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I

TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS S LYGOS

1. Š nacionalin technin liudijim išdav V Statybos produkcijos sertifikavimo centras:
1.1 vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos statymu, kuriuo gyvendinta 1998 m. gruodžio 21
d. Tarybos direktyvos 89/106/EEB d l valstybi nari statym ir kit teis s akt , susijusi su
statybos produktais, derinimu;
1.2 vadovaujantis statybos techniniais reglamentais:
1.2.1 STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;
1.2.2 STR 1.03.02:2008 “Statybos produkt atitikties deklaravimas”;
1.2.3 STR 1.03.03:2008 “Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas”;
1.2.4 STR 2.01.04:2004 “Gaisrin sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;
1.2.5 STR 2.05.01:2005 “Pastat atitvar šilumin s technika”;
1.2.6 STR 2.05.02:2008 “Statini konstrukcijos. Stogai”;
1.3 vertinus standartus:
1.3.1 LST EN 13165:2009 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standži j
poliuretano put (PUR) gaminiai. Techniniai reikalavimai”.
2. V Statybos produkcijos sertifikavimo centras yra galiotas tikrinti, ar laikomasi šio nacionalinio
techninio liudijimo reikalavim . Tikrinimai gali b ti vykdomi izoliacini dang rengimo vietose.
UAB “Silda" yra atsakinga už šiame nacionaliniame techniniame liudijime nurodyt statybos
produkt atitikt nacionaliniam techniniam liudijimui ir už j tinkamum naudoti.
3. Šio nacionalinio techninio liudijimo negalima taikyti purškiam poliuretano put (PUR) sistem
gamintojams ir gamybos vietoms, kurie ne vardyti šio techninio liudijimo antraštiniame lape.
4. Laikydamasis nustatytos tvarkos, V Statybos produkcijos sertifikavimo centras gali š
nacionalin technin liudijim skelbti netekusiu galios.
5. Šio nacionalinio techninio liudijimo platinimas, taip pat ir elektroniniu b du, turi b ti tik visos
apimties. Dauginimas dalimis galimas tik su V Statybos produkcijos sertifikavimo centro raštišku
sutikimu. Tokiu atveju dauginama dalis turi b ti aiškiai identifikuota. Reklaminiuose leidiniuose
pateikiamas tekstas ir br žiniai neturi prieštarauti šio nacionalinio techninio liudijimo nuostatoms.
6. Šis nacionalinis techninis liudijimas yra išduotas lietuvi kalba.
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II

KONKRE IOS S LYGOS, SUSIJUSIOS SU NACIONALINIU TECHNINIU
LIUDIJIMU

1. Produkto apibr žimas ir numatomas panaudojimas
1.1 Produkto apibr žimas
Šio nacionalinio techninio liudijimo objektas – dvikomponent s purškiamos poliuretano put (PUR)
sistemos, kurias sudaro poliolis (komponentas A), izocianatas (komponentas B), ir iš j statybos
vietoje rengiamos izoliacin s dangos.
Šiose sistemose yra naudojami porodariai ir j mišiniai: HFC 365mfc, HFC 245fa, HFC 134a ir
HFC 227ea bei CO2.
Poliuretano put
konteineriuose.

komponentai

statybos aikštel

tiekiami skystame pavidale statin se arba

Šis nacionalinis techninis liudijimas yra parengtas keturi tip purškiamoms sistemoms, kurias
gamina mon “Synthesia Internacional S.L.U.” (C/Borrell 62, 08015 Barselona, Ispanija):
- Poliuretan Spray S-303E-W;
- Poliuretan Spray S-353E-W;
- Poliuretan Spray S-403E-W;
- Poliuretan Spray S-503E-W.
Purškiam sistem technin s charakteristikos pateiktos 4.1 ir 4.2 skyriuose.
rengiant izoliacines dangas pastato išor je, purškiam j put dangos paviršius turi b ti apsaugotas
papildomomis priemon mis, padengiant jas apsaugin mis dangomis (purškiamomis, teptin mis, iš
vienetini medžiag ir pan.).
1.2 Numatomas panaudojimas
Šiame techniniame liudijime vardintos dvikomponent s purškiamos sistemos naudojamos besi lei
šiluminei izoliacijai rengti, purškiant jas ant izoliuojamo paviršiaus tiesiogiai panaudojimo vietoje,
naudojant speciali aukšto sl gio rang .
Sistemos Poliuretan Spray S-303E-W ir Poliuretan Spray S-353E-W yra skirtos atitvar šilumos
izoliavimui su s lyga, kad rengimo metu jos bus apsaugotos nuo tiesioginio atmosferos poveikio
(saul s radiacijos).
Sistemos Poliuretan Spray S-403E-W ir Poliuretan Spray S-503E-W yra skirtos stog šilumos
izoliavimui naudojant jas išorin je stogo pus je su s lyga, kad ji bus padengta paviršiaus apsaugine
medžiaga, apsaugan ia nuo tiesioginio atmosferos poveikio (saul s radiacijos). Ši apsaugin danga
taip pat turi hidroizoliacin stogo konstrukcijos paskirt . Purškiamos stogo šilumos izoliavimo
sistemos gali b ti naudojamos tik tokiuose stoguose, kuriais vaikštoma išskirtinai remonto ir
technin s prieži ros tikslais. Tokio jud jimo vietose turi b ti rengtos papildomos apsaugin s stogo
dangos priemon s, kurios išskirstyt galimas apkrovas.
Purškiama izoliacin danga turi b ti rengiama pagal sistemos komponent gamintojo instrukcij
(žr. 7 skyri ).
Sprendžiant apie šiame techniniame liudijime nurodyt izoliacini dang panaudojimo galimyb
konkre iu atveju bei ruošiant projekt , turi b ti laikomasi statybos technini reglament STR
2.01.04, STR 2.05.01 ir STR 2.05.02 reikalavim .
Kiekvienu atveju rengiant besi l šilumin s izoliacijos dang turi b ti parengtas tokios dangos
rengimo projektas.
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1.3 Produkto gamybos bei tiekimo schema
Poliuretano (PUR) purškiam j put komponentai gaminami mon je “Synthesia Internacional
S.L.U.” (C/Borrell 62, 08015 Barselona, Ispanija).
Apsaugini dang komponentai gaminami atitinkamo gamintojo gamykloje.
Ši komponent gamintoj gamybos kontrol s sistema turi užtikrinti gaminamos produkcijos
atitikim atitinkamoms 1-oje, 2-oje bei 3-oje lentel se nurodytoms vert ms.
Komponent gamintojai savo gaminamai produkcijai turi pateikti atitikties dokumentus, kuriuose
turi b ti nurodytos deklaruotinos pagal nurodytas lenteles rodikli vert s.
Izoliacijos dangos rengim statybos objekte (panaudojimo vietoje) atlieka atitinkam kvalifikacij
turinti izoliacijos dengimo mon , naudodama speciali put komponent gamintojo nurodyt
aukšto spaudimo rang .
Komponent deklaruojam rodikli apimt ir atitikim šio techninio liudijimo reikalavimams
kontroliuoja šio techninio liudijimo savininkas.
Visi šio proceso dalyviai turi laikytis fluorint šiltnamio efekt sukelian i duj naudojim
reglamentuojan i teis s akt reikalavim .
2. Normin s nuorodos
Šiame techniniame liudijime kit leidini nuostatos pateiktos datuotomis ir nedatuotomis
nuorodomis. Šios normatyvin s nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidini s rašas
pateikiamas šiame skyriuje.
Jei pateikiama datuota nuoroda, tai naujausi pakeitimai ir pataisos, susij su šiuo techniniu
liudijimu, galioja tik tada, kai jie traukiami š technin liudijim kaip priedai arba papildymai. Kai
nuorodos be dat , galioja naujausias standarto leidimas.
Šiame techniniame liudijime pateiktos nuorodos žemiau išvardintus normatyvinius dokumentus:
- LST EN 826 “Statybin s termoizoliacin s medžiagos. Stiprio gniuždant nustatymas”;
- LST EN 1296 “Lanks iosios hidroizoliacin s juostos. Bitumin s, plastikin s ir gumin s stog
dangos. Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperat roje”;
- LST EN 1297 “Lanks iosios hidroizoliacin s juostos. Bitumin s, plastikin s ir gumin s
hidroizoliacin s stog juostos. Ilgalaikio dirbtinio sendinimo laikant UV spinduliuot s,
padidintos temperat ros ir vandens aplinkoje metodas”;
- LST EN 1602 “Statybin s termoizoliacin s medžiagos. Tankio nustatymas”;
- LST EN 1604 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Matmen stabilumo nurodytomis
temperat ros ir dr gm s s lygomis nustatymas”;
- LST EN 1607 “Statybin s šilumin s izoliacijos gaminiai. Atsparumo vertikaliam tempimui iki
priešakini pavirši apibr žimas”;
- LST EN 1609 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Trumpalaikio mirkio iš dalies
panardinant vandenyje nustatymas”;
- LST EN 1928 “Lanks iosios hidroizoliacin s juostos. Bitumin s, plastikin s ir gumin s
hidroizoliacin s stog juostos. Nelaidumo vandeniui nustatymas”;
- LST EN 1931 “Lanks ios hidroizoliacin s juostos. Bitumin s, plastikin s ir gumin s
hidroizoliacin s stog juostos. Pralaidumo vandens garams nustatymas”;
- LST EN 12086 “Statybin s termoizoliacin s medžiagos. Laidumo vandens garams nustatymas”;
- LST EN 12087 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgalaikio mirkio nustatymas
panardinant”;
- LST EN 12311-1 “Lanks iosios hidroizoliacin s juostos. 1 dalis. Bitumin s hidroizoliacin s
stog juostos. Tempiam j savybi nustatymas”;
- LST EN 12667 “Šilumin s statybini medžiag ir gamini savyb s. Šilumin s varžos
nustatymas apsaugotos karštosios plokšt s ir šilumos srauto matuoklio metodais. Didel s ir
vidutin s šilumin s varžos gaminiai”;
- LST EN 13165 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standži j poliuretano put
(PUR) gaminiai. Techniniai reikalavimai”;
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-

LST EN 13501-1 “Statybos gamini ir statinio element klasifikavimas pagal degum . 1 dalis.
Klasifikavimas pagal atsako ugn bandym duomenis”;
LST EN 13501-5 “Statybos gamini ir statinio element klasifikavimas pagal atsparum ugniai.
5 dalis. Klasifikavimas pagal stog išorinio ugnies veikimo bandym duomenis”;
LST 13859-1 “Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatini sluoksni apibr žtys ir
charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientis stogo dang sluoksniai”;
LST EN ISO 4590 “Kietieji akytieji plastikai. Atvir ir uždar aku i procentin s t rio dalies
nustatymas”;
LST EN ISO 11925-2 “Degumo bandymai. Statybini gamini užsidegamumas nuo tiesioginio
liepsnos poveikio. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu”;
LST EN ISO 12572 “Higrotermin s statybini medžiag ir gamini charakteristikos.
Pralaidumo vandens garams savybi nustatymas”;
LST L ENV 1187 “Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai”.

3. Terminai ir simboliai
3.1 Terminai ir apibr žtys
Šiame techniniame liudijime vartojami tokie terminai ir apibr žtys:
3.1.1 standžiosios poliuretano (PUR) putos – kieta arba pusiau kieta akyto plastiko izoliacin
medžiaga arba gaminys iš poliuretano su vyraujan ia uždar aku i strukt ra;
3.1.2 standži j poliuretano (PUR) put purškiamoji sistema – komplektas iš dviej
sudedam j komponent (poliolio ir izocianato), kuriuos išpurškus gaunama standži poliuretano
(PUR) put izoliacin danga;
3.1.3 izoliacin danga – statybos vietoje iš dvikomponen i purškiam poliuretano put (PUR)
sistemos rengta danga.
3.2 Simboliai ir santrumpos
Šiame techniniame liudijime naudojami simboliai ir santrumpos:
- dN – rengtos dangos nominalus storis, mm;
D – deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas;
- RD – deklaruojama šilumin varža;
- PUR – standžiosios poliuretano putos (angl. PolyUrethane Rigid Foam);
- NTL - nacionalinis techninis liudijimas.
4. Produkto charakteristikos ir tikrinimo metodai
Šis nacionalinis techninis liudijimas nustato reikalavimus besi l s izoliacin s dangos rengimui iš
dvikomponen i purškiam sistem , apibr žia eksploatacines ši dang charakteristikas bei nustato
kontrol s b dus bei apimt , reikalingus tinkamumo naudojimui patvirtinimui.
4.1 Besi l s atitvar izoliacin s dangos
4.1.1 Poliuretano (PUR) put purškiamosios sistemos naudojamos atitvar izoliacini dang
rengimui
Atitvar izoliacin s dangos rengimui turi b ti naudojamos “Synthesia Internacional S.L.U.”
(C/Borrell 62, 08015 Barselona, Ispanija) gaminamos dvikomponent s purškiamos poliuretano put
sistemos Poliuretan Spray S-303E-W ir Poliuretan Spray S-353E-W.
4.1.2 Savyb s
Poliuretanini purškiam j put Poliuretan Spray S-303E-W ir Poliuretan Spray S-353E-W
technin s charakteristikos pateiktos 1 lentel je.

4

NTL-01-057:2010

1 lentel . Atitvar izoliacin ms dangoms rengti naudojam
purškiam j poliuretanini sistem charakteristikos
Eil.
Nr.
1
2
5
6

7
8

Charakteristika

Bandymo metodas

Tankis
Stipris tempiant
Deklaruojama šilumos laidumo
koeficiento vert , esant +10°C
temperat rai, D
Deklaruojama šilumos laidumo
koeficiento vert , esant +10°C
temperat rai, po sendinimo,

LST EN 1602¹
LST EN 1607¹
LST EN 12667
LST EN 13165, A
priedas
LST EN 12667
LST EN 13165,
A ir C priedai

D,aged

Degumo klas

Trumpalaikis vandens
sugeriamumas, esant daliniam
panardinimui
9
Linijini matmen stabilumas
po 48 h, esant +70°C
temperat rai ir 90% santykinei
dr gmei:
- storis
- ilgis ir plotis
Linijini matmen stabilumas
po 48 h, esant -20°C
temperat rai:
- storis
- ilgis ir plotis
10 Uždar por dalis
11 Vandens gar pralaidumo
faktorius
¹ bandiniai be plutel s
² bandiniai su plutele

Matavimo
vnt.
kg/m³
kPa

Reikalavimai
Polyuretan
Polyuretan
Spray S-303E-W Spray S-353E-W
34 40
37 45
200
250

W/(m·K)

0,022

0,022

W/(m·K)

0,030

0,030

E

E

0,5

0,5

LST EN 1604+AC²

15
15

5
5

LST ISO 4590
LST EN 12086

1
1
90
80

1
1
90
70

LST EN 13501-1
LST EN ISO 11925-2

klas

LST EN 1609+A1²

kg/m2

-

4.1.2.1 Izoliacin s dangos storis
Projektinis (nominalus) izoliacin s dangos storis parenkamas priklausomai nuo reikalaujamos
atitvaros šilumin s varžos.
Bendras rengtos izoliacin s dangos storio vidurkis turi b ti ne mažesnis už nominal j :
- rengtos dangos storis nustatomas iš 10-ies matavim . Pasirenkamos 5-ios vizualiai didesnio
storio ir 5-ios vizualiai mažesnio storio matavimo vietos. Matavimo rezultatu laikomas 6-i
matavim aritmetinis vidurkis, atmetus po dvi didžiausias ir dvi mažiausias matavimo metu
gautas vertes;
- n vienas iš šeši dangos vidurkio skai iavimui panaudotas matavimo rezultatas negali b ti
mažesnis kaip 75 deklaruojamo dangos storio;
- išmatuotas ir apskai iuotas dangos storio aritmetinis vidurkis negali b ti mažesnis už
deklaruojam dangos stor .
Dangos storis turi b ti matuojamas adatiniu storio matuokliu, kurio adatos skersmuo 2 mm, su
matavimo paklaida 1 mm.
Gali b ti naudojami atitinkamo tikslumo neardantieji storio nustatymo metodai.
4.1.2.2 Šilumos laidumo koeficientas
Apskai iuojant reikaling atitvaros šilumin varž ir nustatant reikaling izoliacin s dangos stor ,
skai iavimai turi b ti atliekami pagal STR 2.05.01:2005 “Pastat atitvar šilumin s technika”
reikalavimus, naudojant šio techninio liudijimo 1-oje lentel je nurodyt deklaruojam šilumos
laidumo koeficiento vert po sendinimo D,aged.
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1-oje lentel je nurodyta deklaruojama šilumos laidumo koeficiento D vert (be sendinimo)
naudojama kontroliuojant rengtos dangos šilumines charakteristikas. Šilumos laidumo koeficiento
matavimas turi b ti atliekamas ne v liau, kaip aštuonios dienos po dangos rengimo. Bandymas
atliekamas pagal LST EN 12667 reikalavimus.
4.1.2.3 Degumo klas
Izoliacini dang (be papildomo padengimo) degumo klas yra nurodyta 1-oje lentel je. Dang
rengimo metu panaudojus apsaugines dangas, degumo klas pagal LST EN 13501-1 turi b ti
nustatyta papildomai, vertinant panaudot apsaugin dang .
4.1.2.4 Vandens gar pralaidumas
Izoliacini dang (be papildomo padengimo) vandens gar pralaidumo vert s yra nurodytos 1-oje
lentel je. Izoliacini dang rengimo metu naudojant apsaugines dangas, ši apsaugini dang
vandens gar pralaidumo vert s turi b ti ne mažesn s, negu izoliacin s dangos.
Vandens gar pralaidumas nustatomas pagal LST EN 12086 reikalavimus.
4.2 Besi l s stog izoliacin s dangos
4.2.1 Poliuretano (PUR) put purškiamosios sistemos naudojamos stog izoliacini dang
rengimui
Stog izoliacin s dangos rengimui turi b ti naudojamos “Synthesia Internacional S.L.U.”
(C/Borrell 62, 08015 Barselona, Ispanija) gaminamos purškiamos sistemos Poliuretan Spray S403E-W ir Poliuretan Spray S-503E-W.
4.2.2 Savyb s
Poliuretanini purškiam j put Poliuretan Spray S-403E-W ir Poliuretan Spray S-503E-W
technin s charakteristikos pateiktos 2 lentel je.
2 lentel . Stog izoliacin ms dangoms rengti naudojam
purškiam j poliuretanini sistem charakteristikos
Charakteristika
Tankis
Stipris gniuždant prie 10
deformacijos
Stipris tempiant
Deklaruojama šilumos laidumo
koeficiento vert , esant +10°C
temperat rai, D
Deklaruojama šilumos laidumo
koeficiento vert , esant +10°C
temperat rai, po sendinimo, D,aged
Degumo klas
Ilgalaikis vandens geriamumas, esant
visiškam panardinimui
Linijini matmen stabilumas po 48 h,
esant +70°C temperat rai ir 90%
santykinei dr gmei:
- storis
- ilgis ir plotis
Linijini matmen stabilumas po 48 h,
esant -20°C temperat rai:
- storis
- ilgis ir plotis
Vandens gar pralaidumo faktorius
¹ bandiniai be plutel s
² bandiniai su plutele
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Reikalavimai
Polyuretan
Polyuretan
Spray S-403E-W Spray S-503E-W
43 50
50 60

Bandymo metodas

Matavimo
vnt.

LST EN 1602¹

kg/m³

LST EN 826¹

kPa

100

250

LST EN 1607¹
LST EN 12667
LST EN 13165, A
priedas
LST EN 12667
LST EN 13165,
A ir C priedai
LST EN 13501-1
LST EN ISO 11925-2

kPa

400

500

W/(m·K)

0,022

0,022

W/(m·K)

0,030

0,030

klas

E

E

LST EN 12087

%

LST EN 1604+AC²

%

LST EN 1604+AC²

%

LST EN 12086

-

2

2

4
4

2,5
2,5

1
1
90

1
1
120
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4.2.2.1 Izoliacin s dangos storis
Projektinis (nominalus) izoliacin s dangos storis parenkamas priklausomai nuo reikalaujamos stogo
atitvaros šilumin s varžos.
Bendras izoliacin s dangos storio vidurkis turi b ti nemažesnis už nominal j :
- rengtos dangos storis nustatomas iš 10-ies matavim . Pasirenkamos 5-ios vizualiai didesnio
storio ir 5-ios vizualiai mažesnio storio matavimo vietos. Matavimo rezultatu laikomas 6-i
matavim aritmetinis vidurkis, atmetus po dvi didžiausias ir dvi mažiausias matavimo metu
gautas vertes;
- n vienas iš šeši dangos vidurkio skai iavimui panaudotas matavimo rezultatas negali b ti
mažesnis kaip 75 deklaruojamo dangos storio;
- išmatuotas ir apskai iuotas dangos storio aritmetinis vidurkis negali b ti mažesnis už
deklaruojam dangos stor .
Dangos storis turi b ti matuojamas adatiniu storio matuokliu, kurio adatos skersmuo 2 mm, su
matavimo paklaida 1 mm.
Gali b ti naudojami atitinkamo tikslumo neardantieji storio nustatymo metodai.
4.2.2.2 Izoliacin s dangos plokštumas
rengtos stogo izoliacin s dangos plokštumas turi b ti toks, kad matuojant 2 m ilgyje, neb t
didesni kaip 5 mm dubim .
4.2.2.3 Stipris gniuždant
2-oje lentel je nurodytas dangos stipris gniuždant yra nustatomas put kilimo kryptimi. Tokio
stiprumo pakanka, kad stogu b t galima vaikš ioti išskirtinai remonto ir technin s prieži ros
tikslais. Šiuo atveju vaikš iojimo vietoje turi b ti rengiami paklotai.
Stipris gniuždant nustatomas pagal LST EN 826.
4.2.2.4 Šilumos laidumo koeficientas
Apskai iuojant reikaling stogo atitvaros šilumin varž ir nustatant reikaling izoliacin s dangos
stor , skai iavimai turi b ti atliekami pagal STR 2.05.01:2005 “Pastat atitvar šilumin s technika”
reikalavimus, naudojant šio techninio liudijimo 2-oje lentel je nurodyt deklaruojam šilumos
laidumo koeficiento vert po sendinimo D,aged.
2-oje lentel je nurodyta deklaruojama šilumos laidumo koeficiento D vert (be sendinimo)
naudojama kontroliuojant rengtos dangos šilumines charakteristikas. Šilumos laidumo koeficiento
matavimas turi b ti atliekamas ne v liau, kaip aštuonios dienos po dangos rengimo. Bandymas
atliekamas pagal LST EN 12667 reikalavimus.
4.2.2.5 Degumo klas
2-oje lentel je yra nurodyta stogo izoliacini dang degumo klas , kai stogo danga yra be
padengimo. Kadangi stogo dangos konstrukcijoje yra privaloma naudoti apsaugin dang , tod l
kompleksin s stogo dangos degumo klas turi b ti tikslinama priklausomai nuo panaudotos
apsaugin s dangos degumo klas s.
4.2.2.6 Degumo klas , esant ugnies poveikiui iš išor s
Šiame techniniame liudijime n ra vardijamos konkre ios apsaugin s dangos. Kiekvienu apsaugin s
dangos panaudojimo atveju turi b ti nustatyta degumo klas pagal LST EN 13501-5 atliekant
bandym pagal LST L ENV 1187. Neturint tokio klasifikavimo laikoma, kad stogo danga atitinka
FROOF degumo klas .
4.2.2.7 Vandens gar pralaidumas
Izoliacini dang be padengimo vandens gar pralaidumo vert s yra nurodytos 2-oje lentel je.
Dang rengimo metu panaudojus apsaugines dangas, ši apsaugini dang vandens gar
pralaidumo vert s turi b ti ne mažesn s, negu rengtos izoliacin s dangos.
Vandens gar pralaidumas yra nustatomas pagal LST EN 12086.
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4.2.2.8 Paviršiaus apsauga
rengiant stogo izoliacin dang jos paviršius turi b ti apsaugotas papildomomis priemon mis,
padengiant apsaugin mis dangomis. Reikalavimai naudojamoms apsaugin ms dangoms yra
pateiktos 3-ioje lentel je.
3 lentel . Minimal s naudojam apsaugini dang reikalavimai
Eil.
Nr.

Charakteristika

Bandymo metodas

Matavimo vnt.

Reikalavimai

LST EN 13859-1, C
priedas
LST EN 1296
LST EN 1297

Stiprio tempiant
pokytis
Pailg jimo
tempiant pokytis
Vandens
nepralaidumo klas

turi b ti
deklaruojamas
turi b ti
deklaruojamas
W1

1

Dangos ilgaamžiškumas
(atsparumas dirbtiniam
sendinimui)

2

Sukibimo stipris su PUR
danga

LST EN 1607

kPa

4

Vandens nepralaidumas

LST EN 1928

klas pagal
LST EN 13859-1

turi b ti
deklaruojamas
W1

LST EN 1931
turi b ti
LST EN ISO 12572
5
Vandens gar pralaidumas
Sd (m)
deklaruojamas
(s lyg rinkinys C)
- po atsparumo dirbtiniam sendinimui bandymo danga turi tenkinti pradin vandens nepralaidumo
reikalavim ;
- dangos vandens gar pralaidumas neturi b ti mažesnis kaip termoizoliacinio sluoksnio
pralaidumas;
- stipris tempiant ir pailg jimas tempiant gali b ti nustatomi pagal LST EN 12311-1.
4.3 Reikalavimai rengtai dangai
4.3.1 Bendrieji reikalavimai
rengtos dangos fizikin s-mechanin s charakteristikos turi b ti ne blogesn s, negu nurodyta 1-oje ir
2-oje lentel se, priklausomai nuo panaudotos purškiamos sistemos tipo.
Reikalavimai dangos storiui, degumo charakteristikoms bei dangos konstrukcijai turi b ti
parenkami atsižvelgiant statybos technini reglament STR 2.01.04, STR 2.05.01 ir STR 2.05.02
reikalavimus. Šie reikalavimai turi b ti apibr žti ir nurodyti konkretaus objekto dangos rengimo
projekte.
4.3.2 Ilgaamžiškumas
naudojam purškiam j poliuretano sistem savybes ir numatytas dang
Atsižvelgiant
eksploatavimo s lygas (apsaugini dang naudojimas), rengtos dangos ilgaamžiškumas priklauso
nuo panaudot apsaugini dang ilgaamžiškumo ir atitvaros konstrukcijos.
4.4 Sand liavimas
Purškiam j poliuretano sistem gamintojas kartu su komponentais pateikiamoje technin je
informacijoje turi pateikti nurodymus d l komponent sand liavimo s lyg ir trukm s, kuri turi
laikytis izoliacijos dengimo mon . Komponentai turi b ti saugomi originalioje pakuot je, sausose
patalpose, esant nuo +10°C iki +25°C aplinkos temperat rai. Ant kiekvienos pakuot s turi b ti
ženklinimas, kuriame turi b ti šie duomenys:
- gamintojo pavadinimas ir adresas,
- prekybinis komponento pavadinimas,
- tinkamumo naudojimui terminas,
- svoris neto arba t ris,
- pagrindin s naudojimo ir saugojimo s lygos.
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5. Atitikties vertinimas ir patvirtinimas
5.1 Atitikties vertinimo schema
Atitikties vertinimo sistema nurodyta 4-oje lentel je. Gamintojas (NTL savininkas ir izoliacijos
dengimo mon ) turi pagr sti savo produkto ( rengtos izoliacin s dangos) ir šio nacionalinio
techninio liudijimo reikalavim atitikt ir nurodyt arba deklaruot gaminio savybi vertes:
- pradiniais tipo bandymais;
- vidine gamybos kontrole.
4 lentel . Atitikties vertinimo ir patvirtinimo sistema
Atitikties vertinimo ir
Produktas (-ai)
Numatytas naudojimas
patvirtinimo schema
Dvikomponent s purškiamos
Termoizoliacin s stogo ir
1+
termoizoliacin s poliuretano put
atitvar dangos, rengiamos
(PUR) dangos
statybos vietoje
Sistema 1+: žr. Statybos produkt direktyvos 89/106/EEC III.2 (i) pried , su auditiniais
bandymais
Produkto atitikties vertinimo proceso apimtis ir užduo i paskirstymas yra nurodyti 5-oje lentel je.

Užduotys NTL
savininkui
(komponent
gamintojui)
Užduotys
izoliacijos dengimo
monei

5 lentel . Produkto atitikties vertinimo apimtis ir užduo i paskirstymas
Užduotys
Užduoties apimtis
Gamybos kontrol (GK)
Žr. skyri 5.2.1.2
Pradiniai tipo bandymai
Žr. skyri 5.2.1.1
Bandymai pagal Kontrol s plan A
Žr. Kontrol s plan A
Gamybos kontrol (GK)
Savikontroliniai bandymai

Žr. skyri 5.2.2.1
Žr. skyri 5.2.2.1,
7 lentel
Žr. skyri 5.2.3.1

Pradiniai tipo bandymai
Užduotys
sertifikavimo
staigai

Gamybos kontrol s
sistemos
sertifikavimas,
remiantis
Auditiniai bandymai

pradiniu gamybos ir GK Žr. skyri 5.2.3.2
vertinimu
nuolatine GK prieži ra,
Žr. skyri 5.2.3.3
vertinimu ir patvirtinimu
Žr. skyri 5.2.3.4

5.2 pareigojimai
5.2.1 Užduotys NTL savininkui (PUR komponent gamintojui)
5.2.1.1 Pradiniai tipo bandymai
Pradini tipo bandym apimtis nurodyta 6-oje lentel je.
Pradiniai tipo bandymai turi b ti atlikti pagaminus naujos ar patobulintos produkcijos (PUR
sistemos) tip ir forminus gamybos pradži bei si lym prekybai su patvirtinimu, kad
deklaruojamos produkto savyb s atitinka šio techninio liudijimo reikalavimus ir deklaruotas
produkto vertes.
Šio techninio liudijimo rengimui atlikt /pateikt bandym ir vertinim rezultatai gali b ti
naudojami kaip pradiniai tipo bandymai, nebent yra pasikeitim gamybos procese, komponentuose
ir gamybos kontrol s sistemoje. Pradinis tipo bandymas turi b ti pakartotas, kai yra pakeista
sud tis, gamybos b das ar kiti pakeitimai, kurie gali reikšmingai pakeisti deklaruojamas gaminio
savybes.
9
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Pradini tipo bandym rezultatai turi b ti protokoluojami ir saugomi ne mažiau kaip 5 metus po
paskutinio pagaminimo datos.
Bandymai turi b ti atlikti standartiniais metodais, aprašytais šiame techniniame liudijime.
6 lentel . Pradinio tipo bandym apimtis
Charakteristika

Bandymo metodas

Tankis
Stipris gniuždant (tik stogo denginiams taikomoms sistemoms)
Stipris tempiant
Sukibimo su pagrindu stipris
Deklaruojama šilumos laidumo koeficiento vert , esant +10°C
temperat rai, D
(turi b ti atlikti papildomi kontroliniai bandymai, pagaminant
bandin prie ribini eksploatavimo s lyg : +50C oro aplinkos ir
paviršiaus temperat ros)
Deklaruojama šilumos laidumo koeficiento vert , esant +10°C
temperat rai, po sendinimo, D,aged

LST EN 1602
LST EN 826
LST EN 1607
LST EN 1607

Degumo klas
Trumpalaikis vandens geriamumas, esant daliniam
panardinimui (tik atitvaroms taikomoms sistemoms)
Ilgalaikis vandens geriamumas, esant visiškam panardinimui
(tik stogo denginiams taikomoms sistemoms)
Linijini matmen (ilgio, plo io, storio) pokytis (%):
- po 48 h, esant +70°C temperat rai ir 90% santykinei dr gmei;
- po 48 h, esant -20°C temperat rai
Uždar por dalis
Vandens gar pralaidumas
Degumo klas , veikiant ugniai iš išor s (tik stogo denginiams
taikomoms sistemoms)

LST EN 12667
LST EN 13165, A priedas
LST EN 12667
LST EN 13165, A ir C priedas
LST EN 13501-1
LST EN ISO 11925-2
LST EN 1609
LST EN 12087
LST EN 1604
LST ISO 4590
LST EN 12086
LST EN 13501-5
LST L ENV 1187

5.2.1.2 Gamybos kontrol (GK)
5.2.1.2.1 Sistemos komponent gamintojo taikoma gamybos kontrol s sistema
Sistemos komponent gamintojo taikoma vidin s gamybos kontrol s sistema turi b ti nustatyta,
teisinta ir patvirtinta dokumentais. Vidin s gamybos kontrol s sistema turi apimti kontrol s
veiksmus užtikrinant, kad pateiktos rinkai poliuretano (PUR) put purškiamosios sistemos atitinka
šio techninio liudijimo reikalavimus ir deklaruojam sias vertes. Ši vidin kontrol turi apimti:
- gaunam medžiag kontrol , nustatant j pri mimo kriterijus ir veiksmus, kad b t
galima operatyviai sitikinti, kad medžiagos yra tinkamos;
- gamybos proces kontrol , nustatant tikrinim ir bandym dažnum kartu su vert mis
arba reikalaujamais kriterijais. Technologin s ir matavimo rangos tinkamumas turi b ti
užtikrinamas. Turi b ti numatyti veiksmai, kuri reikia imtis, kai tikrinamos charakteristikos ar
kriterijai neatitinka nustatyt reikalavim ;
- pagaminto produkto (poliuretano (PUR) put purškiamosios sistemos ir atskir jos
komponent ) bandymus, nustatant minio mimo b d ir bandymo dažnum pagal statistinius
principus, užtikrinant gamybos atitikt , atsižvelgiant
šio NTL kriterijus ir produkto
deklaruojam sias vertes. Bandymo rangos tinkamumas turi b ti užtikrinamas;
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- gatavos produkcijos sand liavimo valdym ir kontrol , užtikrinant, kad neatitiktiniai
gaminiai b t aiškiai identifikuoti. Neatitiktini gamini pašalinimo proced ra turi b ti
dokumentuota.
5.2.1.2.2 NTL savininko taikoma gamybos kontrol s sistema
NTL savininkas atsako ir pasir pina izoliacijos dengimo moni informavimu apie šio techninio
liudijimo s lygas ir apmoko jas rengin ti izoliacines dangas pagal šio techninio liudijimo
reikalavimus.
NTL savininkas privalo nuolat keistis patirtimi su izoliacijos dengimo mon mis. Jis turi pateikti
dangos rengimo, komponent sand liavimo ir darb saugos atmintines, dažniausiai pasitaikan ius
konstrukcini mazg pavyzdžius.
NTL savininkas turi tur ti izoliacijos dengimo moni , kurioms jis tiekia komponentus ir kurioms
yra suteik s teis rengin ti izoliacines dangas pagal š technin liudijim , s raš . Atitinkam
aktual ši moni s raš NTL savininkas raštu be atskiro raginimo pateikia Statybos produkcijos
sertifikavimo centrui.
NTL savininko taikoma kontrol s sistema turi b ti nustatyta, teisinta ir patvirtinta dokumentais.
Kontrol s sistema turi apimti tiekiam komponent ir izoliacijos dengimo moni kontrol s
veiksmus užtikrinant, kad rengtos statybos vietoje izoliacin s dangos atitiks šio techninio liudijimo
reikalavimus ir deklaruojam sias vertes. Ši kontrol turi apimti:
- tiekiam medžiag kontrol pagal Kontrol s plan A1, nustatant j pri mimo kriterijus;
- gamybos proceso kontrol pagal Kontrol s plan A1, nustatant tikrinim dažnum kartu
su vert mis arba reikalaujamais kriterijais. Turi b ti numatyti veiksmai, kuri reikia imtis, kai
tikrinamos charakteristikos ar kriterijai neatitinka nustatyt ;
- rengtos dangos kontrol pagal Kontrol s plan A1, nustatant kontrol s b d ,
atsižvelgiant šio NTL kriterijus ir produkto deklaruojam sias vertes.
Kontrol s rezultatai turi b ti registruojami ir vertinami. rašai apima mažiausiai toki nurodyt
informacij :
- komponent žym jim ;
- produkto ( rengtos dangos ir objekto) vardijim ;
- kontrol s apimt ;
- dangos rengimo kontrol s dat ;
- kontrol s rezultatus ir, jei tinka, palyginim su reikalavimais;
- atsakingo už kontrol asmens parašas.
rašai turi b ti pateikiami SPSC prieži ros metu.
5.2.1.3 Kitos užduotys NTL savininkui
Izoliacijos dengimo mon turi parengti atitikties deklaracij patvirtinan i , kad rengta danga
atitinka šio techninio liudijimo nuostatas (žr. 5.2.4 skyri ). Vien šios atitikties deklaracijos kopij
izoliacijos dengimo mon turi pateikti NTL savininkui. NTL savininkas privalo patvirtinti išduotos
atitikties deklaracijos tinkamum .
5.2.2 Užduotys izoliacijos dengimo monei
5.2.2.1 Gamybos kontrol (GK)
Dangos rengimo metu izoliacijos dengimo mon s vykdoma kontrol s apimtis nurodyta 7-oje
lentel je. Vykdydama gamybos kontrol izoliacijos dengimo mon turi užtikrinti, kad rengta
danga atitinka šio techninio liudijimo reikalavimus ir deklaruojam sias vertes. Kontrol s rezultatai
turi b ti registruojami ir vertinami. rašai apima mažiausiai toki nurodyt informacij :
- statybos objektas ir darb apimtis;
- darb atlikimo laikas;
- panaudoti komponentai, identifikuojant gamintoj ir pagaminimo partij ;
1

Kontrol s planas yra pateiktas šio nacionalinio techninio liudijimo 1 priede.

11

NTL-01-057:2010

- klimatin s s lygos dangos rengimo metu (aplinkos temperat ra ir santykinis dr gnumas,
dengiamo paviršiaus temperat ra);
- dengiamo paviršiaus b kl ;
- technologiniai dangos rengimo duomenys (sluoksni kiekiai ir storiai, bendras storis,
technologin s pertraukos);
- bandym ir kontrol s rezultatai pagal 7 lentel je nurodyt apimt ir, jei tinka, palyginim su
reikalavimais;
- atsakingo izoliacijos dengimo specialisto pavard ir asmens parašas.
Šie rašai turi b ti saugomi izoliacijos dengimo mon je ir pas NTL savinink . rašai turi b ti
pateikiami SPSC prieži ros metu.
Kontrol s / tikrinimo
pavadinimas
Naudojam komponent
atitikimas reikalavimams

7 lentel . Izoliacijos dengimo mon s vykdoma kontrol
Patikrinimo / bandymo
Kontrol s dažnumas
metodas
Atitikties dokument
Kiekviena siunta
vertinimas.
Vizuali pakavimo apži ra

Aplinkos s lyg matavimas:
- aplinkos temperat ra;
- aplinkos santykinis oro
dr gnumas;
- dengiamo paviršiaus
temperat ra;
- dengiamo paviršiaus
dr gnumas

Matavimas

Termoizoliacinio dangos
sluoksnio storis

Matavimas (žr. 4.1.2.1 ir
4.2.2.1 skyrius)

Termoizoliacinio dangos
sluoksnio tankis

LST EN 1602

Stipris gniuždant (tik stogo
dangos atveju)

LST EN 826

Termoizoliacinio sluoksnio
sukibimo su pagrindu stipris

LST EN 1607

Šilumos laidumo koeficientas
10, esant +10°C temperat rai

LST EN 12667

Apsaugin s dangos storis (jei
danga rengiama purškimo,
dažymo b du
Apsaugin s dangos sukibimo
stipris su termoizoliaciniu
sluoksniu
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Matavimas
LST EN 1607

Kasdien:
- darb pradžioje;
- darb pabaigoje

Kas 100 m2, bet ne re iau kaip
kart per pamain , kiekvienam
objektui.
Kas 300 m2, bet ne re iau kaip
kart per pamain , kiekvienam
objektui.
Kiekvienam objektui tuo atveju, kai
nustatyta tankio vert netenkina 2oje lentel je nurodyt ver i .
Stogo dengimo atveju kiekvienam
objektui, prieš pradedant dengimo
darbus.
Kitais atvejais:
- pradinis tipo bandymas, esant
standartiniams paviršiams;
- kiekvienam objektui esant
nestandartiniams paviršiams.
Kiekvienam objektui tuo atveju, kai
nustatyta tankio vert netenkina 2oje lentel je nurodyt ver i .
Kas 100 m2, bet ne re iau kaip
kart per pamain , kiekvienam
objektui.
Pradedant naudoti nauj apsaugin s
dangos tip
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5.2.3 Užduotys staigoms
5.2.3.1 Pradiniai tipo bandymai
Sertifikavimo staigos atliekam pradini tipo bandym vertinimo apimtis nurodyta 6-oje lentel je.
Pradiniai tipo bandymai turi b ti atlikti atliekant produkcijos atitikties vertinim norint sitikinti,
kad deklaruojamos produkto savyb s atitinka šio techninio liudijimo reikalavimus ir deklaruojamas
produkto vertes.
Šio techninio liudijimo rengimui atlikt ir/ar vertint bandym rezultatai gali b ti naudojami kaip
pradiniai tipo bandymai, nebent yra esmini pasikeitim gamybos procese, komponentuose ir
gamybos kontrol s sistemoje. Apie ši bandym rezultat panaudojim sprendžia sertifikuojanti
staiga.
5.2.3.2 Pradinis gamybos kontrol s patikrinimas
Sertifikavimo staiga šio techninio liudijimo bei Kontrol s plano pagrindu turi sitikinti, kad NTL
savininkas, kiekviena NTL savininko s raše nurodyta izoliacijos dengimo mon (personalas ir
ranga) bei j taikoma vidin s kontrol s sistema yra tinkami tam, kad užtikrint rengiam statybos
vietoje izoliacini dang atitikt šio NTL reikalavimams.
5.2.2.3 Nuolatin prieži ra, gamybos kontrol s vertinimas ir patvirtinimas
Sertifikavimo staigos atliekam NTL savininko ir izoliacijos dengimo moni prieži ros audit
dažnumas turi b ti mažiausiai vien kart per metus.
Prieži ros audit metu turi b ti patikrinama, ar taikoma gamybos kontrol ir nustatytas gamybos
procesas yra palaikomi atsižvelgiant šio techninio liudijimo reikalavimus.
Kiekvieno audito metu sertifikavimo staiga turi patikrinti:
- gaunam medžiag kontrol s registr (pas NTL savinink );
- produkt kontrol s registr gamybos eigoje (pas NTL savinink ir izoliacijos dengimo mon je);
- gatavos produkcijos kontrol s registr (pas NTL savinink ir izoliacijos dengimo mon je);
- technologin s ir matavimo rangos kontrol s registr ;
- bandymo rangos metrologin s patikros ir kalibravimo registr .
Tais atvejais, kai techninio liudijimo nuostatos nebevykdomos, atitikties sertifikato galiojimas turi
b ti nutrauktas.
5.2.3.4 Auditiniai bandymai
Sertifikavimo staigos prašymu NTL savininkas turi informuoti sertifikavimo staig apie
techniniame liudijime nurodytas purškiam sias poliuretanines sistemas naudojan ias stogo dengimo
mones, j atliktus bei vykdomus ar planuojamus vykdyti statybos objektus (nurodant darb
apimtis).
Sertifikavimo staiga ne re iau kaip kart per metus (kai darb kiekiai yra didesni kaip 30 t per
metus - ne re iau kaip du kartus per metus) tikrina kiekvienos izoliacijos dengimo mon s vykdom
gamybos kontrol ir atlieka auditinius bandymus. Auditini bandym programa pateikta
8-oje lentel je.
8 lentel . Auditini bandym apimtis
Charakteristika
Tankis
Storis
Stipris gniuždant (stogo izoliacin s dangos atveju)
Sukibimo stipris su pagrindu
Šilumos laidumo koeficientas 10

Bandymo metodas
LST EN 1602
4.1.2.1 ir 4.2.2.1 skyriai
LST EN 826
LST EN 1607
LST EN 12667

5.2.4 Atitikties sertifikatas ir atitikties deklaracija
Kai šio techninio liudijimo s lygos yra pasiektos, sertifikavimo staiga išduoda atitikties sertifikat .
Šiame sertifikate turi b ti pateikta tokia informacija:
13
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- sertifikavimo staigos pavadinimas ir adresas;
- atitikties sertifikato numeris;
- NTL savininko pavadinimas ir adresas;
- izoliacijos dengimo moni pavadinimai ir adresai;
- produkto aprašas (tipas, identifikavimo duomenys, naudojimas);
- nuostatos, kurias atitinka produktas (šio techninio liudijimo žymuo) ir nuoroda bandymo bei
vertinimo protokolus;
- sertifikato galiojimo laikas ir s lygos, jei reikia;
- sertifikat pasirašyti galioto asmens pavard ir einamos pareigos.
Baigusi darbus izoliacijos dengimo mon kiekvienam objektui išduoda atitikties deklaracij apie
atliktus darbus, kurioje turi b ti nurodyta:
1) izoliacijos dengimo mon s pavadinimas ir adresas;
2) užsakovo pavadinimas ir adresas;
3) objektas;
4) rengtos dangos apib dinimas:
4.1) apsaugin paviršiaus danga:
- pavadinimas ir gamintojas;
- nominalus storis ir leistinas nuokrypis, mm;
4.2) pagrindinis (termoizoliacinis sluoksnis):
- panaudotos sistemos pavadinimas ir gamintojas;
- nominalus storis dN, mm;
5) kontrol s statybos vietoje rezultatai:
- vidutinis dangos storis, mm;
- termoizoliacinio sluoksnio tankis, kg/m3;
- stipris gniuždant, kPa (tik stogo izoliacin s dangos atveju), jei buvo atliekamas bandymas
(žr. 7- lentel );
- termoizoliacinio sluoksnio sukibimo su pagrindu stipris, kPa;
- šilumos laidumo koeficiento 10 vert , W/(m K), jei buvo atliekamas bandymas
(žr. 7- lentel );
- apsaugin s dangos storis, mm;
6) deklaruojamos rengtos dangos charakteristikos:
- nuostatos, kurias atitinka gaminys (šio techninio liudijimo žymuo);
- šilumin varža RD, (m2 K)/W;
- degumo klas pagal LST EN 13501-1;
- stipris gniuždant, kPa (tik stogo izoliacin s dangos atveju) pagal pradinio tipo bandym
rezultatus;
- trumpalaikis vandens mirkis, kg/m2 (tik atitvaroms taikomoms sistemoms);
- ilgalaikis vandens mirkis, (tik stogo denginiams taikomoms sistemoms);
- vandens gar pralaidumas;
- degumo klas , veikiant ugniai iš išor s (tik stogo denginiams taikomoms sistemoms);
7) informacija apie gamyb :
- dangos rengimo data;
- oro temperat ra;
- santykinis oro dr gnumas;
- paviršiaus temperat ra;
8) sertifikavimo staigos pavadinimas ir adresas;
9) ypatingos gaminio naudojimo s lygos (teiginys, kad užsakovas yra informuotas, kad atviri
rengtos dangos paviršiai turi b ti reguliariai priži rimi);
10) atitikties deklaracij pasirašyti galioto asmens pavard ir einamos pareigos.
Šios atitikties deklaracijos kopij izoliacijos dengimo mon turi pateikti NTL savininkui. Šios
atitikties deklaracijos turi b ti saugomos mažiausiai 10 met ir pateikiamos sertifikavimo staigai
pareikalavus.
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6. Prielaidos, kuriomis remiantis buvo vertintas statybos produkto tinkamumas naudoti
Šis nacionalinis techninis liudijimas besi l ms šilumin s izoliacijoms dangoms rengti yra išduotas
atsižvelgiant statybos technini reglament reikalavimus, esamus galiojan ius standartus
artimiems pagal sud t bei panaudojimo srit produktams.
Dang charakteristikos buvo vertintos pagal purškiam j poliuretano sistem komponent
gamintojo “Synthesia Espanola S.A.” (c/Borrell 62, 08015 Barselona, Ispanija) pateiktus bandym
protokol rezultatus, vertinant juos pagal Lietuvos Respublikoje galiojan i statybos technini
reglament ir kit normatyvini dokument reikalavimus.
Komponent gamintojo “Synthesia Espanola S.A.” (c/Borrell 62, 08015 Barselona, Ispanija)
pateikti šiuos komponentus identifikuojantys, vertinimo ir teisinimo metu panaudoti duomenys yra
saugomi Statybos produkcijos sertifikavimo centre. Apie pakeitimus, galin ius tur ti tak
komponent ir iš ši komponent rengt dang charakteristikoms, j gamybos procesui, privaloma
pranešti SPSC prieš ši pakeitim gyvendinim . SPSC nusprendžia, ar šie pakeitimai turi takos
nacionalinio techninio liudijimo galiojimui, ar reikalingas papildomas vertinimas ir/arba NTL
keitimas.
7. Nurodymai dangos rengimui
7.1 Projektavimo reikalavimai
rengiam dang konstrukciniai sprendimai turi b ti pagr sti skai iavimais pagal statybos technini
reglament STR 2.01.04, STR 2.05.01 ir STR 2.05.02 reikalavimus.
Jei esamose pastato atitvarose rengtos deformacin s si l s, tose pa iose vietose turi b ti rengtos ir
dangos deformacin s si l s. Deformacini si li išd stymo intervalai turi b ti tokie, kad užtikrint
dangos sandarum ir jos atsparum irimui d l deformacini reiškini . Tokiose vietose, kur pagrindo
dalys gali jud ti nevienodai, ir kuri judesiai didesni kaip 2 mm, b tina numatyti specialias
konstrukcines priemones.
Termoizoliacinio sluoksnio ir apsaugin s dangos sukibimo stipris turi b ti pakankamas ir
patvirtintas skai iavimais vertinant rengt dang veikian ias apkrovas (v jo, nuosavo svorio ir kt.).
Naudojam apsaugini dang atsparumas temperat rai turi b ti ne mažesnis kaip 750C.
Pagal š technin liudijim rengiamos stogo izoliacin s dangos gali b ti naudojamos tik tokiuose
stoguose, kuriais vaikštoma išskirtinai remonto ir technin s prieži ros tikslais. Tokio jud jimo
vietose turi b ti rengtos papildomos apsaugin s stogo dangos priemon s, kurios išskirstyt galimas
apkrovas. Toki priemoni parinkimas ir konstrukcinis sprendimas priklauso nuo mechaninio
atsparumo, kuris patikrinamas vertinus galim apkrov poveik . Taškin s apkrovos yra
neleidžiamos, turi b ti užtikrintas pakankamas apkrovos paskirstymas. Jeigu d l konstrukcijos
pob džio taikyti kit priemoni neb tina, visose dangos išsikišusiose dalyse b tina pritvirtinti gerai
skaitom persp jant skyd su pastaba: “Atliekant darbus apkrovas po kop iomis, pastoliais ir kt.
b tina paskirstyti”.
Reikalingas termoizoliacin s dangos storis turi b ti parenkamas skai iavimais pagal STR
2.05.01:2005 “Pastat atitvar šilumin s technika” reikalavimus. Skai iuojant šilumin varž turi
b ti naudojama nominali dangos storio vert .
Prieš panaudojant PUR purškiam j put sistem esamai pastato konstrukcijai apšiltinti, b tina
skai iavimais pagal STR 2.05.01:2005 “Pastat atitvar šilumin s technika” reikalavimus patikrinti,
ar sistemos panaudojimas nes lygos žalingo rasos susidarymo.
Parenkant dang konstrukcinius sprendimus reikia atsižvelgti statybos techninio reglamento STR
2.01.04:2004 “Gaisrin sauga. Pagrindiniai reikalavimai” reikalavimus.
rengiant stog , stogo nuolydis turi b ti pakankamas, kad nesikaupt vanduo.
7.2 Sand liavimas ir transportavimas
Purškiam j poliuretano sistem komponent gamintojas kartu su komponentais pateikiamoje
technin je informacijoje turi pateikti nurodymus d l komponent sand liavimo s lyg ir trukm s,
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kuri turi laikytis izoliacijos dengimo mon . Komponentai turi b ti saugomi originalioje pakuot je,
sausose patalpose, esant nuo +10°C iki +25°C aplinkos temperat rai.
Naudoti komponentus pasibaigus komponent gamintojo nurodytam tinkamumo laikui draudžiama.
Šiais produktais negalima teršti kanalizacijos, dirvos, vandens telkini ir tekan io vandens.
7.3 Reikalavimai dangos rengimui
Dengimo putomis darbus galima vykdyti tik tuomet, kai yra tenkinamos visos šios s lygos:
- aplinkos temperat ra +50C 450C;
- santykinis oro dr gnumas ne aukštesnis kaip 85 ;
- dengiamo paviršiaus temperat ra ne žemesn kaip +50C. Jei pagrindo šilumos laidumo
koeficientas yra didesnis (pvz. betono arba plieno), paviršiaus temperat ra turi b ti ne
žemesn kaip +100C;
- dengiamas pagrindas turi b ti sausas, nuvalytas nuo dulki , be nestabili intarp (pvz.
r dži ) ir riebal (pvz. tepal , silikon ). Metaliniai paviršiai privalo b ti padengti
antikorozine danga;
- paviršiuje neturi susidaryti rasa;
- v jo greitis neviršija 30 km/h (8 m/s);
- nelyja.
Danga rengiama naudojant tik speciali , put komponent gamintojo nurodyt purškimo rang .
Dangos rengimo metu turi b ti užtikrinamas pakankamas purškiam put sukibimas su pagrindu.
Jeigu n ra pakankamai žinoma, kaip purškiamos sistemos putos sukimba su esamu pagrindu, prieš
pradedant dengimo darbus b tina patikrinti dangos sukibim su pagrindu pagal LST EN 1607.
Siekiant užtikrinti dangos technologiškum ir homogeniškum danga turi b ti klojama atskirais
sluoksniais, kol bus pasiektas reikiamas projektinis dangos storis. Atskir sluoksni storis turi b ti
nuo 1,5 cm iki 2 cm. Atskiri sluoksniai turi b ti klojami vienas po kito ne anks iau kaip po 10 min.
ir nesant didesnei kaip 72 val. pertraukai. Esant ilgesnei technologinei pertraukai, reikia patikrinti
sluoksni tarpusavio sukibim pagal LST EN 1607.
Put negalima purkšti arti atviros ugnies.
7.4 Reikalavimai izoliacijos deng jui
Purškiam j put sistem gali rengti tik techninio liudijimo savininko apmokyti izoliacijos
dengimo specialistai, kurie turi pakankam šios srities patirt .
Izoliacijos dengimo mon šilumos izoliacijai rengti gali naudoti tik purškiam j put sistemas
nurodytas šio techninio liudijimo 1.1 skyriuje.
7.5 Dangos eksploatacija ir prieži ra
Atitvar paviršiui, rengtam su apsaugine danga, ne re iau kaip kart per metus turi b ti atliekami
technin s prieži ros darbai. Šios prieži ros metu b tina patikrinti, ar nereikia pataisyti ar pilnai
atnaujinti paviršiaus apsaugin s dangos. Apsaugin s dangos atnaujinimo ar remonto darbus gali
atlikti tik NTL savininko pripažintos izoliacijos dengimo mon s.
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1 priedas
(privalomas)
Kontrol s planas
Dangos ir jos rengimo procesas turi b ti kontroliuojami vertinant naudojam komponent ,
gamybos proceso, rengtos dangos kontrol s, periodini bandym rezultatus ir šio NTL
reikalavimus.
P.1.1 einamoji medžiag kontrol
einamosios medžiag kontrol s planas pateiktas P.1 lentel je.
Lentel P.1 einamosios medžiag kontrol s planas
Patikrinimo / bandymo
Kontrol s
Žaliavos
Charakteristika
pavadinimas
metodas
dažnumas
Technologin s charakteristikos:
Kiekviena siunta
Komponent gamintojo
- tiršt jimo pradžios laikas;
atitikties dokument
- stingimo pradžios laikas;
vertinimas
PUR
- tankis
sistemos
Deklaruojamos charakteristikos:
Komponent gamintojo
Kas metai ir
komponentai - tankis;
atitikties dokument
pasikeitus
- šilumos laidumo koeficientas 10;
vertinimas
deklaruojamoms
- stipris gniuždant
vert ms
Apsaugin s
dangos
komponentai

Atsparumas UV poveikiui.
Dangos komponent
Sukibimo stipris su PUR dangos
gamintojo atitikties
paviršiumi.
dokument vertinimas
Vandens gar pralaidumas
Degumo klas
Degumo klas esant išoriniam
ugnies poveikiui
Vandens nepralaidumas
Atsparumas temperat ros poveikiui

Kiekviena siunta

P.1.2 Gamybos proceso ir gatavos produkcijos kontrol
Gamybos proceso ir gatavos produkcijos kontrol s planas pateiktas P.2 lentel je.
Kontrol s / tikrinimo
pavadinimas
Stogo deng jo objekte atliktos
kontrol s rezultat patikrinimas
ir vertinimas pagal 7-oje
lentel je nurodytus parametrus
projekte numatytiems
reikalavimams

Lentel P.2 Gamybos proceso kontrol s planas
Patikrinimo / bandymo
Kontrol s dažnumas
metodas
Vizualiai.
Esant abejon ms,
bandymas pagal 7-oje
lentel je nurodytus
bandymo metodus

Aplinkos ir dengimo s lyg
vertinimas statybos objekte

Matavimas

Komponent sand liavimo
s lygos statybos objekte ir
sand liuose

Vizuali apži ra

Kiekvienam objektui

Nustatytu periodiškumu atskirai
kiekvienai izoliacijos dengimo
monei, bet ne re iau kaip kart per
3 m n., kas 1000 m2
Nustatytu periodiškumu atskirai
kiekvienai izoliacijos dengimo
monei, bet ne re iau kaip kart per
3 m n., kas 1000 m2
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P1.3 Matavimo priemoni kontrol
Matavimo priemoni patikros planas pateiktas P.5 lentel je.
Eil. nr.

Lentel P.3 Matavimo priemoni patikros planas
Matavimo priemon s pavadinimas
Tikrinimo dažnumas

1

Hidraulinis presas

Kart per metus

2

Matmen matavimo ranga

Kart per metus

3

Svarstykl s

Kart per metus

4

Elektroniniai termometrai

Kart per metus

5

Stikliniai termometrai

Kart per 4 metus

6

Santykinio oro dr gnumo matavimo ranga

Kart per 4 metus

7

Prietaisas šilumos laidumo koeficientui nustatyti

Kart per metus

P.1 ir P.2 lentel se nurodytai kontrolei atlikti gali b ti pasitelktos tre ios šalies laboratorijos.
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