
2b. Akmens vatos plokštės DACHROCK MAX 40 mm
3. Akmens vatos plokštės SPODROCK
4. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
5. Akmens vatos plokštės DACHROCK 185 20 mm
6. Profiliuotos skardos paklotas
7. Metalinė sija

0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Plokščio stogo ant gelžbetoninio perdenginio šiltinimas 
įrengiant vienasluoksnę termoizoliaciją

3

4

2

1

Izoliacinių plokščių MONROCK PRO storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 150 180 200 240

1. 2 sluoksnių ritininė stogo danga
2. Akmens vatos plokštės MONROCK PRO
3. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
4. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm

0,36 0,31 0,25 0,21 0,19 0,16
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Plokščio stogo ant gelžbetoninio perdenginio šiltinimas 
įrengiant dvisluoksnę termoizoliaciją

1

2a

3

2b

3

4

5

1

4

5

Izoliacinių plokščių SPODROCK storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

100 120 140 160 180 200

Bendras termoizoliacinio sluoksnio storis DACHROCK 185 + SPODROCK 120 140 160 180 200 220

1. 2 sluoksnių ritininė stogo danga
2a. Akmens vatos plokštės DACHROCK 185 20 mm
3. Akmens vatos plokštės SPODROCK 
4. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
5. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm

0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

Bendras termoizoliacinio  sluoksnio storis, DACHROCK MAX + SPODROCK 140 160 180 200 220 240

1. 2 sluoksnių ritininė stogo danga
2b. Akmens vatos plokštės DACHROCK MAX 40 mm
3. Akmens vatos plokštės SPODROCK
4. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
5. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm

0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17
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Pastabos
Stogai

Plokščio stogo šiltinimas 
1. Stogo pagrindas, ant kurio bus klojamos termoizoliacinės plokštės, 

turi būti sausas arba išdžiovintas, pakankamai lygus arba išlygintas. 
Neleistinos įdubos ar iškilimai stogo pagrinde. 

2. Kai stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojančiam sluoksniui 
naudojama polietileno plėvelė ir panašūs statybos produktai, garus 
izoliuojantį sluoksnį neleidžiama įrengti tiesiogiai ant metalinio profiliuoto 
pakloto paviršiaus. Polietileno plėvelės ir panašių statybos produktų 
naudojimo atveju virš metalinio profiliuoto pakloto turi būti įrengtas lygus 
tvirtas paklotas garus izoliuojančiam sluoksniui. Stoguose virš 12 °C–30 °C 
temperatūros patalpų su mažesniu už 80 % santykiniu oro drėgniu garus 
izoliuojančio sluoksnio paklotams gali būti panaudotos iki 20 mm storio 
akmens vatos plokštės. 

3. Ant metalinio profiliuoto pakloto termoizoliacinės plokštės klojamos 
taip, kad jų ilgoji kraštinė būtų statmena profilio bangoms, o klojant dvitankes 
plokštes, jų ilgesnioji kraštinė turi būti lygiagreti stogo kraigui. T

4. Plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų 
atžvilgiu būtų perslinkti. Jei klojami keli termoizoliacinių gaminių sluoksniai, 
jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. 

5. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie 
kitos. Negali būti paliekamas platesnis kaip 5 mm pločio plyšys, susidarantis 
jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių; visi platesni plyšiai privalo būti 
užkamšomi arba panaikinami kitais būdais. 

6. Dėl unikalios pluoštų struktūros bei atvirų susisiekiamų porų 
sistemosROCKWOOL akmens vatos plokštės pasižymi dideliu laidumu 
vandensgarams, todėl plokščių sutapdintų stogų sistemose gali būti 
įrengiamasbe jokių papildomų sprendimų vėdinimui (pvz.: kanalai, grioveliai).

7. Skaičiavimuose priimta, kad garo izoliacijai naudojama 0,2 mm storio 
polietileno plėvelė. Garo izoliacija turi būti parinkta iš tam skirtų medžiagų 
(plėvelių, membranų) bei paklota sandariai, perdengiant ir suklijuojant 
sujungimus, be raukšlių. Gretimos juostos turi dengti viena kitą 150 mm, o 
sujungimų siūlės sandariai sujungtos. 

8. Vietos, kur garų izoliacinė plėvelė praktiškai negali būti pratęsta 
iki stogo termoizoliacinio sluoksnio viršaus, sandarinamos elastingais 
sandarikliais. 

9. Skaičiuojant plokščių stogų U reikšmes įvertinti dėl tvirtinimo 
elementų (∅ 6 mm / 2 vnt. / m²) susidarę papildomi šilumos nuostoliai.
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Pastaba: lentelėse pateiktos Rf vertės naudojamos grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimui.

Grindų ant grunto šiltinimas

1

2
3 4 5

6

7

Izoliacinių plokščių STEPROCK HD storiai (mm)
Šiluminė varža Rf [m² K / W]

50 100 120 150

1. Medinės lentų grindys, 32 mm
2. Išlyginamasis armuoto betono sluoksnis, 50 mm
3. Akmens vatos plokštės STEPROCK HD
4. Hidroizoliacija
5. Išlyginamasis armuoto betono sluoksnis, 50 mm
6. Stambus žvyras, 300 mm
7. Sutankintas gruntas

1,47 2,55 2,99 3,64
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Pastaba: lentelėse pateiktos Rf vertės naudojamos grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimui.

Medinės perdangos virš vėdinamo 
pogrindžio šiltinimas

3

4

5

6

2

1

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šiluminė varža Rf [m² K / W]

100 120 150 180 200

1. Medinės lentų grindys, 32 mm
2. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
3. Oro tarpas, 30 mm
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK
5. OSB plokštė, 12 mm
6. Vėdinamas pogrindis

2,14 2,47 2,97 3,46 3,63
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Pastaba: lentelėse pateiktos Rf vertės naudojamos grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimui.

Medinės perdangos virš vėdinamo pogrindžio šiltinimas

3 4

5

2

1

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šiluminė varža Rf [m² K / W]

50 100 120 150 200

1. Medinės lentų grindys, 32 mm
2. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
3. Akmens vatos plokštės SUPERROCK
4. OSB plokštė, 12 mm
5. Vėdinamas pogrindis

1,32 2,14 2,47 2,97 3,63
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Pastaba: lentelėse pateiktos Rf vertės naudojamos grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimui.

Gelžbetoninės rūsio perdangos šiltinimas, 
kai įrengiamos plaukiojančios grindys

3
4

5

6

2

1

7

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šiluminė varža Rf [m² K / W]

50 75 100

1. Medinės lentų grindys, 32 mm
2. Išlyginamasis armuoto betono sluoksnis, 50 mm
3. Hidroizoliacija – polietileno plėvelė
4. Akmens vatos plokštės STEPROCK ND 40 mm
5. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm
6. Akmens vatos plokštės SUPERROCK
7. Gipso kartono plokštė, 13 mm

2,99 3,66 4,34
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Pastaba: lentelėse pateiktos Rf vertės naudojamos grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimui.

Gelžbetoninės rūsio perdangos šiltinimas,  
kai įrengiamos medinės grindys

3
4

5

6

2

1

Izoliacinių plokščių SUPERROCK storiai (mm)
Šiluminė varža Rf [m² K / W]

50 100 120 150 200

1. Medinės lentų grindys, 32 mm
2. Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
3. Oro tarpas
4. Akmens vatos plokštės SUPERROCK
5. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm
6. Mineralinis tinkas, 15 mm

1,33 2,16 2,49 2,98 3,64
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Pastaba: šiluminė varža apskaičiuojama: R=1/U

Nešildomų patalpų lubų šiltinimas

Izoliacinių plokščių FASROCK LG1 storiai (mm)
Šilumos perdavimo koeficientas U [W / m² K]

50 100 150 200

1.Grindų danga
2. Išlyginamasis armuoto betono sluoknis
3. Hidroizoliacija - polietileno plėvelė
4. Akmens vatos plokštės STEPROCK ND, 40 mm
5. Gelžbetoninė perdenginio plokštė, 220 mm
6. Akmens vatos plokštės FASROCK LG1

0,39 0,27 0,21 0,17

3

4

2

1

5

6
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Grindų ant grunto, perdangų,  
pamatų šiltinimas 

1. Atliekant grindų ant grunto ir rūsių atitvarų šilumos per-
davimo koeficientų U skaičiavimus įvertinamas grindų plotas ir 
forma bei grindis ribojančių sienų storis, pakraščių vertikaliojo ir 
horizontaliojo apšiltinimo įtaka. Lentelėse pateiktos Rf – grindų 
konstrukcijos šiluminės varžos vertės naudojamos grindų šilumos 
perdavimo koeficiento skaičiavimui. 

Detali skaičiavimų eiga pateikiama STR 2.01.09:2012  IV. skyriaus 
12-19 punktuose ir STR 2.05.01:2005 9 priedo 4 – 7  pavyzdžiuose.

2. Įrengiant grindis ant grunto, drenuojantis skaldos sluoksnis 
turi būti mažiausiai 150 mm. 

3. Grindų danga įrengiama pagal gamintojo rekomendacijas. 
4. Medininių perdangų konstrukcijoms naudojama mediena 

turi būti impregnuota antiseptinėmis priemonėmis prieš puvimą ir 
kenkėjus bei antipirenais prieš degimą. 

5. Skaičiuojant medininių perdangų konstrukcijos R vertes 
priimta, kad medinių 100 mm (aukščio) sijų žingsnis lygus 600 mm. 

6. Šiltinimui naudojamos akmens vatos plokštės, kurių plotis 
565 mm. Akmens vatos plokštės turi būti 1–2 cm didesnių matmenų 
nei užpildomos konstrukcijos matmenys. 

7. Skaičiavimuose priimta, kad garo izoliacijai naudojama 
0,2 mm storio polietileno plėvelė. Garo izoliacija turi būti parinkta 
iš tam skirtų medžiagų (plėvelių, membranų) bei paklota sandariai, 
perdengiant ir suklijuojant sujungimus, be raukšlių. Prie vertikaliųjų 
plokštumų garo izoliacija pratęsiama iki termoizoliacinio sluoks-
nio viršaus ir priklijuojama arba / ir kitaip pritvirtinama. Gretimos 
juostos turi dengti viena kitą 150 mm, o sujungimų siūlės turi būti 
sandariai sujungtos. Garo izoliacijos charakteristikas pateikia ga-
mintojas. 

8. Skaičiuojant gelžbetoninės rūsio perdangos R ver-
tes priimta, kad metalinių karkaso profilių žingsnis lygus 
600 mm, o plaukiojančioms grindims ant gelžbetoninės rū-
sio perdangos įrengti naudojamos akmens vatos plokštės  
STEPROCK ND, kurių storis 40 mm. 

Pastabos
Grindys
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ROCKWOOL akmens vatos gaminių, skirtų statybinei 
izoliacijai, techniniai rodikliai

Pastabos: 1) kietesnis viršutinis sluoksnis; 2) minkštesnis apatinis sluoksnis; 3) kai storis 40 mm; 4) kai storis 30 mm.
Visų lentelėje pateikiamų akmens vatos gaminių (be dangos) vandens garų varžos faktorius µ = 1.

Gaminio pavadinimas

Vidutinis 
tankis

Deklaruoja-
masis šilumos 

laidumo 
koeficientas

Storio 
nuokrypio 

klasė

Gniuždomasis 
įtempis esant 

10% deformacijai

Stipris  
tempiant 
statmenai 
paviršiui

Sutelktoji 
apkrova

Dinaminis 
standu-

mas

Trumpalaikis 
vandens 
įmirkis

Ilgalaikis 
vandens 
įmirkis

Degumo 
klasifi-
kacija

Oro laidumo  
koeficientas

ρ  
[kg/m³]

λD  
[W/mK]

T
CS (10)  

[kPa]
TR  

[kPa]
PL (5)  

[N]
SDi  

[MN/m3]
WS  

[kg/m2]
WL (P)  

[kg/m2]
Euro-
klasė

I • 10-6  
[m3/(m·s·Pa)]

Lengvų konstrukcijų (pastogių, sienų, grindų), kurių neveikia apkrovos, šilumos ir garso izoliacija

SUPERROCK –  
universalios paskirties plokštės ~ 38 0,035 T2 – – – – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 100

MULTIROCK ROLL –  
statybiniai dembliai ~ 20 0,044 T1 – – – – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 250

Vėdinamų fasadų šilumos ir priešvėjinė izoliacija

VENTI MAX –  
dvitankės plokštės fasadams

~ 90 1)

~ 50 2) 0,036 T3 ≥ 0,5 – – – ≤ 1,0 – A1 ≤ 50

WENTIROCK –  
vėjo izoliacinės plokštės ~ 110 0,037 T4 ≥ 10 ≥ 7,5 – – ≤ 1,0 – A1 ≤ 30

PANELROCK –  
pusiau kietos plokštės ~ 65 0,036 T3 ≥ 0,5 – – – ≤ 1,0 – A1 ≤ 50

Tinkuojamų fasadų šilumos izoliacija

FRONTROCK MAX E –  
dvitankės plokštės fasadams 

~ 150 1)

~ 80 2) 0,036 T5 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 250 – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

FASROCK (> 40 mm) –  
plokštės fasadams ~ 135 0,039 T5 ≥ 40 ≥ 15 – – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

FASROCK LL –  
lamelės fasadams ~ 78 0,041 T5 – ≥ 80 – – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

FASROCK LG1 –  
baltu akrilu dengtos lamelės luboms ~ 72 0,041 T5 ≥ 20 ≥ 60 – – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

Grindų ant grunto ar betoninėse konstrukcijose šilumos ir garso izoliacija

STEPROCK HD –  
plokštės grindims ~ 140 0,039 T6 ≥ 30 – – 163)

214) ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

STEPROCK ND –  
plokštės smūgio garso izoliacijai ~ 120 0,037 T6 ≥ 20 – – 123)

204) ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

Plokščių (sutapdintų) stogų šilumos izoliacija

MONROCK PRO –  
dvitankės plokštės stogams

~ 190 1)

~ 110 2) 0,037 T4 ≥ 40 ≥ 10 ≥ 500 – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

DACHROCK 185 –  
kietos stogo plokštės ~ 185 0,042 T4 ≥ 80 ≥ 15 ≥ 700 – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

DACHROCK MAX –  
plokštės viršutiniam stogo 
izoliacijos sluoksniui

~ 155 0,041 T4 ≥ 50 ≥ 15 ≥ 400 – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60

SPODROCK –  
plokštės apatiniam stogo izolia-
cijos sluoksniui

~ 120 0,039 T4 ≥ 30 ≥ 7,5 ≥ 300 – ≤ 1,0 ≤ 3,0 A1 ≤ 60
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Atitvaros šiluminių parametrų (sluoksnio projektinio šilumos 
laidumo koeficiento, varžos ir šilumos perdavimo koeficiento) 

skaičiavimas 

Siekiant nustatyti atitvaros šilumines technines vertes jos eksploatavimo sąlygomis reikia atlikti šiuos 
skaičiavimus:

- sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento;
- atitvaros visuminės šiluminės varžos;
- atitvaros šilumos perdavimo koeficiento.

Atitvaros sluoksnio šiluminė varža, (m2 · K) / W apskaičiuojama pagal formulę: 

čia: d – sluoksnio storis (m);
λds – medžiagos projektinis šilumos laidumo koeficientas, W / (m · K) (paženklintiems atitikties „CE“ ženklu 

statybos produktams projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė gali būti apskaičiuojama arba gali būti nustatoma 
iš STR 2.01.03:2009 7 lentelės).

Projektinis šilumos laidumo koeficientas
Projektinė medžiagos šilumos laidumo koeficiento vertė λds, W / (m · K), apskaičiuojama pagal formulę:

čia:  λdec – deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W / m · K;
∆λω – pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijose, W / (m · K), imama iš STR 2.01.03:2009  

2 lentelės; 
∆λcv – pataisa dėl šiluminės konvekcijos poveikio (skaičiuojama pagal žemiau pateikiamą formulę).

Šilumos laidumo koeficiento pataisa ∆λcv, W / (m · K) dėl vidinės šilumos konvekcijos medžiagoje ir / arba 
termoizoliacinio sluoksnio plyšiuose tarp termoizoliacinių gaminių, taip pat tarp termoizoliacinių gaminių ir juos 
ribojančių paviršių apskaičiuojama pagal formulę:

∆λcv = λdec · Kcv;

čia:  λdec – deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W / (m · K);
Kcv – šilumos konvekcijos poveikio koeficientas, imamas iš STR 2.01.03:2009 5 lentelės. Šio koeficiento 

vertė priklauso nuo konstrukcijos vėdinimo intensyvumo, vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidžio K, vertės, 
termoizoliacinio sluoksnio įrengimo būdo ir šio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficiento.



64

Pastaba: termoizoliacinių gaminių grupei pagal oro laidumo koeficientą l < 60 × 10-6 m3 / (m · s · Pa) priskiriami 
ir nelaidūs orui gaminiai.

Atitvaros šiluminė varža
Atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža Rs (m

2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę:

čia: R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos (m2·K/W);
Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža (m2·K/W) imama iš STR 2.01.09:2012 2.2 lentelės.

Pastaba: šiluminė varža Rq apibūdina plono sluoksnio šiluminę varžą, įskaitant šiluminę varžą, atsirandančią 
dėl nepakankamo šio sluoksnio sąlyčio su kitomis atitvaros dalimis.

Atitvarų visuminė šiluminė varža Rt (m
2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę:

;

čia: Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W) imama iš STR 2.01.09:2012 2.3 lentelės;
Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža (m2·K/W);
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W) imama iš STR 2.01.09:2012 2.3 lentelės.

Pastaba: horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria 
daugiau kaip ± 30°.

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas
Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/m2·K) apskaičiuojamas pagal formulę:

čia: Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K/W).
Pastaba: šilumos perdavimo koeficiento vertė suapvalinama vienos šimtosios dalies tikslumu (iki dviejų 

skaitmenų po kablelio).

Skaičiuojant atitvarinių konstrukcijų ir jų termoizoliacinių sluoksnių šilumines varžas ir šilumos perdavimo 
koeficientus skaičiavimuose turi būti įvertinti:

- papildomi šilumos nutekėjimai per termoizoliacinius sluoksnius kertančius ryšius bei mechaninio 
tvirtinimo elementus (smeiges);

- termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimui panaudoto karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei varžai. 
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U vertės skaičiavimo pavyzdžiai

Gyvenamojo namo šlaitinio stogo konstrukcijos apšiltinimui naudojamos akmens vatos 
plokštės SUPERROCK

Kadangi stogas yra su vėdinamu oro tarpu, tai stogo dangos (1) ir oro tarpo (2) šiluminės varžos yra 
nevertinamos. Stogo konstrukcijos išorinio paviršiaus šiluminė varža yra prilyginama vidinio paviršiaus šiluminei 
varžai (kai šilumos srauto kryptis aukštyn) – Rse = Rsi = 0,10 m2·K/W (pagal STR 2.01.09:2012 2.3 lentelę).

Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža:

Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė (3) priimama kaip plonas sluoksnis prispaustas prie vieno iš atitvarinės 
konstrukcijos paviršių – Rq,3 = 0,02 (m2 · K) / W (pagal STR 2.01.09:2012 2.2 lentelę).

Termoizoliacinis (4) sluoksnis – sudarytas iš dviejų 150 mm ir 120 mm storių akmens vatos plokščių 
SUPERROCK, todėl šiluminė varža skaičiuojama atskirai kiekvienam sluoksniui. 

150 mm storio akmens vatos plokščių SUPERROCK deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė 
λdec = 0,035 W / (m · K). 

Storis, 
mm

Šilumos 
laidumo 

koeficiento 
vertė,  

W / (m · K)

Pastabos 

1. Stogo danga
2. Vėdinamas oro 
tarpas 50 mm

3. Vėjo izoliacija – 
difuzinė plėvelė

4. Akmens vatos 
plokštės  
SUPERROCK

150 mm + 
120 mm

λdec = 0,035 
W / (m · K)

Oro pralaidu-
mas 

l < 100 ´ 10-6 
m3 / (m · s · 

Pa)
5. Garo izoliacija – 
polietileno plėvelė
6. Gipso kartono 
plokštė 12,5 mm λds = 0,025 

W / (m · K)

2
3

1

4
6

5
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Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λω, 
W  / (m · K), pagal STR 2.01.03:2009 2 lentelę vėdinamai atitvarai ∆λω = 0,001 W / (m · K). Šilumos 
konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0,1 (pagal STR  2.01.03:2009 5 lentelę, kai termoizoliacinis 
sluoksnis vėdinamas,  termoizol iacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal  oro pralaidumą  
l < 100 × 10-6 m3 / (m · s · Pa), termoizoliacinis sluoksnis yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu, o termoizoliacinio gaminio 
montavimo konstrukcijoje būdas atitinka 6 paaiškinime pateiktą konstrukcijos pavyzdį, kai termoizoliacijos gaminiai 
sujungti ar perdengti). Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

∆λcv = λdec · Kcv = 0,035 · 0,1 = 0,0035 W / (m · K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:
λds,1sl = λdec + ∆λω + ∆λcv = 0,035 + 0,001 + 0,0035 = 0,0395 W / (m · K).

150 mm storio akmens vatos plokščių SUPERROCK sluoksnio šiluminė varža:
R150 = d4,1sl / λds,1sl = 0,15 / 0,0395 = 3,797 m2·K/W.

Šiame sluoksnyje SUPERROCK plokštės sudėtos tarp medinių gegnių, kurių aukštis 150 mm, plotis 50 mm, 
o jos sudėtos kas 600 mm, projektinė medžio šilumos laidumo koeficiento vertė λds,m = 0,18 W / (m · K). Gegnių 
šiluminė varža:

Rm = d4,1sl / λds,m = 0,15 / 0,18 = 0,833 m2·K/W.

Termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama atsižvelgiant į akmens vatos ir medinės gegnės 
plotų santykį:

 m2·K/W.

120 mm storio ši lumos izol iaci ja taip pat  iš  akmens vatos plokščių SUPERROCK ,  kurių 
λdec = 0,035 W / (m · K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo 
konstrukcijoje ∆λω, W / (m · K), pagal STR 2.01.03:2009 2  lentelę vėdinamai atitvarai ∆λω = 0,001 W 
/ (m · K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0,1 (pagal STR 2.01.03:2009 5  lentelę, kai 
termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą  
l < 100 × 10-6 m3 / (m · s · Pa), termoizoliacinis sluoksnis yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu, o termoizoliacinio gaminio 
montavimo konstrukcijoje būdas atitinka 6 paaiškinime pateiktą konstrukcijos pavyzdį, kai termoizoliacijos gaminiai 
perdengti). Pataisa dėl šiluminės konvekcijos: 

∆λcv = λdec · Kcv = 0,035 · 0,1 = 0,0035 W / (m · K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds,2sl = λdec + ∆λω + ∆λcv = 0,035 + 0,001 + 0,0035 = 0,0395 W / (m · K).
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120 mm storio akmens vatos plokščių SUPERROCK sluoksnio šiluminė varža:

R120 = d4,2sl / λds,2sl = 0,12 / 0,0395 = 3,038 m2·K/W.

Šiame sluoksnyje SUPERROCK plokštės sudėtos tarp 0,6 mm storio „C“ formos plieninių cinkuotų profilių 
(naudojamų gipso kartono plokščių tvirtinimo sistemose), kurie prie medinių gegnių pritvirtinti „U“ formos 
tiesioginio tvirtinimo kronšteinais. Kadangi šie kronšteinai yra perforuoti bei jų kontakto plotas su medinėmis 
gegnėmis santykinai nedidelis, šilumos nutekėjimas per šias jungtis – nevertinamas, ir šio sluoksnio šiluminė 
varža yra lygi 120 mm storio akmens vatos plokščių SUPERROCK sluoksnio šiluminei varžai: R120 = 3,038 m2·K/W.

Garo izoliacijos (5) sluoksnis priimamas kaip plonas sluoksnis glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros 
sluoksnio paviršiaus – Rq,5 = 0,02 (m2 · K) / W (pagal STR 2.01.09:2012 2.2 lentelę).

Apdailos sluoksnis (6) yra įrengiamas iš 12,5 mm storio gipso kartono plokščių, kurių projektinė šilumos 
laidumo koeficiento vertė λds,6 = 0,25 W / (m · K).

R6 = d6 / λds,6 = 0,013 / 0,25 = 0,052 m2·K/W.

Stogo suminė šiluminė varža:

Rs = Rq,3 + R4,1sl + R4,2sl + Rq,5 + R6 = 0,02 + 2,929 + 3,038 + 0,02 + 0,052 = 6,059 m2·K/W.

Stogo visuminė šiluminė varža:

Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,10 + 6,059 + 0,10 = 6,259 m2·K/W.

Apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas:

 W/m2·K.

Gyvenamojo namo šlaitinio stogo apšiltinto 270 mm storio akmens vatos plokštės SUPERROCK šilumos 
perdavimo koeficientas U = 0,16 W/m2·K.



68

Gyvenamojo namo sienos išmūrytos iš keraminių blokelių bus šiltinamos akmens vatos 
plokštėmis FRONTROCK MAX E

Sienos atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža yra Rse = 0,04 m2·K/W, o vidinio paviršiaus šiluminė varža 
Rsi = 0,13 m2 · K / W (kai šilumos srauto kryptis horizontali pagal STR 2.01.09:2012 2.3 lentelę).

Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža:

Klijų mišinio, dekoratyvinio tinko sluoksnio (1) storis yra priimamas 15 mm, kurio projektinė šilumos laidumo 
koeficiento vertė λds,1 = 1,0 W / (m · K).

R1 = d1 / λds,1 = 0,015 / 1,0 = 0,015 m2·K/W.

Termoizoliaciniam (2) sluoksniui naudojamos 150 mm storio akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E, kurių 
deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,036 W / (m · K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa 
dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λω, W / (m · K), pagal STR 2.01.03:2009 2 lentelę nevėdinamai 
atitvarai ∆λω = 0,002 W / (m · K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0 (pagal STR 2.01.03:2009 5 lentelę, 
kai termoizoliacinis sluoksnis nevėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą                  
< 60 × 10-6 m3 / (m · s · Pa), o termoizoliacinio gaminio montavimo konstrukcijoje būdas atitinka 1 paaiškinime 
pateiktą konstrukcijos pavyzdį, kai termoizoliacijos gaminiai priklijuoti arba mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamo 
paviršiaus). Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

∆λcv = λdec · Kcv = 0,036 · 0 = 0 W / (m · K).

Storis, mm

Šilumos 
laidumo  

koeficiento  
vertė,  

W / (m · K)

Pastabos 

1. Klijų mišinio, 
dekoratyvinio 
tinko sluoksnis

15 mm λds = 1,0  
W / (m · K)

2. Akmens 
vatos plokštės  
FRONTROCK 
MAX E

150 mm λdec = 0,036  
W / (m · K)

Oro  
pralaidumas  
l < 60 ´ 10-6 
m3 / (m · s · 

Pa)
3. Keraminis  
tuščiaviduris 
blokelis

200 mm Projektinė šiluminė varža  
Rd.s = 0,87 m2·K/W

4. Mineralinis 
tinkas 15 mm λds = 1,0 

W / (m · K)

1

2

3

4
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Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds,2 = λdec + ∆λω + ∆λcv = 0,036 + 0,002 + 0 = 0,038 W / (m · K).

Termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža:

R2 = d2 / λds,2 = 0,15 / 0,038 = 3,846 m2·K/W.

Sienos laikantysis (3) sluoksnis – 200 mm storio tuščiavidurių keraminių blokų mūras, 
kurio projektinė šiluminė varža 

R3 = 0,87 m2·K/W.

Mineralinio tinko sluoksnio (4) storis yra priimamas 15 mm, 
kurio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: λds,4 = 1,0 W / (m · K).

R4 = d4 / λds,4 = 0,015 / 1,0 = 0,015 m2·K/W.

Sienos suminė šiluminė varža:

Rs = R1 + R2 + R3 + R4 = 0,015 + 3,846 + 0,87 + 0,015 = 4,746 m2·K/W.

Sienos visuminė šiluminė varža:

Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,13 + 4,746 + 0,04 = 4,916 m2·K/W.

Sienos šilumos perdavimo koeficientas:

 W/m2·K.

Kai termoizoliaciniam sluoksniui pritvirtini yra naudojami mechaninio tvirtinimo elementai (smeigės), dar 
reikia apskaičiuoti šilumos perdavimo koeficiento pataisą ∆Uf dėl papildomo šilumos nutekėjimo per jungtis 
(skaičiuojama pagal STR 2.01.09:2012 3.19 formulę):

Šiuo atveju, mūsų pavyzdyje skaičiuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema, kurios 
projektavimas atliekamas pagal Europos techninių liudijimų rengimo vadovą – ETAG 004 „Išorinės tinkuojamos 
termoizoliacinės kompozicinės sistemos“, o pagal ETAG 004 5.1.6.1 punktą – šilumos perdavimo koeficiento 
pataisa dėl tvirtinimo vertinama tik tuomet, jei smeigių kiekis n > 9 vnt.



70

Sluoksnio medžiagos  
pavadinimas Sluoksnio storis d, mm Projektinė šiluminė varža  

R, (m2 · K) / W

Keraminių plytų mūras

250 0,42

380 0,63

510 0,85

Keraminių blokelių mūras

175 0,76

200 0,87

250 1,09

300 1,30

Keramzitbetonio blokelių mūras

200 1,05

250 1,32

300 1,58

Akytojo betono blokelių mūras

200 1,43

250 1,79

300 2,15

Silikatinių blokelių mūras
180 0,26

240 0,35

Betono blokelių mūras
190, 200 0,10

240 0,12

Mineralinis tinkas (vidaus) 15 0,017

Mineralinis tinkas (išorės) 15 0,015

Skaičiavimams naudojamų konstrukcinių medžiagų 
projektinių šiluminių varžų lentelė

Apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas įvertinant pataisą: 

UI= U + ΔUf=0,20+0=0,20 W/m2·K
.

Kai gyvenamojo namo sienos išmūrytos iš 200 mm storio keraminių blokelių ir apšiltinamos 150 mm storio 
akmens vatos plokštėmis FRONTROCK MAX E, šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/m2·K.
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