
Jūsų patikimas partneris langų gamyboje ir montavime 

Langų montavimas ir sandarinimas šiltinimo sluoksnyje 



 

 
Turinys: 

 

Kodėl langus reikia montuoti šiltinimo sluoksnyje. 

 

Keturi esminiai klausimai, langą montuojant šiltinimo sluoksnyje. 

 

Langų statikos abėcėlė.  Statikos ypatumai. 

 

Kokie montavimo  būdai langus montuoti šiltinimo sluoksnyje.  Kokie šių montavimų 

ypatumai, problemos, neapibrėžtumai. 

 

Triotherm plius sistema. 

 

Cokolinio profilio privalumai. 

 

Sumontuoto lango sandarinimas. Kas geriau, multifunkcinės juostos, ar PU putos su 

vandens garus sulaikančiomis ir difuzinėmis plėvelėmis? 

 

Vandens garus sulaikančių ir difuzinių plėvelių tipai. 

 

Vandens garus sulaikančių ir difuzinių plėvelių montavimo klaidos. 

 
Kopijuoti, platinti šioje byloje pateikiamą informaciją galima tik su UAB REIMPEX KAUNAS raštišku sutikimu. 

Langų montavimas ir sandarinimas šiltinimo sluoksnyje 



 

 

 

 

Kodėl reikia montuoti langą šiltinimo sluoksnyje.  

 

Kokie privalumai ir ekonominė nauda. 

 

Kuo skiriasi įvairūs montavimo būdai. 

 



1 lango montavimas mūro konstrukcijoje                    2 lango montavimas šiltinimo zonoje 

 



Langų montavimas šiltinimo sluoksnyje 

 

Akivaizdi ekonomija 

Statybinės fizikos specialistai yra suskaičiavę, kad šiluminės energijos nuostoliai 

per langus, kurie sumontuoti laikančioje konstrukcijoje, yra penkis kartus didesni už 

tuos šilumos nuostolius, kurie patiriami pro šiltinimo sluoksnyje sumontuotus 

langus. 

Matematika šiuo atveju maždaug tokia. Pavyzdžiui, 120 m2 ploto gyvenamajame 

name langų plotas sudaro apie 15 proc. grindų ploto, t. y. 18 m2. Kad būtų 

lengviau skaičiuoti, tarkim, kad tai yra 10 vienetų vienodų langų, kurių matmenys 

1,2×1,5m, plotas – 1,8 m2, perimetras – 5,4 m. Taigi visų langų perimetras bus 54 

m, o savitieji šilumos nuostoliai per langų perimetru susidarančius ilginius 

šiluminius tiltelius, jeigu langai sumontuoti konstruktyve arba buvusiųjų langų 

vietoje, bus 27 W/K, jeigu montuojami termoizoliaciniame sluoksnyje – 5,4 W/K. 

Įvertinę vieno šildymo sezono trukmę (219 parų) ir vidaus ir išorės temperatūrų 

skirtumą (19,6 0C), gauname, kad šilumos nuostoliai per langų perimetru 

susidarančius ilginius šiluminius tiltelius, jeigu langai sumontuoti buvusiųjų 

vietoje, bus 2781 kWh, o jeigu termoizoliaciniame sluoksnyje – 556 kWh per 

šildymo sezoną. Skirtumas – išties labai didelis. Jei jūsų name pagamintos 

šiluminės energijos kilovatvalandė kainuoja, 0,05-0,09 EUR, tai per metus 

susidaro 100-200 EUR.  Beveik puse lango kainos! 

http://www.pasyvusnamas.lt/langu-montavimas-siltinimo-sluoksnyje/ 



Lango montavimo vietos pasirinkimas 
Šaltinis: sertifikavimo institutas IFT Rosenheim, Vokietija 



Lango montavimo vietos pasirinkimas. Šaltinis: IFT Rosenheim 

Montavimo pozicija A 
 

Psi-Wert: 0,078 W/(m K) 

Tai linijinis  šilumos pralaidumo  
koeficientas.  

 

Jis aprašo  šilumos srovę per rėmo 
profilio ir angokraščio jungtį. 

 

Kuo didesnė psi, tuo daugiau 
šilumos prarandama.   

 

Matavimo vienetas W/mK parodo: 
vienam metrui ir  vienam laipsniui 
temperatūros skirtumo 
prarandamas 1 watas. 

 
 

 

 

Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) wird nach dem Berechnungsverfahren nach DIN EN ISO 10077-1 berechnet. Neben den U-Werten für Glas und Rahmenkonstruktion sowie den 

jeweiligen Flächen dieser beiden Komponenten wird bei der Berechnung der lineare Wärmedurchgangskoeffizient ψ (Psi) des Abstandhalters benötigt. Dieser (auf die jeweilige Kantenlänge der 

Verglasung bezogene) Wert beschreibt den zusätzlichen Wärmestrom, der durch das Zusammenwirken von Rahmenprofil und Isolierglasrand, einschließlich des Einflusses des Abstandhalters, 

verursacht wird. Je höher der Psi-Wert ist, umso mehr Energie geht durch den Randverbund verloren. Die Maßeinheit ist W/(m K); 1 W/(m K) sagt aus: pro Meter Kantenlänge und pro Grad 

Temperaturdifferenz geht 1 Watt verloren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Watt_(Einheit)


Lango montavimo vietos pasirinkimas. Šaltinis: IFT Rosenheim 

Montavimo pozicijos A B C D 

Tačiau didinant išnešimą, akustinė izoliacija blogėja. Reikalingos papildomos priemonės. 

           A                                    B                                   C                               D 

0,043 W/(m K)  

0,014 W/(m K) 

0,078 W/(m K) 

Psi vertės pasikeitimai priklausomai nuo montavimo padėties (išnešimo): 

0,0051 W/(m K)  
Išnešimas 

PSI 



Lango montavimo vietos pasirinkimas. Šaltinis: IFT Rosenheim  

 PSI vertė keičiasi ne tik nuo montavimo pozicijos A B C D 
 
 

ψ -Wert: 0,091 W/mK 

fRsi: 0,74 

Bei UWand: 0,23 W/m²K 

ψ -Wert: - 0,0033 W/mK 

fRsi: 0,76 

Bei UWand: 0,23 W/m²K 

Lango šonuose, viršutinėje dalyje ir apatinėje dalyje PSI vertės skirtingos 

Montavimo pozicija B ir C – su įdėtiniu profiliu.   Apatinė dalis 

B                                                                    C – su įdėtiniu profiliu 



 Variante C  

 

Lango montavimo vietos pasirinkimas. Šaltinis: IFT Rosenheim 

Montavimo pozicija B ir C – su įdėtiniu profiliu.    

 Variante B: 

 

ψ -Wert: 0,016 W/mK 

fRsi: 0,88 

Bei UWand: 0,23 W/m²K 

ψ -Wert: - 0,012 W/mK 

fRsi: 0,86 

Bei UWand: 0,23 W/m²K 

Šoninė dalis 



Montavimas šiltinimo sluoksnyje su 
 blaugelb Triotherm+ System. Izotermos 

Koks  efektas  gaunamas montuojant langą C padėtyje lyginant su B 

 
ψ-vertės pasikeitimai: 
 
 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 

Su išneštu montavimu į šiltinimo 
sluoksnį su blaugelb Triotherm+  

 Pastebimai geresnės  ψ-vertės ir mažesni šilumos nuostoliai  (iki 10 l skysto kuro vienam langui per metus Vokietijos 

klimatinėje zonoje) 

 Paprastas montavimas (be atramų, apačioje be tarpų tarp lango profilio ir Trioterm) 

B) C) 



Lango rėmo montavimo būdai šiltinimo sluoksnyje 

 
Metaliniai kronšteinai 



Lango rėmo montavimo būdai šiltinimo sluoksnyje 

Stiklo pluošto kronšteinai 

 



Lango rėmo montavimo būdai šiltinimo sluoksnyje 

Padidinto tankio akmens vatos plokštės 

 



Lango rėmo montavimo būdai šiltinimo sluoksnyje 

Perdirbto poliuretano rėmai, kombinacijoje su polistirenu 



Lango rėmo montavimo būdai šiltinimo sluoksnyje 

Aukšto tankio EPS rėmai   (pvz.: Triotherm+ ) 

 



Lango rėmo montavimo būdai šiltinimo sluoksnyje 

 

 

 

 

Kuris montavimo būdas geriausias? 

 



Langą montuojant šiltinimo medžiagos zonoje sprendžiami keturi klausimai: 

 

2. Statika  

= ilgaamžiškumas, garantijos, išlaidos servisui 

4.  Šiluminės savybės 

ir sandarumo savybės  

= ekonominė nauda 

1. Kaina. 

Svarbu , tačiau jos 

sudedamosios dalys yra 

toliau pateikti klausimai ir 

atsakymai į juos: 

3. Šviesos srautas 

ir akustinė izoliacija  

=  komfortas ir jaukumas 



Lango patiriamos 

apkrovos dėl 

nuosavo svorio 

2. Statika =  

ilgaamžiškumas, garantijos, išlaidos servisui 
 

Trys būdingos problemos. Schematinė vizualizacija 

 
Lankstai neatlaiko 

apkrovų 

Blogai įtvirtintas 

lango rėmas angoje 

Blogai įtvirtintas stiklo 

paketas varčioje 



2. Statika =  

ilgaamžiškumas, garantijos, išlaidos servisui 

Kokių priemonių reikia, kad langas tinkamai varstytųsi, netrūkinėtų lango rėmo ir 

angokraščio apdailos sandūra? 



2. Statika =  

ilgaamžiškumas, garantijos, išlaidos servisui 

Statikos ABC 

Langas tinkamai varstysis, netrūkinės lango rėmo ir angokraščio apdailos 

sandūra, kai bus užtikrintos visos trys lango statikos sudedamosios dalys: 

 

 

B.  Tinkamai įtvirtinta varčia  = apkaustų tvirtumas ir patikimumas 

C.  Tinkamai įtvirtintas lango rėmas angoje  = sertifikuoti ir patikrinti tvirtinimo 

būdai 

A.  Tinkamai įstatytas stiklas varčioje = stiklo paketo bazavimas ir klijavimas. 



2. Statika =  

ilgaamžiškumas, garantijos, išlaidos servisui 

Statikos abėcėlės ypatumai 



                  2. Statika ir jos elementai:    A.   Stiklo paketo bazavimas  

 

 

 

 

 

 

Standartinis sprendimas: stiklo paketas varčioje tinkamai bazuojamas 

(“įremiamas”) naudojant distancines plokšteles 



       

 

          

          2. Statika ir jos elementai:   A.   Stiklo paketo bazavimo ydos   

 

 

 

 

 

 

Praktika rodo, kad ir koks bebūtų tvirtas profilis, per ilgesnį laiką stiklinimo 
kaladėlės profilį deformuoja, todėl varčia nusvyra, langas ar durys tinkamai 
neužsidaro.  

Ar yra geresnis sprendimas eliminuoti varčios deformacijas ? 

Taip pat neretai nutinka, kad stiklinimo kaladėlės neatsiremia visu plotu į 
stiklą, todėl stiklo paketai sutrūksta. 



2. Statika ir jos elementai:    A+   Stiklo paketo bazavimas + įklijavimas 

 

 

 

 

 

  

Standartinis sprendimas: tinkamai įtvirtintas stiklo paketas varčioje naudojant 

distancines plokšteles  + papildomas sprendimas įklijuojant stiklo paketą varčioje 

(pvz.: FENOTHERM klijais-sandarikliu): 

Ši naudinga papildoma opcija iki 80 proc.sumažina išlaidas langų servisui  ! ! ! 

FENOTHERM. 



2.  Statika ir jos elementai:    A-  Stiklo paketo bazavimas ir įklijavimas 

 

 

 

 

 

  

Vietoje klijų FENOTHERM dar gali būti 

naudojama dvipusio lipnumo juosta. 

Deja, stiklas, PVC, aliuminis, mediena turi 

skirtingus šiluminio plėtimosi koeficientus, 

o dvipusio lipnumo juosta elastingumu  

atsilieka nuo klijų, todėl ne taip efektyviai 

perima skirtingą medžiagų šiluminį  

plėtimąsi.  Varčia gali deformuotis. 



2. Statika ir jos elementai:     B  ir  B+    

Tinkamai įtvirtinta varčia = lankstų tvirtumas ir patikimumas 

 

PVC langams  

Lankstai FAVORIT ir TITAN AF 

Standartas iki 100 kg                     B 

Specialūs  lankstai iki 130 kg        B+ 

 

 

 

Mediniams langams   

Lankstai FAVORIT 

Standartas iki 100 kg                  B 

Specialūs  lankstai iki 130 kg     B+ 

 

 

SIEGENIA  lankstų atlaikomi maksimalūs svoriai  

atverčiamiems-atidaromiems langams 

 

 



2. Statika ir jos elementai: 

 Tinkamai įtvirtinta varčia  = lankstų tvirtumas ir patikimumas 

 

SIEGENIA  lankstų atlaikomi maksimalūs svoriai  

atverčiamiems-atidaromiems langams 

 

 

 

PVC  ir mediniams langams B++  

Paslėpti lankstai TITAN Axxent 24+ 

Standartas iki 150 kg  ! ! ! 

Kai daugumos kitų gamintojų  – iki 80 kg 

 

 
 

Mediniams langams B+++ 

Lankstai TITAN Heavy Duty 

Atidaromos-atverčiamos varčios  iki 200 kg 

Atidaromos varčios iki 300 kg 

 

 

 

Mediniams langams B++  

Lankstai TITAN AF 

Standartas iki 150 kg 

 

 

B++  ir   B+++  

 

        Kitas privalumas - visi TITAN apkaustai turi 

užrakto kumštelį su atmintim, besisukančiu  

guoliuku ir priešįsilaužymine funkcija. 

 



Dėl vėjo apkrovos ir lango nuosavo svorio apkrovų rėmą reikia tvirtinti varžtais 

2. Statika ir jos elementai:    C      

Tinkamai įtvirtintas lango rėmas sienos angoje  



 

Svarbiausiuose apkrovų dėl nuosavo lango svorio taškuose papildomai  įrengiamos  atramos   

Tvirtinimo varžtai ir papildomos atramos užtikrina: 

-  Apkaustų ir užraktų mechanizmų tinkamą veikimą. 

-  Eksplotuojant  langą rėmas nekeičia padėties, todėl netrūkinėja lango rėmo ir angokraščio 

apdailos sandūra. 

 

                   2. Statika ir jos elementai: 

Pleištai 
Siena 

C +  

Tinkamai įtvirtintas lango rėmas sienos angoje + papildomos atramos 



2. Statika ir jos elementai: C ++  

 

Labai svarbu, kad tvirtinimo priemonės (kronšteinai, profiliai, varžtai) būtų sertifikuoti kiekvienai 

statybinei medžiagai (betonas, silikatinis blokelis, keraminis blokelis, porėtas betonas, 

medis), nes dėl gerėjančių šių medžiagų šiluminių savybių, stiprumo savybės silpnėja. 

 

Šiluminės savybės 

 

Šiluminės savybės, pločiai, svoriai 

 

Stiprumas 

+ sertifikuoti ir išbandyti tvirtinimo elementai į visas sienų medžiagas 

Tinkamai įtvirtintas lango rėmas sienos angoje + papildomos atramos 



 

 

Tinkamai įtvirtintas lango rėmas sienos angoje  

    + papildomos atramos 

C +++ 

 

Dažna problema – skylantys 

blokeliai ir plytos 

 

Problemos sprendimas – naudojant klijuojamus 

profilius, gaunamas sinerginis (1+1=3) efektas, t.y. 

klijuojamas profilis sutvirtina probleminius blokelius 

ir plytas 

+ sertifikuoti ir išbandyti tvirtinimo elementai į visas sienų medžiagas 

+ klijuojamų profilių sinerginiai privalumai 

ir antras privalumas - klijuojamas profilis puikiai 

užtikrina  profilio ir sienos sandūros 

sandarumą, nes daugumos statybinių blokelių 

paviršius nelygus. 

2. Statika ir jos elementai: 



2. Statika =  

ilgaamžiškumas, garantijos, išlaidos servisui 

Langas tinkamai varstysis, netrūkinės lango rėmo ir angokraščio apdailos 

sandūra, kai bus užtikrintos visos trys lango statikos sudedamosios dalys: 

 

 

         B (lankstai 100kg)   B+ (130 kg)     B++ (150 kg)       B+++ (200-300kg) 

           Tinkamai įtvirtinta varčia  = apkaustų tvirtumas ir patikimumas 

 C (tvirtinimo elementai)       C+  (ir atramos)     C++ (ir detalus sertifikavimas)           

                  C+++ (ir klijuojamų profilių sinerginiai privalumai) 

Tinkamai įtvirtintas lango rėmas angoje  = sertifikuoti ir patikrinti tvirtinimo būdai 

A (distancinės plokštelės)   A+ (ir klijavimas FENOTHERM) A- (klijavimas juosta)   

Tinkamai įtvirtintas stiklas varčioje = stiklo paketo bazavimas ir klijavimas. 

Detalesnė statikos abėcėlė. 



    
     3. Šviesos srautas =   komfortas ir jaukumas  

 

      Statant namus pagal pasyvaus namo technologiją, storas šiltinimo sluoksnis 

sumažina saulės šviesos patekimą į vidų.                      

Kuo arčiau išorės sumontuotas langas, tuo daugiau saulės šviesos patenka į vidaus 

patalpas !   
  

Moderniausi šilumą sulaikantys stiklai taip pat turi mažesnį šviesos pralaidumą.  

   

Nuo saulės šviesos patalpoje priklauso žmogaus savijauta.   



Kuo arčiau išorės 

montuojamas 

langas, tuo daugiau 

šviesos srauto 

patenka į vidų. 



 

Triukšmo poveikis.     (šaltinis: http://www.statybajums.lt/ ) 

Žmogaus ausis gali išgirsti lapų šlamesį - apie 10 dB (A). Be to, mes sugebame 

prisitaikyti ir prie kurtinančios muzikos - apie 90-110 dB (A). 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

Dėl didelio triukšmo, trunkančio ilgą laiką, gali kilti sveikatos sutrikimų: klausos 

pažeidimas ir kalbos nesupratimas, miego ir fiziologinių funkcijų sutrikimai, psichikos 

sutrikimai, nesugebėjimas mokytis, socialiniai pakitimai, gali atsirasti dirglumas, 

agresyvumas. Triukšmo poveikis organizme, kaupiasi pirmiausia pakenkdamas nervų, 

virškinimo sistemoms, gali susilpnėti imuninė sistema. 

http://www.statybajums.lt/
http://www.statybajums.lt/
http://www.statybajums.lt/
http://www.statybajums.lt/
http://www.statybajums.lt/
http://www.statybajums.lt/
http://www.statybajums.lt/


 

Sprendžiame dilemą:   

           A                                    B                                   C                               D 

3. Šviesos srautas ir akustinė izoliacija =   komfortas ir jaukumas  

Išeitis:  naudoti geresnę akustinę izoliaciją turinčias lango montavimo medžiagas 

(pvz Triothem plius – iki 49 dB garsui neutrali) 

Didinant išnešimą,  daugiau saulės šviesos, tačiau blogesnė akustinė izoliacija.  

Išeitis būtų didinti paties lango akustinę izoliaciją, kad suminė (montavimo ir 

lango) izoliacija būtų didesnė. Tačiau  kiekvienas 1 dB izoliacijos  papildomai 

kainuoja apie 10 EUR langui. 



 

Šiluminės savybės 

 

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 ir medžiagos sienų konstrukcijoms 

 

Aukšto tankio EPS: Triotherm+     0,04 

Perdirbto poliuretano profiliai 0,070 

 

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 
 

 4. Šiluminės ir sandarumo savybės = ekonominė nauda   

Šilumos perdavimo koeficientas U 

 

               U= λ /d  

 

Kur d – medžiagos storis metrais 

 



 

Sandarumo savybės: 
 

Lango rėmo ir angokraščio jungtis apšiltinama poliuretaninėmis putomis arba 

naujos kartos multifunkcinėmis juostomis. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4. Šiluminės ir sandarumo savybės = ekonominė nauda   

Išsiplečiančios multifunkcinės juostos 

atlieka  ir šiltinimo ir sandarinimo funkcijas. 

Jei naudojamos poliuretaninės putos, iš vidinės pusės reikia klijuoti  vandens 

garams nelaidžias plėveles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens pralaidumą nusako SD vertė. Ji parodo, kokio aukščio vandens stulpą 

metrais atlaiko plėvelė. Pigiausių vidinių plėvelių SD vertė būna 7 – 50 metrų, 

tuo tarpu geriausios plėvelės turi  >1500 m  SD vertę ir aliuminio plėvelę, 

atspindinčią IR spindulius. 
 Išorinėje pusėje klijuojamos plėvelės, kurios nelaidžios lietui, tačiau laidžios 

vandens garams. Jų SD vertė 0,02-0,07 m 



 

Sandarinimo ypatybės: 

 
 

 

 4. Šiluminės ir sandarumo savybės = ekonominė nauda   

Tuo tarpu sandariai priklijuoti  sandarinimo juostas prie 

nelygaus  statybinio blokelio geriausia yra su  klijais. 

 

Langų montuotojai  dėl darbo spartos dažniausiai linkę naudoti plėveles su lipniomis 

juostomis arba visu paviršiumi  limpančias juostas. 

Naudojant kronšteinus, sandarinimo 

plėveles kokybiškai ir sandariai 

užklijuoti  taip pat geriausia su klijais 

 

Tačiau toks darbas yra laikui imlesnis, o 

užsakovas už papildomą laiką nelinkęs 

mokėti 

 



 

Sandarinimo ypatybės: 

 
 

 

 4. Šiluminės ir sandarumo savybės = ekonominė nauda   

Langų montavimui naudojant  montavimo profilius,  sandarinimo plėvelės klijuojasi 

patogiai . Garantuotas sandarumas. 



 Įvairių tvirtinimo būdų silpnosios savybės ir ypatumai 



  

RX-K-System metaliniai  kronšteinai.   
 
  
 

 

To paties tipo kronšteino apkrovų laikymas esant skirtingam išnešimui: 

 

30 mm išnešimas – 145 kg,   115 mm išnešimas –  tik    17 kg 

 

 

 

80 mm išnešimas – 215 kg 

 

185 mm išnešimas –  tik  49 kg 

 

 !!!  Prisiminkite statikos abėcėlę 



Neaiški ir neįvertinta metalinių kronšteinų šilumos nuostolių vertė. 
 

Labai pablogėja akustinės savybės (tik 32 dB garsui neutrali) 

 
Komplikuota galimybė ateityje pakeisti langus. 

Kronšteinai sertifikuoti kaip atskira detalė  (be laikymosi įvairiose statybinėse 

medžiagose). Kronšteinai ir tvirtinimo medžiagos nesertifikuoti kartu kaip sistema. 

 

Naudojant kronšteinus iškyla sandarinimo su juostomis problemos.  

Negalima naudoti modernesnių multifunkcinių juostų. 

Metaliniai kronšteinai – pigiausias tvirtinimo būdas, tačiau: 

Esant didesniam išnešimui,  labai susilpnėja kronšteinų atlaikoma apkrova. 

(pavyzdys: 30 mm – 208 kg, 160 mm tik 14 kg.) 

Įprastai langus montuoja vieni rangovai, o šiltina ir baigia sandarinti kiti. Kas prisiims 

galutinę atsakomybę ? 



Patalpa Paros laikas, val. Garso lygis, dB(A) 
Maksimalus garso 

lygis, dB(A) 

Gyvenamieji 

kambariai 

6-18 

18-22 

22-6 

40 

35 

30 

55 

50 

45 

Miegamieji 

kambariai 

6-18 

18-22 

22-6 

40 

35 

30 

55 

50 

45 

 
 

 

 

Lietuvos higieninių normų leidžiami triukšmo lygiai 

Naudojant metalinius kronšteinus labai pablogėja akustinės savybės (tik 32 dB 

garsui neutrali). Todėl  norint turėti gerą suminę izoliaciją, reikia didinti lango 

akustinę izoliaciją. Kiekvienas  vienas decibelas (dB)  akustinės izoliacijos  

papildomai kainuoja apie 10 EUR langui.  

 

 



 

Koks poveikis lango akustinėms savybėms - nėra sertifikatų. 

Iš ankstesnėse skaidrėse  pateiktos  IFT Rosenheim informacijos 

aišku, kad ir netiriant kronšteinų poveikio, pats išnešimo didinimas 

mažina akustinę izoliaciją. 

 

 

Komplikuota galimybė ateityje pakeisti langus. 

Kronšteinai ir tvirtinimo medžiagos nesertifikuoti kartu kaip sistema. 

 

Naudojant kronšteinus, sudėtinga kokybiškai  

užklijuoti sandarinimo juostas. 

Negalima naudoti modernesnių multifunkcinių juostų. 

Stiklo pluošto kronšteinai nelaidūs šilumai, tačiau: 

Esant didesniam išnešimui,  labai susilpnėja kronšteinų 

 atlaikoma apkrova ir padidėja išsilenkimo amplitudė.  

Įprastai langus montuoja vieni rangovai,  

o šiltina ir baigia sandarinti kiti.  

Kas prisiims galutinę atsakomybę ? 

Stiklo pluošto kronšteinai mažiau laidūs šilumai nei metaliniai, 

tačiau yra  lankstesni už metalinius, todėl mažesnis rėmo statinis 

stabilumas. 

 



 

Dažna problema  montuojant su kronšteinais  - skylantys blokeliai ir plytos 



Perdirbto poliuretano rėmai, kombinacijoje su polistirenu 
 
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 iš perdirbto poliuretano 

Perdirbto poliuretano profiliai   0,07 

 
 

Perdirbto poliuretano profiliai  -10 dB pablogina sumontuoto lango akustinę 

izoliaciją 

  

Nėra sertifikatų, kokios apkrovos atlaikomos konkrečiose statybinėse 

medžiagose 

 



Padidinto tankio akmens vatos plokštės 

 
Atsakykite į 2 svarbius klausimus: 

 

Ar yra langų tvirtinimo statikos 

bandymai/sertifikatai ? 

Ar yra langų montavimo 

sandarumo bandymai/sertifikatai ? 

 



Blaugelb TRIOTHERM PLIUS  

Vokietijoje sukurta, gaminama ir sertifikuota sistema.   

 

 

 

Sertifikuota  sistema su daugeliu bandymo protokolų: 

•Išbandyta sistema su dideliu išnešimu (iki 160 mm) 

•Statininės apkrovos nuo 130 iki 280 kg  vienam tvirtinimo taškui su dideliu atsargos rezervu. 

•Priešįsilaužyminė klasė RC2 

•Degumo klasė B1 pagal DIN 4102,   E pagal EN 13501-1 

•Puiki šiluminė izoliacija, liamda 0,040 W/m*K pagal DIN EN 12089 

•Puiki Triotherm akustinė izoliacija:  iki 49 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 nereikalingos   papildomos atramos. 

•100 proc. perdirbama. 



Blaugelb TRIOTHERM PLIUS  detalus pristatymas 

 

 

 



Sertifikuojant išbandyta, kad naudojant TRIOTHERM PLIUS profilius, papildomų 

atramų naudoti nereikia, nes yra pakankamas varžtų laikymąsis TRIOTHERM PLIUS 

profilyje.   

 

Į TRIOTHERM PLIUS įsukti varžtai blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 atlieka ir 

atramų ir tvirtinimo elementų funkciją. 

Pleištai 
Siena 

Nereikia papildomų atramų ! 



 
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 

 

Blaugelb TRIOTHERM PLIUS profilių šiluminės savybės artimos apšiltinimo medžiagoms 

 

 

Langų tvirtinimo profiliai ir medžiagos sienų konstrukcijoms 

Blaugelb TRIOTHERM PLIUS 0,04 

 RED LINE PUR COMBI  0,0416 

RED LINE PUR     0,070-0,086 

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 

Šilumos perdavimo koeficientas U 

 

               U= λ /d  

 

Kur d – medžiagos storis metrais 

 



   Puiki, sertifikatais patvirtinta TRIOTHERM PLIUS  akustinė izoliacija:   

   iki 49 dB garsui neutrali, kai vidinė angokraščio dalis uždengta 15 mm      

   gipskartono plokšte, arba 44 db, kai vidinis angokraštis neturi apdailos. 

 

   Rezultatas su metaliniais kronšteinais - tik 32dB garsui neutrali akustinė 

izoliacija . 

 

Sąvoka “garsui neutrali” reiškia, kad TRIOTHERM PLIUS profilis neblogina 

langų iki 49 dB akustinės izoliacijos (t.y. lango ir montavimo profilių suminė izoliacija iki 49 dB 

reiškia kad langui su 49 dB akustine izoliacija nereikia papildomos akustinės izoliacijos tam, kad sistema “langas ir 

montavimo profiliai” turėtų 49 db vertę). 



   Sertifikato išrašas: 



Blaugelb TRIOTHERM PLIUS  sistema turi  keturių pločių profilius:  

 

 

 

70mm,  

 

 

100mm 

(naujas) ,  

 

 

120mm,  

 

 

160 mm  

 

 

Korio struktūra parodo, kuri profilio pusė 

klijuojama.   

Už antros nuo abiejų kraštų duobučių eilės 

koryje– aiški vieta klijų užnešimui.   



Profilių jungimas be atliekų - inovatyvus 

"kregždės uodegos" formos sujungimas 



“Kregždės uodegos“ jungtyje 

pakanka vieno varžto 

Nes “berniukas” patikimai užspaudžia “mergaitę”  

Pleištinės  formos “kregždės uodegos” jungimo detalės 

neleidžia atsirasti tarpams jungtyje. 

Išvada: 

Inovatyvi “kregždės uodegos” 

formos jungtis taupo varžtus,  

sandarinimo priemones ir profilį 

 

o 1170 mm ilgio profilis yra 

optimalus tvirtinimo varžtų 

išdėstymui  

(100 mm ,  820 mm  ) pagal 

RAL montavimo reikalavimus. 

 



- TRIOTHERM PLIUS yra pilnai sertifikuota sistema:  profiliai + klijai  + montavimo 

varžtai 
- Išbandytos apkrovos į dažniausiai naudojamas medžiagas nešančių sienų 

statybai. 



Apkrovų pasiskirstymas  

vertikaliai/horizontaliai 

Varčia uždaryta 

V1 = V2 kai varčia uždaryta 

 

Pavyzdys 88 kg svorio langas 

 

 

Quelle : RAL „ LzM“ 

2014  

- Apkrovų paskaičiavimas vienam tvirtinimo punktui 



Apkrovų pasiskirstymas  

vertikaliai/horizontaliai 

Varčia atidaryta 

 

 

 V1: vertikali apkrova  

 H1 und H2:   horizontali os apkrovos 

P  vertikali papildoma apkrova  (200/400/600/800 N pagal  EN 13115)  (pvz ant varčios 
užsikabina valantis langą žmogus) 

Quelle : RAL „ LzM“ 

2014  

- Apkrovų paskaičiavimas vienam tvirtinimo punktui 



- Opcija pasirinktinai:  papildoma 150 mm aukščio atrama 

Papildomos atramos varžtų  

prisukimo atstumai 

Papildoma atrama -  

leidžia padidinti apkrovą dar + 150 kg  

vienam tvirtinimo taškui 



 Aukščiau pateiktos apkrovos paskaičiuotos su didele 

atsarga. 

 

 
•MPA institute buvo atliktas specialus 

maksimalios statinės apkrovos bandymas, su 

160 mm Triotherm profiliu ir atrama,  

pritvirtintais į betoninę sieną 

•Gautas įspūdingas rezultatas:   

19 kN/ m  = 1,9 tonų/metrui 



- Aiškiai aprašytos tvirtinimo instrukcijos į dažniausiai naudojamas medžiagas 

nešančių sienų statybai. 



Detalūs  montavimo nurodymai. 

 



Detalūs  montavimo nurodymai. 

Standartinis montavimas 

 



Detalūs  montavimo nurodymai. 

Sertifikuotas RC2 klasės langų montavimas 

 



Distanzmontageclips 

Montuojant  priešįsilaužiminius langus, klasė RC2, 

tarpe tarp lango rėmo ir Triotherm profilio naudoti 

lengvai ir patogiai ant mūrvarščio užkabinamas atramas 

- Distanzmontageclips 

 

 

 
  



Detalūs  montavimo nurodymai. 

      Sertifikuotas montavimas pagal ETB normas  EN18008-4 – abstursichernde 

Verglasungen  (angl. “crash glasing”),   (liet. “apsaugantis nuo avarijos atraminis 

stiklinimas”) 

 



Detalūs  montavimo nurodymai. 

 

Du viename: 

klijai ir sandariklis. 

 

Sensacingos sustingusių  

klijų savybės:  

320 kg/10 cm2   

 

Galima klijuoti ant drėgno 

paviršiaus. 

 
Kiti naudingi patarimai: 

 

Pirmą dienos dalį tik  

klijuojama. 

 

 

 

Antrą dienos dalį gręžiama 

ir įsukami varžtai. 



Sumontuoti langai su TRIOTHERM PLIUS 



Sandarinimui galima naudoti 

multifunkcines juostas (trys 

viename) 

arba pigesnį tradicinį būdą 1+2+3:  

1    PU putos  

2  vidinės plėvelės  

3  išorinės plėvelės 



Dėka lygaus išorinio TRIOTHERM 

PLIUS paviršiaus labai paprasta ir 

patogu užsandarinti tiek su išorinėmis 

tiek su vidinėmis sandarinimo 

juostomis. 

O kaip pasiekti sandarumą, jei naudojami ne TRIOTHERM PLIUS, o kronšteinai ir 

sandarinimo juosta būtų klijuojama prie nelygaus statybinio blokelio paviršiaus ir 

vidinio kronšteino?  



Klinkerio bei  tinkuojami fasadai ir TRIOTHERM PLIUS 



Tik blaugelb TRIOTHERM PLIUS sistema yra pilnai sertifikuota. Net 8 sertifikatai. 

ift  Bauteilprüfung MO-01  
ift  Bauteilprüfung MO-02 
ift  RC 2 Eignungsnachweis nach Din 1628 -30 
Ift  Schallschutz (10/11.08.2016) 

MPA – BS  Prüfung des Kriechverhalten  
MPA – BS  Prüfung der Scherfestigkeit 
MPA – BS  Prüfungen Punktlast in allen Auskragungen (Statik)  
MPA – BS  Prüfung Lastübernahme ETB (Absturzsicherung)  



 System bestehend aus 3 Komponenten 

 

3. blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 

2. blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 ml 
1. blaugelb Triotherm+ Profile 

Sertifikatai galioja tik naudojant visus tris komponentus kartu 



2. Ar yra neatsakytų klausimų dėl  apkrovų esant dideliam išnešimui ? 

1. Ar yra neatsakytų klausimų dėl statikos, tinkamo langų varstymosi, tvirtos ir patikimo sandūros tarp  
angokraščio apdailos ir lango rėmo, netrūkinėjančių angokraščių, prisitaikymo prie  fasado apdailos? 

naudojant TRIOTHERM PLIUS : 

3. Ar yra neatsakytų klausimų dėl išnešimo, saulės šviesos ,komforto, architekūrinių sprendimų? 

4. Ar yra neatsakytų klausimų dėl šiluminių savybių ? 

5. Ar yra neatsakytų klausimų dėl sandarumo ir patogumo klijuojant sandarinimo juostas ? 

6. Ar yra neatsakytų klausimų dėl akustinių savybių ? 

7. Ar yra neatsakytų klausimų dėl to, kam tenka atsakomybė dėl  langų montavimo ir 
sandarinimo kokybės ? 

8. Ar yra neatsakytų klausimų dėl galimybės ateityje nesudėtingai pakeisti langus? 

9. Ar yra neatsakytų klausimų dėl to, kokius varžtus naudoti, kokiais diametrais ir gyliais gręžti ? 

10.  Ar yra neatsakytų klausimų dėl Triotherm plius profilių jungimo, jungties sandarumo, 
darbo be atliekų, sinerginių klijuojamo profilio savybių ? 

11. Ar yra neatsakytų klausimų dėl saugumo klasės RC2 ? 

12. Ar yra neatsakytų klausimų dėl montavimo pagal  ETB normas ? 

TRIOTHERM PLIUS tai  C +++   statika ir sandarumas su eile privalumų 



Neatsakyti klausimai – tai tik 

Triotherm+  priedai 

 









Pigesnė alternatyva: gamintis popalanginį  profilį patiems. 



Išrankiai vakarų rinkai: išorinės palangės termoprofilis.   

Liambda - 0,031  W/m*K 



SDP-PVC-EPS cokolinis 

profilis: 

 

Geros šiluminės savybės 

Su apdaila 

Jungimas be atliekų 



SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 

Plotis 64 mm (U vertė 0,802 W/m2K)  

arba 68 mm (U vertė 0,731 W/m2K) 

 

Ilgis 3088 mm (jungimas be atliekų !!!) 

 

Aukštis: 100mm,130 mm,150 mm, 180 mm 

 

Medsraigčių įsukimo testas: 

4,3x40 (įsuktas 28 mm vertikaliai) – 2150 N 

7,5x62 mm (įsuktas 40 mm horizontaliai) – 3526 N 

 



SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 





SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 

Kas geriau: cokolinis profilis ar kronšteinai ? 

Kokiu atveju lengviau užsandarinti ? 



SDP-PVC-EPS  cokolinių profilių panaudojimo  

pavyzdžiai aliuminio konstrukcijose 



Akivaizdus sandarumo skirtumas.   10 kartų !!!  

Nuo 2016 m lapkričio 1 dienos įsigalioja reikalavimas, kad naujos statybos statiniai atitiktų A energinio 

efektyvumo klasę. Montuojant langus į A klasės energinio efektyvumo namus, sandarumas bus ne tik 

privalomas deklaruoti (ko pakakdavo B klasės energetinio efektyvumo namams), bet ir išbandyti. 

 

 

 





Aliuminio konstrukcijų montavimo aksesuarai:  



• Difuzinės ir garo izoliacinės plėvelės montavimo metu apsunkina matomumą,  

  todėl užpučiant putas padidėja klaidų tikimybė 

 

•  Apipjaustytos PU putos yra  nesandarios 

• PU putos neatsparios UV.  Plėvelių atsparumas UV labai ribotas. 

  Multifunkcinės juostos yra atsparios UV (nuo 600 Pa) 

• Multifunkcinės juostos yra ilgaamžiškesnės. 

• Su multifunkcinėmis juostomis spartesnis darbas. 

Kodėl multifunkcinės juostos geriau už poliuretanines putas su difuzinėmis ir garą 

sulaikančiomis plėvelėmis? 

 

 

 

REIMPEX KAUNAS programoje – net trys produktai:    

Duo SDL300,           Trio SDL600,             Multi  3E plus 

• PU putų degumo klasė B2 arba B3 

  Multifunkcinės juostos – B1. 









Ypač geri rezultatai montuojant prie minusinės temperatūros 

 

 

 



Kodėl montuojamą langą reikia ne tik tinkamai apšiltinti, bet ir sandarinti? 

 

Sandarinimo juostų parinkimas 



  Standartinės :  RED-LINE Ypatingai gerų techninių savybių : BLAU GELB 

Vidinės 
SD>55 m 
Galima tinkuoti, glaistyti 

SD>1500 m      
Aliuminio folija  papildomai atspindi infraraudonuosius spindulius. 
Galima tinkuoti, glaistyti. 

Išorinės 

Nepralaidi vandeniui;  
Atvira garų difuzijai SD > 0,05;  
Stabilizuota UV spinduliams 
Galima tinkuoti, glaistyti   

Vidinei lango pusei sandarinti naudojamos garus sulaikančios juostos (SD vertė 20-1500 m) 

 

 
 

Išorinei lango pusei sandarinti naudojamos garui pralaidžios, vandenį sulaikančios juostos 

(SD vertė 0,02-0,07 m) 

 

 
 



Įprastos  sandarinimo juostos prie profilio klijuojamos lipnia juostele, o prie sienos 

klijuojamos klijais arba  lipniomis juostomis 

 

 
 



Kodėl visu plotu klijuojamos POWER ir POWER+1 juostos yra geriau 

Visu plotu klijuojamos juostos maksimaliu plotu priglunda prie klijuojamo paviršiaus ir 

eliminuoja PU putų užpūtimo klaidas ir nesandarumus. 

Sandariai “uždarytas” oras tampa geru izoliatoriumi. 

Kas yra universalios VARIO juostos?  

Priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės, kinta VARIO juostų SD vertė. Todėl jas 

galima naudoti tiek vidui sandarinti, tiek išorei. 

Kodėl geriau naudoti universalias VARIO juostas? 

Naudojant universalias VARIO juostas, eliminuojama klaidų tikimybė sumaišyti išorines 

juostas su vidinėmis. 

už juostas, prie sienos  klijuojamas klijais 

arba lipniomis juostelėmis? 

Išvada: geriausias sprendimas naudoti universalias ir limpančias visu paviršiumi 

VARIO POWER ir  VARIO POWER +1 juostas 





Kai išorinė apdaila - klinkerio ar kita apdailinė plyta, lango 

sandarinimui naudojamos  išsiplečiančios juostos 



Naudojama, kai išsiplečiančios juostos negauna tiesioginio UV 

poveikio 



RED LINE PREMIUM 600 naudojama, kai išsiplečiančias juostas 

veikia tiesioginiai UV spinduliai 



Kiti aktualūs ir išskirtiniai produktai 
 



Klasika vėl gryžta ! 

 



Išplėstas priedų asortimentas 

 



PVC palangės su RENOLIT folija 
 
Supjautos pagal matmenis 
 
Supakuotos su burbuline plėvele 
 
Atgalių spalvos pritaikytos RENOLIT spalvai 
 
Daugelis siūlo 5-7 bazines spalvas. 
 
Mes galime tiekti net 50-čiai Renolit spalvų 
Pristatymo terminas 3-5 savaitės 
 
Kitiems RENOLIT – tiekimo terminas 4-6 savaitės 
 



 

    Pirmas darbas 

pasistačius  ar 

įsigijus  naują 

būstą – pasikeisti 

įėjimo durų 

šerdelę. 

 

      Keturių  saugos 

lygių WILKA 

Schliesstechnik 

profilinės 

šerdelės 

 

 

 





Įvairios MASTER KEY galimybės 

 



Jūsų patikimas partneris langų gamyboje ir montavime 


