
2018 –2019 metų  aktualūs produktai, 
sprendimai, naujienos. 

Mūsų bendras tikslas -  
Geriausios kokybės langai 
 
 Pateiksime ne tik naujienas, bet ir klaidų 
analizę, pastabas, rekomendacijas. 
 



Kokių gamybos ir montavimo priemonių reikia, kad: 
- langas tinkamai varstytųsi;  
- lengvai funkcionuotų užraktai; 
- nekliūtų varčia už rėmo; 
- netrūkinėtų lango rėmo ir angokraščio apdailos sandūra 



Varstomo lango ar durų  patiriamos 
apkrovos dėl nuosavo svorio 

Trys būdingos problemos. 
 Schematinė vizualizacija 

 

Lankstai neatlaiko 
apkrovų 

Blogai įtvirtintas  
lango rėmas angoje 

Blogai įtvirtintas stiklo 
paketas varčioje 

 

Tinkamiausi sprendimo 
būdai 

 

Montavimo sistema 
TRIOTHERM Plius 

Siegenia lankstai TITAN AF 

PVC langams 100-130 kg 

Med.langams iki 150 kg  

 

PVC  ir mediniams langams 

Paslėpti lankstai TITAN Axxent 24+ 

Standartas iki 150 kg  ! ! ! 
Kai daugumos kitų gamintojų – iki 80 kg 

 

Mediniams langams lankstai  

TITAN Heavy Duty 

200-300  kg 

 

FENOTHERM  
klijai ir sandariklis 
(du viename) 

ne tik gera statika, 
bet ir +šilumos taupymas, 
+ geriausias sandarumas  
+ akustinė izoliacija  
+  greitas montavimas 

gera statika + 
 + sandarumas 



Kokios naujovės ir pokyčiai langų kokybę 
ir vertę didinančiuose  produktuose 
 



TRIOTHERM PLIUS naujovės 

PASSIV HAUS sertifikatas 

Blaugelb TRIOTHERM PLIUS  sistema turi jau aštuonių pločių profilius:  
70mm, 100mm, 120mm, 140 mm, 160mm, 180 mm, 200 mm, 230 mm 
 
 
 
      



Blaugelb TRIOTHERM PLIUS  sistema po papildomų montavimo ir tvirtinimo patobulinimų  
atlaiko dar didesnes, išbandytas ir sertifikatais patvirtintas  statines apkrovas   
-  iki 503 kg vienam tvirtinimo taškui   (70 mm su atrama, 3 varžtai) 
 
 
      

TRIOTHERM PLIUS atlaiko  
dar didesnes apkrovas 



Detalūs tvirtinimo būdai ir jų vizualios instukcijos 

TRIOTHERM PLIUS naujovės 



Kai kurie mūsų konkurentai  pablogino  savo produktų  technines savybes (pvz tankį). 
 

TRIOTHERM PLIUS naujovės 

Mes nekeičiame produkto savybių, bet mažiname kainą: 



TRIOTHERM PLIUS esminiai privalumai 



LANGO MONTAVIMO ŠILTINIMO SLUOKSNYJE SISTEMA TRIOTHERM PLIUS 

Geriausios šiluminės              Geriausia garso izoliacija 
savybės 

Geriausia jungtis.   

Geriausias apkrovų laikymas Geriausias sandarumas  



1. GERIAUSIOS ŠILUMINĖS SAVYBĖS: 
Triotherm plius profilio šiluminio laidumo λ vertė yra 0,04 W/mK.   
Palyginimui:   
perdirbto poliuretano, PIR profiliai:  0,07-0,09  W/mK.  Tad Triotherm plius vertė beveik du kartus geresnė;   
pušis: 0,12 W/mK,   OSB, fanera:  0,13 W/mK .  Tad Triotherm plius vertė daugiau kaip  tris kartus geresnė;   
(Šilumos perdavimo koeficientas U apskaičiuojamas sekančiai:  U= λ /d ,  kur d – medžiagos storis metrais ) 

2. GERIAUSIA STATIKA SU TRIOTHERM PLIUS: 
Išnešimas  ir apkrovos  nuo 70 mm (160 kg - 503 kg) iki  230 mm išnešimo (174 kg -390 kg vienam 
tvirtinimo taškui). Sertifikuotas tvirtinimas – vienintelė sistema, kurioje aiškiai nurodyta,  
kokius varžtus  ir atramas naudoti tvirtinant į konkrečią  statybinę  medžiagą  (betonas, silikatinė  
plyta, keraminis blokelis, porėtas betonas  ir kt) ir kokios maksimalios apkrovos. 
Palyginimui, alternatyvus montavimas kronšteinais:  kronšteino išnešimas 30 mm,apkrova 145 kg,  
                                                                                                tokio pat kronšteino  išnešimas 115 mm, maksimali apkrova tik 17 kg  

3. GERIAUSIA GARSO IZOLIACIJA: 
Su Triotherm plius profiliais garsui neutrali aplinka 49 dB.  
Palyginimui: su metaliniais kronšteinais sumontuoto lango garsui neutrali aplinka tik iki 32 dB. 

LANGO MONTAVIMAS ŠILTINIMO SLUOKSNYJE. 
PENKI ESMINIAI TRIOTHERM PLIUS LANGO MONTAVIMO SISTEMOS PRIVALUMAI: 

4. GERIAUSIA JUNGTIS. SPARČIAUSIAS DARBAS, MAŽIAUSIA IŠEIGA: 
Su Triotherm plius – inovatyvus „kregždės uodegos“ formos sujungimas – darbas 
be atliekų.   Greitas ir tikslus montavimas.   Jungčiai pakanka vieno varžto ir klijų. 
Palyginimui:  kitos panašios sistemos tokio jungimo neturi, reikia įvertinti didesnį 
profilio atliekų kiekį.  Kitų sistemų jungčiai reikia dviejų varžtų. Jų jungtis nestabili. 



5. GERIAUSIAS SANDARUMAS IR SINERGINIS TVIRTUMAS 
 

Prie nelygių statybinių blokelių profilis Triotherm Plius 
klijuojasi ir tuo pačiu patikimai sandarinasi klijais,  
 

o sandarinimo plėvelės patogiai, sandariai, patikimai 
klijuojasi  prie lygaus Triotherm Plius  profilio ir prie lango 
rėmo. 
 

Triotherm Plius profilis pradžioje klijuojasi, o  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 Plius profilis sukuria  sinerginį tvirtumą -  
išvengiama statybinių blokelių skilimo. 
 
 
 
 

LANGO MONTAVIMAS ŠILTINIMO SLUOKSNYJE. 
PENKI ESMINIAI TRIOTHERM PLIUS LANGO MONTAVIMO SISTEMOS PRIVALUMAI: 

 

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. 



Kuo TRIOTHERM PLIUS 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 ? 

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 saugumo klasės langams ir montavimo pagal  ETB   normas ? 

4. Ar profilių jungtis sukabinanti ir bazuojanti ?   

5. Ar lieka profilio atliekų? 

10.    Kiek sertifikatų turi sistema ir kokios vertės/savybės sertifikuotos ?  
 Ar yra sertifikuota garso izoliacija, RC2, montavimas pagal ETB normas, statybinių medžiagų bandymai pagal ift 
reikalavimus MO01 ir 02, ar yra statinės apkrovos, šlyties stiprio, slinkties, apkrovos vienam tvirtinimo taškui, Passivhaus 
Institut sertifikatai? 

6. Ar profilis turi klijavimui skirtą korio struktūros paviršių. Ar klijų antgaliai paruošti tinkamam klijų 
kiekio užnešimui ? 



Sandėlio prekė - konstrukcinė plokštė RED-LINE-PUR   
1220x2440x20 mm 
 

 

Plokštę pjaustant juostomis,  gaminamas 
užbaigimo profilis (pažymėta raudonai)  
aliuminio fasadams 

 

Pagaminta iš perdirbto PUR/PIR, degumo klasė D-S2, d0/E (EN),  liamda 0,07 W/mK (EN), 
atsparumas gniuždant 5,5-7,5 Mpa (EN), drėgmės įgeriamumas < 3 proc. 



Konstrukcinės plokštės RED-LINE-PUR  
panaudojimas Triotherm+ profiliui tvirtinti  
SANDWICH tipo plokštėse 



Alternatyva: 
Triotherm+ profilio tvirtinimas  
SANDWICH tipo plokštėse 
su 2 mm plienine skarda 



 
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 montavim į šiltinimo 
sluoksnį su blaugelb Triotherm+  

Didžiausi  šilumos nuostoliai  – apatinėje rėmo dalyje 

Ypač geros naujienos cokolinei, popalanginio profilio 
sričiai: 
Visa eilė produktų iš EPS medžiagos, kuri 
- turi ypač geras šilumines savybes (liamda 0,04 W/mK) 
-  turi geras statines savybes. 



Pakeis anksčiau naudotą  SDP-PVC-EPS 
 

Naujasis SDP-EPS:  - geresnė šiluminė izoliacija; 
  - atsparesnis drėgmei; 
  - pigesnė kaina lyginant su SDP-PVC-EPS; 
  - profilių seriją sudaro trijų aukščių profiliai 
                                         – 30 mm, 50 mm ir naujas - 100 mm;  
  - visi profiliai jungiami per aukštį; 
  - jungimas išilgai be atliekų. 
 

Naujas 100 mm aukščio  
popalanginis/cokolinis profilis 
blaugelb SDP-EPS  
 
 



Akivaizdus   
šiluminių savybių  
skirtumas tarp  
PVC profilių 
ir SDP-EPS 
 
 

Naujas 100 mm aukščio  
popalanginis/cokolinis profilis 
blaugelb SDP-EPS  
 
 



Naujas 100 mm aukščio  
popalanginis/cokolinis profilis 
blaugelb SDP-EPS  
 
 

Tvirtinimas ir prie betoninio pagrindo                      ir Triotherm plius 
 



Supjovimas Ruošiniai  iš blaugelb 
Dämmplatten MultiPro EPS 

Frezavimas 

Išfrezuotas pagal lango profilio 
kontūrą popalanginis profilis BAP-EPS 
 
 
 

Pakavimas Tiekimas 



Nuo 2019 m  planuojama tiekti universalų popalanginį  30 x 47 mm profilį. 
 
Ypač patraukli kaina 
 
Tiks ir siauriems 60-70 mm profiliams 
 
 
 
 

47 mm pločio universalus 
popalanginis profilis BASIC BAP-EPS 
 
 
 

Rehau 60 WDS 70 KBE 70 Veka 70 

Kol forma nepagaminta, tiekiamas frezuotas  30 x 45 mm 



SDP – Sockel Damm Profil 
cokolinis apšiltinimo profilis 
 
PVC – Poli Vinyl Chlorid, plastikas 
 
EPS – expanded polystyrene, 
suspensinis nepresuotas 
polistirenas 
 
Blaugelb  EPS medžiagos 
ypatybės:  High-density EPS 
(expanded polystyrene), high 
ductility   
didelio tankio EPS (suspensinis 
nepresuotas polistirenas), didelis 
plastiškumas 
 
BAP – Bank Anschluss Profil , 
išfrezuotas pagal profilio kontūrą 
popalanginis profilis 
 
 

SDP-PVC-EPS 

 

SDP-EPS 
 

BAP-EPS 
 

Gamintojo 
trumpintas 
žymėjimas 
 

Išvaizda 
Jungimas 

 

Žymėjimų paaiškinimai 

 
Tiekiami matmenys, 
 U vertės (W/m2K) 

 

Plotis  64 mm, (U = 0,625) 
 
Aukštis 30, 50, 100 mm 
Ilgis 1175 mm 

Plotis 40mm (U=1)*,  
           45 mm (U=0.88)* 
* Papildomai skaičiuoti vidinės 
palangės U vertę 
 
Aukštis:  30, 35mm 
Ilgis 1200 mm (frezuoto) 
         1175 mm (iš formos nuo     
                              2019 m) 

Plotis 64 mm (U = 0,802) ir 
           68 mm (U=0,731) 
 
Aukštis 100, 130, 150, 180 mm 
Ilgis 3088 mm 

Santrauka 
 
 
 



           Naujasis SDP-IHP-EPS cokolinis profilis   
Ypač sunkioms konstrukcijoms 4600 kg/m 

Nepralaidus vandeniui ir drėgmei 

 



Individualiems sprendimams 
EPS Multipro plokštės 1,2m x 1,2m.  
Storis nuo 30 iki 80 mm 
 
 
 
 



Individualiems sprendimams 
EPS Multipro plokštės 1,2m x 1,2m.  
Storis nuo 30 iki 80 mm 
 
 
 
 

Plokštės gali būti naudojamos vietoje Triotherm+ 
profilio, kai dėl išorinės apdailos ypatybių 
reikalingas konkretus lango išnešimo atstumas   
(pvz dalinis išnešimas) 
 
 
 
 



Primename kitus privalumus: 
akivaizdus sandarumo skirtumas.   10 kartų !!!  

Patobulinimas: nuo 2018 pabaigos popalanginiams  
profiliams RH02 ir NKM02 sutvirtintos profilių sienelės 
 



Pigesni būdai lango montavimui šiltinimo sluoksnyje 

Kronšteinai, kampai 
RX-SOLID 
ir RX-K-System 

Trūkumai 
 
1. Garsui neutrali aplinka tik 32 dB. 
2. Sudėtinga užtikrinti sandarumą . 
3. Galimi statybinių blokelių įtrūkimai gręžiant ir tvirtinant. 

Privalumai 
 
1.  Žemesnė kaina 

Toliau pateikiame kronšteinų parinkimo ir montavimo metodiką 



Kodėl langų montavimui reikia naudoti sertifikuotus  
ir specialiai langų montavimui skirtus kronšteinus 

Langų svoriai didėja, o sienų statybai naudojami elementai turi geresnę izoliaciją, bet  dėl padidėjusių 
kamerų ir plonesnių sienelių tvirtinimo elementai laiko iki  - 60 proc. mažesnes apkrovas 
 (šaltinis IFT Rosenheim) 



Langus ir jų tvirtinimo elementus  veikiančios jėgos ir apkrovos  (šaltinis IFT Rosenheim) 

Kodėl langų montavimui reikia naudoti sertifikuotus  
ir specialiai langų montavimui skirtus kronšteinus 



Langų tvirtinimo elementai turi būti patikrinti apkrovoms ir tvirtinimo būdams    sienoje 
 
Kronšteinus veikiančios apkrovos:         (šaltinis IFT Rosenheim) 

Kodėl langų montavimui reikia naudoti sertifikuotus  
ir specialiai langų montavimui skirtus kronšteinus 



Tinkami kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
 

Atstumas nuo blokelio krašto  
A1  – min. 60 mm 
 
A1+A2 maks. 75 mm 
 
Maksimalių apkrovų vertės F1 (kg) ir (N), 
priklausomai nuo išnešimo B1 – lentelėje 
žemiau: 

P - vartotojo vertikali apkrova   
(200/400/600/800 N  pagal EN 13115)  
 
     G  - rėmo svoris  
 
      G – varčios svoris 
 

Teisingas montavimas - naudojant patikrintus ir sertifikuotus langų ir durų montavimui 
skirtus kronšteinus RX-SOLID ir paskaičiuojant apkrovas bei tinkamus montavimo atstumus 

Pagrindinių apkrovų  
paskaičiavimas   
(kai varčia nedaug atverta) RX-SOLID kronšteinų parinkimas ir tvirtinimo elementų vieta 



RX-SOLID Montagewinkel W  (11 mm skylės)  tvirtinimo su klaidomis pavyzdys  
ir pastabos, kaip reikia teisingai tvirtinti 
 

Pavyzdys:    Kronšteino HERCULES tvirtinimo elementų (mūrvarščių) sukimo prie sienos eiliškumas ir vieta 
(pažymėta skaičiais 1. ir 2. ) 

Tinkami kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
 

Klaida: 



Mūrvarščių ilgio parinkimas 
 



Tinkami kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
 
RX-SOLID atstumai tarp kronšteinų (A)  
ir montavimo vietos parinkimas nuo vidinio kampo ir imposto (E) 
Apatiniuose kampuose specialūs kronšteinai naudojami kaip atramos 
(pažymėta raudonai ) 



Tinkami kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
RX-K-System  kronšteinai naudojami kaip atramos (pagal RAL montavimo 

reikalavimus, žr. žemiau pateikiamą schemą pagal langų atsidarymo tipus ir rėmų jungimo atvejus) 



Tinkami kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
RX-K-System  kronšteinų išdėstymas dėl apkrovų, statmenų lango 
plokštumai  



Tinkami kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
Praktinis pavyzdys: RX-K-System  išdėstymas tvirtinant PVC langus 
2800x1500 ir 3000x1500 mm 

Raudonai pažymėti kronšteinai  
naudojami  tvirtinimui 
 
Juodai pažymėti kronšteinai  
naudojami ir tvirtinimui ir atlieka   
atramos funkciją. 

Juodai pažymėtiems kronšteinams  
ypač atsakingai patikrinti  apkrovų  
paskaičiavimus 



 
 
Kodėl langų montavimui netinka universalūs statybiniai kampai ? 
 
1.  Neišlaikyti minimalūs statumai nuo blokelio krašto; 
2.  Nėra pailgos išpjovos kampo justiravimui/išstatymui; 
3.  Skylių diametrai nepritaikyti tvirtinimo elementams; 
4.  Detalė neišbandyta/nesertifikuota langą veikiančioms apkrovoms. 

 

Montavimo klaidos  

??? 



Montavimo klaidos  
 
– netinkami kronšteinai ir atramos 
- netinkami tvirtinimo elementai 
 



Montuojant Triotherm+  ant akyto betono 
blokelių (stiprumo klasė PP2, PP4) arba 3 -5 M Pa 
stiprumo klasės blokelių ir pan., 
rekomenduojama prieš montavimą ypač atidžiai 
atlikti klijavimo stiprumo bandymus.   
 
Prieš Triotherm+ klijavimą statybinius blokelius 
rekomenduojama gruntuoti statybiniu elastiniu  
giluminiu gruntu ir gerai išdžiovinti.  
 
Jeigu statybinių  blokelių paviršius gruntu iš 
anksto neparuoštas, sparčiam  darbui galima 
naudoti purškiamą gruntą blau gelb Spruhprimer. 
Šis gruntas skirtas difuzinių ir garo izoliacinių  
juostų geresniam sukibimui su statybiniu 
paviršiumi,  tačiau tinka ir paviršių gruntavimui  
prieš klijuojant  Triotherm+. 
 
Purškiamo grunto Spruhprimer 500 ml vieno 
flakono išeiga iki 6 m2. 

Patarimai prieš  Triotherm+ montavimą ant trapių paviršių 
 
 



Montavimo klaidos montuojant Triotherm+: 
 
1. Popalanginis profilis rekomenduojams klijuoti ant Triotherm profilio 
 

2.                   Jeigu  popalanginis neklijuojamas ir naudojamos atramos, tai atramų   
                         padėtis neteisinga.   
   Rodyklėmis parodyta teisinga atramų vieta. 
 
3. Pastaba: t.b. paskaičiuotas teisingas atramų plotas į Triotherm profilį: 12,64 kg /cm2.  

Rekomenduojama naudoti dideles apkrovas atlaikančias distancines plokšteles: 



Montavimo klaidos montuojant Triotherm+: 
 
5.   Varžtų kraštuose prisukimo atstumai neteisingi (turi būti 100 mm nuo krašto) 

6. Neprisuktas varžtas  
      jungtyje 3.  

100 mm 100 mm 



Montavimo klaidos montuojant Triotherm+: 
 
7.   Nepakankamas klijų kiekis išilginėje jungtyje ir kampiniuose sujungimuose 

Teisingas jungčių  sandarinimas klijais-sandarikliu 
blau gelb Power Fix. 

Antras patarimas:  esant didesniems kaip 20-30 
laipsnių  temperatūrų pokyčiams (pvz.: Triotherm+ 
montuojamas karštą vasarą,  o fasado apdaila iki 
žiemos neužbaigiama ir/arba žiemą nevykdomas 
pastato  šildymas)  jungčių vietas patariama 
papildomai užsandarinti garo difuzine juosta 
DuoSL1050 POWER ONE 
 

Patarimai sandarinant Triotherm+: 
 
 

Ypač tvirta 
1050 Pa sandarumas lietui 
12 mėn UV atsparumas 



KLIMAS ir DRESSELHAUS  
varžtai kronšteinų tvirtinimui 
 
 

 
 
 
Taip pat tiekiami Ø4,8 ir 6,3 diametrų 
varžtai 



KLIMAS ir DRESSELHAUS  
varžtai jungtims 
profiliams su “klips” tvirtinimu 
 



KLIMAS ir DRESSELHAUS  
varžtai medinių langų ir durų gamybai ir montavimui 
- su  PZ arba TORX  
 



ADJUFIX montažinės įvorės langų ir durų montavimui 
Skandinaviškas montavimo būdas. 



ADJUFIX montažinės įvorės langų ir durų montavimui 
Skandinaviškas montavimo būdas. 



ADJUFIX montažinės įvorės langų ir durų montavimui 
Skandinaviškas montavimo būdas. 



Teisingam montavimui –  
                                           iki smulkmenų tobula ! 



Distanzmontageclips- 
montavimui pagal RC2 reikalavimus ir RAL taisykles  

Distanzmontageclips  patogiai ant mūrvarščio užkabinamos 
atramos. 
 

 

 
  
Antra panaudojimo sritis – montuojant standartinius langus 
pagal RAL taisykles, žymiai patogiau naudoti šoninėms atramoms 
vietoje pleištinių kyliukų (kurie neįtvirtinti  krinta) 

 

 

 
  

Distanzmontageclips naudojami montuojant RC2 klasės  
priešįsilaužiminius langus. Montavimo vieta - tarpe tarp lango rėmo ir 
sienos arba Triotherm profilio (tik montuojant pagal RC2 reikalavimus.) 



Dideles apkrovas atlaikančios  
distancinės plokštelės 



 

 

 
  

Sandarinimo juosta  
DuoSL1050 POWER ONE 
-ypač stora 
- 12 mėn UV atsparumas 
- 1050 Pa atsparumas lietui 
-universali (difuzinė ir garo izoliacinė) 
-naudojama ne tik langų, bet ir profilių galų 
sandarinimui 
-pločiai nuo 64 mm iki 350 mm 
 



Naujos kartos sandarinimo juosta blaugelb DuoSL FIX 2SK 
 
Universali (vario) 
 
Plačios lipnios POWER juostos 
 
Limpa prie minusinių temperatūrų 
 
Ilgas UV atsparumas 
 



Universali (difuzinė ir garo izoliacinė)  
juosta blaugelb DuoSL FIX 2SK 
 



SVARBU:  siena turi būti sausa 

Nauja universali (difuzinė ir garo izoliacinė)  
juosta blaugelb DuoSL FIX 2SK 
 



Slenksčių ir cokolių sandarinimui 
 

Ženkliai tvirtesnė už butilinę juostą – BITUMINĖ 
sandarinimo juosta blau gelb Allwetterfolie 
 

 

 

 
  

Klijavimo temperatūra nuo -5 °C iki +30 °C ( 
kai kitos bituminės juostos klijuojamos tik 
pliusinėje temperatūroje). 

Klijavimo patogumui  
– apsauginė plėvelė 
 iš keletos dalių 



Purškiamas gruntas lango difuzinių ir garo izoliacinių 
juostų klijavimui  blaugelb SPRRUHPRIMER 
 

 

 

 

 
  



Geresniam sandarumui – jungiamasis PVC profilis  
su gumine tarpine 
 

 

 

 

 
  



Stiklo paketo ir filingų įklijavimui varčioje 
 

 
 
 
 

Stiklo paketo įklijavimas varčioje -
geriausias sprendimas eliminuoti 
stiklo “sėdimą” ir varčios 
deformacijas 

Sandėlio produktai:  
2K klijai FENOTHERM ir FENOBOND 

Sandėlio asortimentą papildėme  
pigesnės kainos 1K klijais blaugelb RC Kleber 



Vietoje specialių klijų dar gali būti naudojama 
dvipusio lipnumo juostą. 

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. 

 
 

 
 
 
 



Sandarinimo virvė Rundschnur 
 
Palankesnė kaina 
 
Platesnis asortimentas  
nuo 6 iki 50 mm diametro 
 
 
 



Pistoletinės PU putos STROXX MEGA 70 
 
Ypač geros struktūros ir išeigos 
 
850 ml (kai daugumos kitų -750 ml) 
 



Išbandyta praktikoje:  
NINJA darbo pirštinės tarnauja 24 kartus ilgiau 
už medvilnines su gumuotais taškeliais. 
Todėl NINJA yra 8 kartus pigesnės (skaičiuojant 
eksloatacijos laiką ir kainą) 
 



STROXX įrankiai 
 

-45 proc. nuolaida 
šiai prekei 
pirmiems trims  
užsisakiusiems 

-50 proc. nuolaida 
šiai prekei 
pirmiems trims 
užsisakiusiems 



STROXX įrankiai 
 

-35 proc. nuolaida 

-45 proc. nuolaida 

-10 proc. nuolaida 

-10 proc .nuolaida 





PVC palangių RED-LINE Premium ir RED-LINE 
EXTRA išpardavimas ypač patraukliomis kainomis 
 



Vėdinimas 
 
 



Naujos kartos orlaidė Arimeo 
Su automatiniu sklendės užsidarymu prie 40 Pa 

Tinkama net ir labai mažiems langams. Nemažina stiklo. Nefrezuojamas rėmas. 
Nuo 5,4  m3/val (1 vnt)  iki 13,4 m3/val (3 vnt)   prie 10 Pa.  
Automatinis oro srauto valdymas – nuo 40 Pa užsiveria apsauginis vožtuvas 
PVC lange galima montuoti 1-3 vnt.,  mediniame 1-2 vnt 
Yra triukšmo slopinimo (acuostic) sprendimai 



Orlaidė Aeromat mini 
Su automatiniu sklendės prisivėrimu prie 10 Pa 

 
Tinkama net ir labai mažiems langams. Nemažina stiklo. Nefrezuojamas rėmas. 
6 m3/val prie 10 Pa. Lange galima montuoti daugiau nei vieną 
Automatinis oro srauto valdymas – nuo 10 Pa prisiveria apsauginis vožtuvas 
Yra ir rankinis oro srauto valdymas –  uždarymo sklendė 
Ypač tinkamos pagalbinėms patalpoms: 
pvz: rūsys, garažas, katilinė, laiptinė. 



Ypač tinkamos pagalbinėms patalpoms: 
pvz: rūsys, garažas, katilinė, laiptinė. 

Aeromat mini    ir Arimeo  galima įrengti ir po montavimo  
 
Pvz: gaukite papildomas pajamas važiuojant atlikti langų reguliavimo 
 
 

Viršslėgio vožtuvai  apriboja perteklinį vėdinimą 

Langas  lieka saugus 

Arimeo ir AEROMAT mini privalumai 



Įleidžiama orlaidė  
Click Vent- 
skandinaviškiems langams – neužima 
papildomos vietos transportuojant. 



- Triukšmo slopintuvas 
„Audiovent“  

- Minimaliai iškilusi vidinė sklendė „Comfortline“  





Saugumo elementai  
  



Apsaugos nuo pirštų prispaudimo 
FINGERSCHUTZ 
 

Nr 32  - lauko ir vidaus durims 
Nr 25 – vidaus durims 
 

Panaudojimo pavyzdžiai (medinės durys, ALU, plieninės, PVC ) 
 



Iš lankstų pusės 
 

Apsaugos nuo pirštų prispaudimo 
FINGERSCHUTZ 
 



Iš spynos pusės 
 

Apsaugos nuo pirštų prispaudimo 
FINGERSCHUTZ 
 



Saugumo elementai langams 
 



Saugumo elementai langams 
 



 
HOPPE SecuForte 
Naujas apsaugos būdas 
Naujas valdymo būdas 



 
ISEO Libra SMART 
Elektrinė šerdelė 

 
Valdymo būdai 



Pasikeitimai: 
 
Žemiausio nerūd.plieno kainos segmento lango rankenos dabar turi įtvirtintą 
štiftą (ankstesnėje versijoje buvo keičiamas) , todėl yra stabilesnės. 



Priemonės langų transportavimui 



Langų  
transportavimo 
pagalvėlės  
 
iš PE (minkštos)  
 
arba XPS 
(atsparios 
gniuždymui) 
 
Viena 
plokštuma su 
lipniu 
paviršiumi 







Santraukos 
 



Tinkamas montavimas 
 



Tinkamas sandarinimas 
 

Tinkamas transportavimas 
 

Tinkami įrankiai  
 

12 mėn UV 
1050 Pa 
Universali 

6 mėn UV 
1050 Pa 
Universali 

1,5 mm bituminė 

Gruntavimas 
per 5 min 

850 ml 
Gera struktūra 
ir išeiga 



Tinkamas vėdinimas 
 

Siegenia 
Biobe Arimeo 

Click 

Tinkamas saugumas 
 


