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Lango montavimo šiltinimo sluoksnyje sistema 
Triotherm+

Vokietijoje sukurta  blaugelb Triotherm+ sistema skirta tinkamam lango sumontavimui į pastatus kurie 
atitinka A+ ir A++ energetinio efektyvumo klasę ir turinti Vokietijos Passivhaus Institut sertifikatą.

Ši, Passivhaus Institut ir dar daugiau kaip 20 kitų sertifikatų turinti  sistema  užtikrina:
- statinį įmontuoto lango tvirtumą ir vėjo apkrovų laikymą;
- sandarumą;
- garso izoliaciją;
- didesnį šilumos  taupymą, lyginant su alternatyviais montavimo būdais
- bei suteikia galimybę didesniam šviesos srauto patekimui į patalpas.

Triotherm+  sistema susideda iš trijų pagrindinių komponentų: 

Profiliai Klijai-sandariklis Tvirtinimo varžtai



Passivhaus Institut patvirtintos vertės sistemai
kai langas įmontuotas į Triotherm+ profilius

✓ Passivhaus Institut patvirtintos U   vertės W/(m2K)

sistemai, kai langas įmontuotas į Triotherm+ profilius
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Passivhaus Institut patvirtintos vertės sistemai
kai langas įmontuotas į Triotherm+ profilius

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paties Triotherm+ profilio U vertės yra:  70 mm pločio  0,57 W/m2K, o 230 mm pločio 0,1739
W/m2K, tačiau įmontuoto lango sistemos gaunama U vertė dar priklauso nuo daugelio kitų faktorių:  lango U vertės, lango 
rėmo pločio, šiltinimo sluoksnio U vertės, šilumos nuostolių per šiltinimo/sandarinimo vietas; lango rėmo uždengimo 
(neuždengtas, dalinai uždengtas, pilnai uždengtas) ir t.t., todėl galutinės U vertės SISTEMAI „ĮMONTUOTAS LANGAS“ yra 
sekančios:



U verčių ir akustinės izoliacijos skirtumai naudojant skirtingą 
montavimo būdą

Vertinimo kriterijai:

Vokietijoje pastato PASIVHAUS 
kategorijai pasiekti, yra 
naudojama skaičiavimo 
metodika , kad įmontuoto lango 
sistemos U ≤ 0,85 W/(m2K). 

Su Triotherm+ sistema 
įmontuotam langui U vertė 
pasiekiama  0,78-0,85 W/(m2K) 
(kai rėmas uždengtas arba 
dalinai uždengtas)

Lietuvoje pastato A++ 
energetinei klasei pasiekti yra 
skaičiuojama, kad atskirai langų 
U vertė turi būti 0,7 W/(m2K) , o  
ilginio šilumos tiltelio šilumos 
perdavimo koeficiento vertės ψ
(psi) skaičiuojamos atskirai, 
naudojant specializuotas 
programas arba ψ (psi) vertes 
imant iš katalogų. 

Triotherm+ profilių šiluminio laidumo λ vertė 0,04  
(W/mK), 



Klimato zona
Miunchenas, 

Vokietija

Maskva,

Rusija

Pekinas,

Kinija

Almata,

Kazachstanas

Heizgradstunden https://www.energie-

lexikon.info/heizgradtage.html

kKh per metus 92 116 75 91

Vidutinė vertė

Triotherm +

W/(mK)

0,010

Metaliniai kampai 0,028

Mūras 0,082

Skirtumas

Triotherm + lyginant 

su metaliniais 

kampais
W/(mK)

0,018

Triotherm + lyginant 

su montavimu į mūrą 0,072

Šilumos 

taupymas

Triotherm + lyginant 

su metaliniais 

kampais kWh/(metrui per 

metus)

1,64 2,07 1,34 1,62

Triotherm + lyginant 

su montavimu į mūrą 6,62 8,34 5,39 6,55

CO2 taupymas

Triotherm + lyginant 

su metaliniais 

kampais Kg CO2eq/( metrui per 

metus)

0,49 0,62 0,40 0,49

Triotherm + lyginant 

su montavimu į mūrą 1,99 2,50 1,62 1,96

Taupymas vienam lango perimetro ilginiam metrui .  
PASSIVHAUS INSTITUTO studija, 2019 m balandis.

https://www.energie-lexikon.info/heizgradtage.html


Statybose naudojamų medžiagų šiluminio laidumo λ vertės (W/mK), 

Apšiltinimo medžiagos:

Ekstruduotas polistirolas XPS  0,032-0,040
Polistirolas EPS    0,033-0,043
Mineralinė vata  0,033-0,045

Langų tvirtinimo profiliai

Triotherm+ 0,04

Perdirbto poliuretano profiliai PUR/PIR tik 0,07 - 0,09

Kitos statybinės medžiagos

Pušis  0,120
OSB, fanera 0,130
Ąžuolas 0,170
PVC  0,190
Gipskartonas 0,210
Keramzitiniai blokeliai 0,230
Keraminiai blokeliai 0,310
Arko blokeliai 0,680

Triotherm+  profilių šiluminio laidumo 
palyginimas su kitomis medžiagomis

Šilumos perdavimo koeficientas U 
apskaičiuojamas sekančiai:

U= λ /d 
Kur d – medžiagos storis metrais

70 mm pločio Triotherm+ 
U= 0.57 W/m2K

70 mm pločio PUR/PIR  
U = 1 W/m2K



PIR/PUR profilio  λ = 0,07-0,09  W/mK
Tai profilis pagamintas perdirbant kietųjų poliuretano putų 
atliekas

Šilumos perdavimo koeficientas U skirtingiems langų montavimo profiliams

U apskaičiuojamas sekančiai:   U= λ /d ,   kur λ – šiluminio laidumo vertė W/mK,   d – medžiagos storis metrais )

70 mm pločio perdirbto poliuretano profilis PIR/PUR   
U=0.07/0.07= 1 W/m2K

Triotherm+ profilis
Šiluminio laidumo λ vertė yra 0,04 W/mK

Pavyzdys:  
70 mm pločio profilio Triotherm+

U=0.04/0.07 = 0.57 W/m2K

Pastaba: Triotherm+ yra U vertė yra 0.57 W/m2K , tačiau dėl lango rėmo ir sandarinimo zonos įtakos, bendra įmontuoto 
lango U vertė padidėja iki 0,81-0,85 W/m2K. Tad kokia bendra įmontuoto lango U vertė  su  ženkliai mažesnę  U vertę 
turinčiais  PIR/PUR profiliais lango montavimui? Ar sistema turi sertifikatus ?

Šilumos perdavimo koeficiento (U vertės) palyginimas
Lyginama tik profilis, o ne sistema „įmontuotas langas“



Triotherm+  techniniai duomenys



blaugelb Triotherm+ sistema turi aštuonių pločių profilius: 

Triotherm+  profilių  pločiai



Kuo arčiau išorės 
montuojamas langas, 
tuo daugiau šviesos 
srauto patenka į vidų.

Su aštuonių pločių 
Triotherm+ profilių 
pagalba :
1- pasirenkama  optimali 
lango padėtis 
2-išnešimas suderinamas 
su fasado apdaila (ypač 
aktualu naudojant 
apdailos plytas)

Su Triotherm+ – daugiau šviesos ir
tinkami sprendimai fasado apdailai 



A                                    B                                             C                                 D

Šviesos srautas ir akustinė izoliacija = komfortas ir jaukumas

Išeitis:  išneštam montavimui naudoti geresnę akustinę izoliaciją turinčius  ir 
sertifikuotus lango montavimo profilius Triotherm+ ( Rw 48-56 dB garsui
neutralūs)   Tokiu būdu pasiekiami abu komforto elementai: daugiau šviesos 
patalpose ir išlaikoma gera akustinė izoliacija.

IFT Rosenheim atlikti tyrimai parodė, kad didinant išnešimą su įprastomis priemonėmis (kronšteinais)  
daugiau saulės šviesos, geresnė šiluminė izoliacija,  tačiau blogesnė akustinė izoliacija (parametras 
Schallschutz).  Langai su trijų stiklų paketu dažniausiai turi 34-36 dB akustinę izoliaciją.

Tačiau su metaliniais kronšteinais sumontuoto lango garso izoliacija (C padėtyje ) pablogėja iki 32 dB.



Triotherm+ sistemos sertifikatai

Sertifikavimo įstaiga Passivhaus Institut: -Komponente ID 1107wc03
Sertifikavimo įstaiga :  Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA)
MPA šlyties įtempių (dok.nr 1101/082/16)
MPA statinės apkrovos bandymai tvirtinant įvairiose statybinėse medžiagose (dok nr
1101/063/16 )
MPA apkrovos vienam tvirtinimo taškui  (dok.nr.1101/098/16)
MPA slinkties (dok.nr 1101/058/16)
MPA tinkamumas montuoti pagal ETB 1985 ir DIN 4103-1:2015 normas (dok.nr
1101/285/16) 
MPA blaugelb varžtų  įstrižoms apkrovoms (dok.nr 1102/137/19-SZ-K)
MPA blaugelb varžtų  išilginėms apkrovoms (dok.nr 1102/137/19-Z-K)
MPA visa SERIJA sertifikatų:  tvirtinimas cokolinėje dalyje, vėjo apkrovų skaičiavimai
Sertifikavimo įstaiga Holzfoschung Austria:  tinkamumas pagal ONORM B5320  4.8 ir 
B53321 (dok.nr 973/2018-BF)
Sert.įstaiga IFT Rosenheim sertifikatai MO 01/1 ir  MO 02/1 2015-06 ( sandarumui ir 
tvirtinimo sistemai: oro ir vandens pralaidumui, vėjo apkrovoms, papildomoms 
apkrovoms, temperatūros pasikeitimams, atidarymo ciklams, stūmimui, (dok.nr 15-
003047-PR01-1)
IFT Rosenheim sertifikatai  garso izoliacijai, Prufbericht:  Nr 16-002157-PR02
IFT Rosenheim sertifikatas montavimui pagal RC2 normas (dok.nr 16-000525-PR01)
Sert.įstaiga PIV Prufinstitut sertifikatas montavimui pagal RC3 normas (dok.nr. 45-
79/19)
Sertifikavimo įstaiga MFPA Leipzig degumo klasės klasifikavimo pažymėjimas KB 
3.1/18-245-3 pagal DIN EN 13501-1:2019-05
Sertifikavimo įstaiga Gemeinschaft Emissionskontrolierte Verlegewerkstoffe
Klebstofe und Bauprodukte – sertifikatas klijams GEV-EMICODE EC1 plus

> 20 !!!

Triotherm+  sistema 
(= profiliai+klijai+varžtai) 
išsamiai sertifikuota pagal 
statybose keliamus reikalavimus:



Triotherm+ aiškiai ir tiksliai apskaičiuotas tvirtinimas

Apskaičiuotos, sertifikuotos  ir aiškiai nurodytos Triotherm+ tvirtinimo priemonės  į visas statybines medžiagas



- Triotherm+  išbandytos ir sertifikuotos apkrovos į dažniausiai naudojamas medžiagas nešančių 
sienų statybai.  Specialiai parinktų tvirtinimų dėka atlaikomos apkrovos vienam tvirtinimo taškui 
beveik nekinta didinant išnešimą:   70 mm:  260 kg -160 kg ,   230 mm:  390 kg – 174 kg

Triotherm+ privalumai  prieš kronšteinus
ypač  efektyvūs,  didinant išnešimą.    Palyginimas:

- Kronšteinai didinant išnešimą turi stipriai mažėjančias statines vertes:
Pvz: to paties tipo kronšteino apkrovų laikymas esant skirtingam išnešimui:
30 mm išnešimas – 145 kg,   115 mm išnešimas – tik 17 kg – rėmo tvirtinimas nebus stabilus

Ypač netinkamas spendimas varstomiems langams



Triotherm+ atlaikomų apkrovų į vieną tvirtinimo
punktą lentelė:

- Priklausimai nuo apkrovos, 
naudojama nuo vieno iki 
keturių varžtų į vieną tvirtinimo 
punktą



Puikią montavimo Triotherm+ statiką patvirtinančių 
sertifikatų sąrašas

Sertifikuoti varžtai blaugelb Rahmenfixschraube FK T-30.  
Sertifikavimo įstaiga :  Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
(sutrumpintai MPA) 
MPA bandymų protokolai varžtų įstrižoms apkrovoms (dok.nr 1102/137/19-SZ-K) ir išilginėms apkrovoms (dok.nr 
1102/137/19-Z-K).   

Tačiau pagrindinis privalumas – sertifikuota statinėms apkrovoms kaip sistema (profiliai+varžtai+klijai&sandariklis) . 
Triotherm+  mechaninių/statikos  savybių sertifikatai:
Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA) 
šlyties įtempių (dok.nr 1101/082/16)
MPA  statinės apkrovos bandymai tvirtinant įvairiose statybinėse medžiagose (dok nr 1101/063/16 )
MPA apkrovos vienam tvirtinimo taškui  (dok.nr.1101/098/16)
MPA slinkties (dok.nr 1101/058/16)
MPA tinkamumas montuoti pagal ETB 1985 ir DIN 4103-1:2015 normas (dok.nr 1101/285/16) 
Sert.įstaiga IFT Rosenheim sertifikatai MO 01/1 ir  MO 02/1 2015-06 ( sandarumui ir tvirtinimo sistemai: oro ir vandens 
pralaidumui, vėjo apkrovoms, papildomoms apkrovoms, temperatūros pasikeitimams, atidarymo ciklams, stūmimui, 
(dok.nr 15-003047-PR01-1)
IFT Rosenheim sertifikatas montavimui pagal RC2 normas (dok.nr 16-000525-PR01)
Sert.įstaiga PIV Prufinstitut sertifikatas montavimui pagal RC3 normas (dok.nr. 45-79/19)



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI.  SPRENDIMAI TVIRTINIMUI

Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA) sertifikuotos F vertės vėjo 
apkrovoms iš vidaus į išorę F H i-a Rd ir iš išorės į vidų F H a-i Rd bei apskaičiuotos apkrovos montavimui pagal ETB normas („prancūziškiems 
balkonams“) F H a-i RdA

Standartiniu atveju                                                                               Ypač didelių vėjo apkrovų atveju ir ETB atveju



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI. SPECIALŪS SPRENDIMAI TVIRTINIMUI

Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA) sertifikuotos F vertės vėjo 
apkrovoms iš vidaus į išorę F H i-a Rd ir iš išorės į vidų F H a-i Rd bei apskaičiuotos apkrovos montavimui pagal ETB normas („prancūziškiems 
balkonams“) F H a-i RdA

Ypač didelių vėjo apkrovų atveju ir ETB atveju langams su skersiniais



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI. SPECIALŪS SPRENDIMAI TVIRTINIMUI

Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA) sertifikuotos F vertės vėjo 
apkrovoms iš vidaus į išorę F H i-a Rd ir iš išorės į vidų F H a-i Rd bei apskaičiuotos apkrovos montavimui pagal ETB normas („prancūziškiems 
balkonams“) F H a-i RdA

Kai tvirtinimo varžtas į lango rėmą sukamas ne iš varčios/stiklo pusės, o iš fasado šiltinimo pusės.



Specialioji dalis:
šiltinimo, sandarinimo  ir aukščių išlyginimų sprendimai   apatinėje rėmo dalyje 
(cokolinės srities sprendimai)



ψ-vertės skirtumai:
šonuose ir viršuje: 0,016 W/mK -0,012 W/mK = 0,028 W/mK
apačioje: 0,091 W/mK -0,0033 W/mK = 0,094 W/mK

Standartinis montavimas
mūro konstrukcijoje

Su išneštu montavimu į 
šiltinimo sluoksnį su sistema 
blaugelb Triotherm+

Šilumos srautai ir nuostoliai.
IFT Rosenheim instituto duomenimis, didžiausi  šilumos nuostoliai  – apatinėje rėmo dalyje

✓ Naudojant Triotherm +, pastebimai geresnės ilginio šilumos tiltelio šilumos perdavimo koeficiento ψ
(psi) vertės. Tai reiškia mažesnius šilumos nuostolius.

IFT Rossenheim instituto atliktas tyrimas – didžiausi šilumos nuostoliai yra 
apatinėje rėmo dalyje

Apatinėje dalyje naudojant Triotherm + profilius ir iš tos pačios medžiagos 
pagamintus cokolinius SDP-EPS arba popalanginius BAP-EPS profilius, 

pasiekiamas geriausias šilumos taupymo rezultatas.

Žemiau pateikiamos šešios skaidrės – apie tinkamą cokolinių profilių 
SDP-EPS tvirtinimą – apskaičiuotas  vėjo apkrovas ir statines apkrovas.

ψ-vertės skirtumai 



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI COKOLINĖJE DALYJE

Specialūs blaugelb kampai  naudojami cokoliniam profiliui SDP-EPS tvirtinti. 
(SDP-EPS gaminamas iš tos pačios medžiagos kaip Triotherm+), o taip pat kitų 
rūšių, statiškai tvirtesniems cokoliniams profiliams SDP-IHP-EPS ir SDP-PVC-
EPS tvirtinti.

blaugelb kampai yra cinkuoti po iškirtimo, todėl turi tinkamą antikorozinį 
atsparumą, reikalingą kronšteinams cokolinėje dalyje (įprastai kiti kampai 
langų tvirtinimui kertami ir lenkiami iš cinkuoto plieno lakšto, todėl kirtimo 
briaunose plienas atviras, be cinko). blaugelb kampų gamybos būdas 
brangesnis, tačiau jie turi didesnį antikorozinį atsparumą.

blaugelb kampų standumo briaunos kampo viduje, todėl pritaikyta 
kokybiškam sandarinimo juostos apklijavimui

blaugelb kampai atitinka statinių apkrovų cokolinei daliai reikalavimus. 
MPA institute sertifikuota pagal ETB 1985 ir DIN 4103-1 2015. 

blaugelb kampai turi skyles, skirtas 7,5x42 mm tvirtinimo varžtams sukti  į 
SDP-EPS cokolinį profilį.  Yra naudojami 4 varžtai

Su blaugelb kampais cokolinis 
profilis tvirtinamas tiek ant 
betono perdangos, 
tiek naudojant išnešimui 
profilius  Triotherm+ 



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI COKOLINĖJE DALYJE

Cokolinių SDP profilių sertifikuotam tvirtinimui naudojami blaugelb montažiniai kampai. Jie skiriasi nuo kitos paskirties 
kampų.

Vizulaus montavimo kampų palyginimas Paskirtis:

1. blaugelb montažinis kampas 200x100x2 mm, W forma. Cokolinių SDP profilių tvirtinimui

2. STROXX SOLID montažinis kampas 65x145x3 mm, U-profilis Langų rėmams tvirtinti

3. Montavimo kampas nelygiašonis su standumo briauna 150x90x65 storis 2.5 mm      Langų ir cokolinių profilių                
apkrovoms nesertifikuotas 

statybinis kampas

1.               2.             3. 



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI COKOLINĖJE DALYJE

HS-PORTAL sistemoms naudojami du SDP-EPS profiliai, o  blaugelb kampai tvirtinami iš vidinės pusės. 

Pastaba dėl vertikalių apkrovų (dėl lango konstrukcijos svorio) skaičiavimo:  
Jei SDP-EPS profiliai tvirtinami ant betono (brėžinys žemiau)  ir betonas yra nelygus, reikia naudoti „taškines atramas“ ir skaičiuoti  
apkrovas pagal atramų plotą (pvz pilnavidurei atramai 60x40 mm 5800 N = 591,44 kg)
Jei SDP-EPS profiliai tvirtinami ant Triotherm+ profilio ,  tai SDP-EPS profiliai klijuojami prie Triotherm+ ir skaičiuojama 200 kg/m.     Paties 
Triotherm+  profilio vertikalių apkrovų laikymą tvirtinant prie betono reikia skaičiuoti atskirai.



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI COKOLINĖJE DALYJE

Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA) sertifikuotos F vertės vėjo 
apkrovoms iš vidaus į išorę F H i-a Rd ir iš išorės į vidų F H a-i Rd bei apskaičiuotos apkrovos montavimui pagal ETB normas („prancūziškiems 
balkonams“) F H a-i RdA

Sprendimai cokolinėje dalyje, kai naudojamas SDP-EPS cokolinis profilis paaukštinimui, tinkamam apšiltinimui, 
sandarinimui ir sertifikuotam tvirtinimui, apskaičiuojant atsparumą vėjo apkrovoms.

PVC langui mediniam langui



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI COKOLINĖJE DALYJE

Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (sutrumpintai MPA) sertifikuotos F vertės vėjo 
apkrovoms iš vidaus į išorę F H i-a Rd ir iš išorės į vidų F H a-i Rd bei apskaičiuotos apkrovos montavimui pagal ETB normas („prancūziškiems 
balkonams“) F H a-i RdA

Sprendimai cokolinėje dalyje, kai naudojamas SDP-EPS cokolinis profilis paaukštinimui, tinkamam apšiltinimui, 
sandarinimui ir sertifikuotam tvirtinimui, apskaičiuojant atsparumą vėjo apkrovoms.

Aliumininiam langui



Triotherm+  lango montavimo sistemos privalumai
VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAI COKOLINĖJE DALYJE

Jeigu montuojamos labai sunkios konstrukcijos ir profiliui SDP-EPS nepakanka mechaninio stiprio, yra naudojami kiti 
cokoliniai profiliai:

SDP-IHP-EPS  (>4600 kg/m)                                             arba                                                      SDP-PVC-EPS (>5000 kg/m) 

Skaidrėje žemiau – visų cokolinių SDP profilių apžvalga:



BAP-EPS

Pritaikytas pagal pagal lango profilio kontūrą popalanginis profilis BAP-EPS

SDP-EPS

•Plotis ir U vertė:  64 mm (U=0,625 W/m2K)
• Ilgis 1175 mm.
•Su išilgine jungtimi, darbas be atliekų
•Medžiaga – aukšto spaudimo EPS.
•Aukštis 30 mm, 50 mm, 100 mm. Galimas jungimas per aukštį
•Apkrova klijuojant > 200 kg/m, apkrova naudojant atramas 11,22 kg /1 cm2

Gamintojo
trumpintas žymėjimas

Išvaizda
Jungimas

Tiekiami matmenys, pagaminimo būdas
U vertės (W/m2K), apkrovos

•Pločiai ir U vertės:   nuo 40mm (U=1 W/m2K) iki  80 mm (U=0.5 W/m2K)
•Ilgis 1200 mm frezuotas EPS arba 1175 mm gamintas formoje EPS
•Su išilgine jungtimi, darbas be atliekų
•Aukštis  nuo 30 mm iki  1200 mm.
•Apkrova klijuojant > 200 kg/m, apkrova naudojant atramas 11,22 kg /1 cm2

SDP-PVC-EPS

•Plotis 64 mm (U = 0,802) ir  68 mm (U=0,731)
•Aukštis 100, 130, 150, 180 mm
•Ilgis 3088 mm
•Su išilgine jungtimi, darbas be atliekų
•Klijuotas elementas iš  PVC, klijuotos faneros,  EPS šerdies
•Apkrova  klijuojant > 5000 kg/m. Apkrova naudojant atramas  7,81  kg /1 cm2

SDP-IHP-EPS

Universalus popalanginis profilis  ir popalanginis/cokolinis profilis blaugelb SDP-EPS

Universalus cokolinis profilis SDP-IHP-EPS

BAP – Bank Anschluss
Profil , išfrezuotas pagal 
profilio kontūrą 
popalanginis profilis

SDP – Sockel Damm
Profil
cokolinis apšiltinimo 
profilis

PVC – Poli Vinyl Chlorid, 
plastikas

Blaugelb EPS 
medžiagos ypatybės:  
High-density EPS 
(expanded
polystyrene), high 
ductility
didelio tankio EPS 
(suspensinis
nepresuotas 
polistirenas), didelis 
plastiškumas

Žymėjimų paaiškinimai

Universalus cokolinis profilis blaugelb SDP-PVC-EPS

•Pločiai ir U vertės: 50mm, 64 mm (0,559 W/m²K), 68 mm (0,523 W/m²K), 74 mm (0,478
W/m²K)
• Ilgis 2988 mm. Su išilgine jungtimi, darbas be atliekų
•Aukščiai: 40 mm, 100 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 180 mm. Galimas jungimas per aukštį;
•Klijuotas elementas: šerdis iš EPS 30 kg/m³, o išorinės dalys iš IHP (Integral-Hartschaumplatte),
suklijuotos D3 kokybės klijais (EN 204-D3);
•Apkrova klijuojant > 4600 kg/m. Apkrova naudojant atramas 7,187 kg /1 cm2



Triotherm + profilių klijavimas ir sandarinimas prie sienos.

Triotherm + profilių tvirtinimas prie sienos

Langų tvirtinimas į Triotherm + profilių rėmus.



- Labai aukšta pradinė klijavimo jėga – profiliai išlaiko nustatytą  poziciją iš 
karto po detalių suglaudimo. Tačiau galima koreguoti iki 20 min. po detalių 
suglaudimo !

- Jeigu iš karto po montavimo klijai-sandariklis  nesustingsta ir sušąla (pvz,: 
žiemos metu -15, -20 oC), tai atšilęs iki  > +5 oC suklijuoja ir užsandarina 
išlaikydamas visas ankstesnes savybes.

Unikalių savybių klijai-sandariklis  blaugelb Hybrid Polymer Fix
Triotherm + profilių klijavimui-sandarinimui prie sienos

20 min

- Sustingusių klijų klijavimo jėga 320 kg/10 cm2

-Puikiai sandarina, atsparus UV.

-Plastikinis klijų antgalis  turi paruoštas V formos išpjovas, kurių dėka 
užnešamas rekomenduojamas klijų kiekis. 

-Sertifikatai:  GEV EMIDODE EC1 plus ir  IFT Rosenheim Institut sertifikatas 
MO 01  sandarumui   ( oro ir vandens pralaidumui (dok.nr 15-003047-
PR01-1))



Prie nelygių statybinių blokelių profilis Triotherm+ 

klijuojasi ir tuo pačiu patikimai sandarinasi klijais, 
o sandarinimo plėvelės patogiai, sandariai, patikimai 
klijuojasi  prie lygaus Triotherm+  profilio ir prie lango 
rėmo.

Triotherm+ profilis pradžioje klijuojasi, o įprastai  po klijų 
sustingimo profilis tvirtinimas prie sienos  gręžiant ir 
sukant  varžtus.  Priklijuotas profilis ženkliai sumažina  
statybinių blokelių ir plytų vibracijas ir skilimą gręžiant. 
Todėl Triotherm+ profilis sukuria  sinerginį tvirtumą -
išvengiama statybinių blokelių skilimo.

Palyginimui 2: Montuojant metaliniais ar stiklo pluošto 
kronšteinais dažna problema – gręžimo ir varžtų sukimo 
metu skylantys blokeliai ir plytos. 

Palyginimui: Montuojant kronšteinais ir klijuojant 
lipnias sandarinimo juostas tiesiogiai prie blokelių, 
sandarumas neužtikrinamas. Ypač probleminės 
sandarinimo vietos - blokelių siūlės ir patys 
kronšteinai.

Triotherm+ privalumai prieš  kronšteinus
– tai sandarumas ir sinergetinis tvirtumas



Triotherm+ profilių jungimas be atliekų - inovatyvus 
"kregždės uodegos" formos sujungimas



Optimalu: “kregždės uodegos“ jungtyje  daugumoje atvejų pakanka 
vieno varžto

Nes “berniukas” patikimai užspaudžia “mergaitę” ☺

Išlaikanti tiesius profilius  jungtis: pleištinės formos “kregždės 
uodegos” jungimo detalės užtikrina montavimui patogų, lygiagretų 
Triotherm+  profilių sujungimą.

Inovatyvi “kregždės uodegos” 
formos jungtis taupo varžtus, ir 
profilį.

Naudojant Triotherm+ profilius - sandarus, tiesus  ir 
varžtus taupantis išilginis jungimas

Trumpos nuopjovos gali būti 
panaudojamos apatinėms 
atramoms (Stutze). Šios atramos 
naudojamos didesnėms 
apkrovoms į vieną tvirtinimo 
tašką pasiekti.(pvz: ši atrama 70 
mm  Triotherm+ profilio apkrovų 
laikymą tvirtinant į betoną 
padidina nuo 260 kg į iki 503 kg  
vieną tvirtinimo punktą )



1175 mm Triotherm+ profilio ilgis yra patogus ir 
transportuoti ir montuoti

1175 mm ilgio Triotherm+ profilis yra optimalus 
tvirtinimo varžtų išdėstymui pagal RAL 
montavimo  reikalavimus:
nuo krašto:    150 mm apačioje (horizontaliai), 

200 mm šonuose (vertikaliai),  
285 mm viršuje (horizontaliai);

tarp varžtų:   maks. 820 mm;
nuo jungties:  100 mm.   
Todėl varžtų skaičius analogiškas kaip 
naudojant ištisinį profilį. 

1175 mm Triotherm+ ilgio profilis: 
- optimalus ilgis vietinėje ir tarptautinėje 

logistikoje, nes  atitinka  europaletės ilgį ;
- telpa transportuoti mažame komerciniame 

transporte; 
- patogu nešti statybos vietoje.



Triotherm+  detalūs montavimo nurodymai



Triotherm+ detalūs montavimo nurodymai
Standartinis montavimas. Varžtų išdėstymas



Triotherm+ detalūs montavimo nurodymai
Standartinis montavimas su cokoliniu profiliu



Sertifikuotas RC2 klasės 
langų montavimas

Sertifikuotas montavimas pagal ETB normas  
EN18008-4 – abstursichernde Verglasungen (angl. 
“crash glasing”),   (liet. “apsaugantis nuo avarijos 
atraminis stiklinimas”)

Triotherm+ ypatingi  montavimo sprendimai

Sertifikuotas RC3 klasės 
langų montavimas 



Triotherm+ LANGO MONTAVIMO SISTEMA NAUDOJAMA NE TIK PRIVAČIOJE

BET IR DAUGIAAUKŠČIŲ NAMŲ STATYBOJE, TAIP PAT ALIUMINIO KONSTUKCIJŲ BEI
FASADŲ TVIRTINIMUI



Triotherm+ LANGO MONTAVIMO SISTEMA NAUDOJAMA NE TIK PRIVAČIOJE

BET IR DAUGIAAUKŠČIŲ NAMŲ STATYBOJE, TAIP PAT ALIUMINIO KONSTUKCIJŲ BEI
FASADŲ TVIRTINIMUI



Kuo Triotherm+  sistema geresnė už analogiškas sistemas?
Analogiškų sistemų palyginimui, atsakykite į šiuos klausimus:

2. Kokia profilio akustinė izoliacija? Ar yra akustinės izoliacijos sertifikatas?

1. Ar yra sertifikuoti tvirtinimo elementų  skaičiavimai konkrečiai statybinei  medžiagai?
(kokius varžtus naudoti, kokiais diametrais ir gyliais gręžti ?)

Tinkamas tvirtinimas - tai nepriekaištingo langų varstymosi, tvirtos ir patikimo sandūros tarp  angokraščio apdailos ir lango rėmo, 
netrūkinėjančių angokraščių garantija.

9. Ar identiškos šiluminės savybės ?   Ar SISTEMA sertifikuota PASSIV HAUS institute ?

7.    Kiek profilių pločių turi sistema? Ar yra galimybė prisitaikyti prie išorinės fasado apdailos?

3. Ar yra profilių jungimo technologija?  

8. Ar yra sertifikuotas tvirtinimas RC2 ir RC3 saugumo klasės langams ir montavimo pagal  ETB   
normas, ar apskaičiuotos vėjo apkrovos ?

4. Ar profilių jungtis sukabinanti ir bazuojanti ?  

5. Ar lieka profilio atliekų?

10. Kiek sertifikatų turi sistema ir kokios vertės/savybės sertifikuotos ? 

6. Ar profilis turi klijavimui skirtą korio struktūros paviršių. Ar klijų antgaliai paruošti tinkamam 
klijų kiekio užnešimui ? Ar klijai sertifikuoti su sistema?  Ar klijai iš karto fiksuoja, bet leidžia iki 
20 min. koreguoti ? Ar nesustingę klijai po užšalimo pilnai atgauna visas savybes ?

BE ATLIEKŲ

8 pločiai

> 20 !!!



blaugelb Triotherm+ - Vokietijoje sukurta  ir sertifikuota sistema.

• Sistema su > kaip 20 sertifikatų   iš jų - IFT Rosenheim institute (garso izoliacija, RC2, statybinių medžiagų 
bandymai pagal ift reikalavimus MO01 ir 02 sandarumui ir tvirtinimui),   iBMB MPA institute (statinės apkrovos, šlyties 

stiprio, slinkties, apkrovos vienam tvirtinimo taškui) ir  Passivhaus Institut (Komponente ID 1107wc03) ir kiti.

• Aštuoni profilių pločiai nuo 70 mm  iki 230 mm.    
• Statinės apkrovos skirtingiems išnešimo pločiams, skirtingose medžiagose nuo 160 kg  iki 503kg vienam tvirtinimo 
punktui su  dideliu atsargos rezervu. Sertifikuotas tvirtinimas – vienintelė sistema, kurioje  aiškiai nurodyta, kokius 
varžtus  ir  atramas naudoti tvirtinant į konkrečią statybinę  medžiagą (betonas, silikatinė plyta, keraminis blokelis, akytas 
betonas ir kt.) ir kokios leidžiamos apkrovos. Sertifikuotos vertės ir tvirtinimo būdai dėl vėjo apkrovų.

•Priešįsilaužyminė klasė RC2 ir RC3, sertifikuotas montavimas pagal ETB normas.
•Degumo klasė B1 pagal DIN 4102,   E pagal EN 13501-1

•Puiki šiluminė izoliacija. Triotherm+ liamda vertė 0,040 W/m*K pagal DIN EN 12089,  
yra 2-3 kartus geresnė už alternatyvias medžiagas langų tvirtinimui – perdirbto 
poliuretano profilius PIR/PUR ar  medieną.
•Puiki Triotherm+ akustinė izoliacija:  Rw 48-56 dB garsui neutrali (kai su metaliniais
kronšteinais tik 32dB) .

•Jungimas be atliekų – inovatyvus „kregždės uodegos“ formos sujungimas
•Greitas montavimas. Triotherm+ profilis lengvai ir tiksliai pjaustomas
•Puiki sumontuoto lango statika:  lango rėmo tvirtinimui prie Triotherm+

profilio su blaugelb varžtais, nereikalingos papildomos atramos (kyliavimas).
•100 proc. perdirbama.

LANGO MONTAVIMAS ŠILTINIMO SLUOKSNYJE.
Triotherm+   LANGO MONTAVIMO SISTEMOS APIBENDINTI PRIVALUMAI:



RC2              ETB

•Apkrova nuo 160 iki 503 kg/

/tvirtinimo punktui

•Liamda 0,040 W/m*K

• Iki 49-56 dB garsui neutrali


