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1 Apdailos sistemos konstrukcijų aprašymai 

1.1 Marmoroc Konstrukcijos sudedamosios dalys 

 

Marmoroc Baltic ir Marmoroc Nordic ventiliuojamą fasado apdailą sudaro keli skirtingi 

išoriniai sienų tvirtinimo elementai. Įrengtas konsolių ir horizontalių profiliuočių išdestymas, 

laiko vertikalius profiliuočius, kurie yra skirti laikyti fasado apdailą. Fasado apdailos Marmoroc 

Baltic ir Marmoroc Nordic yra gaminamos iš mechaninių komponentų kurių sudetyje yra 

aglomeruoto akmens. Fasado apdailos plytelės priskiriamos prie konstukcijų kurios pačios negali 

laikyti papildomų dirbtinių apkrovų. 

 

 

Ventiliuojamo fasado konstrukciją sudaro: 

Marmoroc®  fasado sistema turi savo patentuotą 

laikančiojo karkaso konstrukciją. 

 

- Laikančiosios konstrukcijos elementai; 

- Šilumos izoliacija; 

- Oro tarpas; 

- Apdaila; 

- Bendrų statybinių konstrukcijų sujungimo elementai. 

 

 Sistemai įrengti būtina montuoti vadovaujantis 

montavimo instrukcija. 

 Audroms ir orų permainoms atsparią sistemą galima 

montuoti iki 100 metrų aukščio pastatų. 

 Sistemoje gali bųti integruotas iki 250mm. storio šilumos izoliacijos sluoksnis. 

Paveikslas 1: Pagrindinės sistemos 

detalės 
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Marmoroc® Laikančiosios konstrukcijos tvirtinimo elementai 

 
Paveikslas 2: Bendras sistemos vaizdas 

 

1. Važtai- Nerudyjančio plieno 4.8x19mm. Tvirtina distancinį profilį prie kronšteino. 

2. Mūrvinės  - Su nailoniniu kaiščiu 10x100mm.  

3. Kronšteinas – Karštai apdirbtas cinkuoto plieno gaminys S250GD + Z 275 

4. Važtai- Nerudyjančio plieno 4.8x19mm. Tvirtina laikantijį profilį prie distancinio 

profilio. 

5. Distancinis profilis - Karštai apdirbtas cinkuoto plieno gaminys S250GD + Z 275 

6. Vertikalus profilis Baltic - Karšai apdirbtas cinkuoto plieno gaminys S250GD + Z 275. 

7. Marmoroc® Baltic – fasado apdailos plytelės iš cemento ir smulkinto marmuro. 
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Kronšteinų aprašymas: 

 

Paveikslas 3: Bendras kronšteino brėžinys 

 

A- Ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį. 
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Montuojamo profilio Baltic aprašymas: 

 

 

Paveikslas 4: Montuojamojo profilio brėžiniai 
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1.2 Akmens Vata 

 

Šilumos izoliacijos storis pasirenkamas pagal 

projektą. Izoliacija įrengiama išorinėje sienos pusėje, 

kadangi: 

 

 užtikrina didžiausią šilumos kaupimą pastate; 

 mažina sienų temperatūros svyravimus, tokiu 

būdu minimizuojama laikančiosios 

konstrukcijos įtrūkimų atsiradimo galimybė; 

 padidina statinio patvarumą ir ilgaamžiškumą; 

 užtikrina patalpose optimalią temperatūrą ir 

komfortą, neleisdama prarasti šilumos žiemos 

metu ir vasarą išvengti perkaitimo; 

 leidžia vandens garams ir drėgmei nekliudomai patekti į ventiliacinį tarpą ir 

tokibūdu išvengti kondensato susidarymo ir kaupimosi ant konstrukcijų; 

 užtikrina patalpų garso izoliaciją. 

 

Apšiltinimui naudojamos kietos ir puskietės nedegios mineralinės vatos plokštės, leidžiamos 

naudoti pakabinamose ventiliuojamose fasado sistemose. 

Apšiltinimo plokštės gali būti įrengiamos vienu arba dviem sluoksniais. Įrengiant dviejų 

sluoksnių apšiltinimą, pirmasis (vidinis) sluoksnis ant sienos dengiamas mažesnį tankį turinčiomis 

plokštėmis, nes minkštas sluoksnis leidžia apšiltinimo medžiagai geriau priglusti prie apšiltinamos 

konstrukcijos paviršiaus, o didesnio tankumo plokštės įrengiamos ant pirmojo sluoksnio. 

Pasirenkant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją, vidiniam sluoksniui leidžiama naudoti nedegias 

stiklo pluošto plokštes. 

Apšiltinimo medžiaga tvirtinama plastikinėmis diskinėmis smeigėmis, stipriai prispaudžiant 

apšiltinimo plokštes vieną prie kitos. Tokios smeigės prispaudimo apskritimo skersmuo turi būti 

ne mažesnis nei 60 mm. Vienoje 1000x600 mm plokštėje turi būti įstatyta ne mažiau kaip 5 vnt. 

Paveikslas 5: Akmens vata 
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(arba 8 vnt. 1 m²) smeigių. 

Siekiant išvengti šilumos izoliacijos sudrėkimo, galimo apšiltinimo medžiagos pluoštų suirimo 

ir oro srautų susidarymo šilumos izoliacijos sluoksnio viduje, galima įrengti hidroizoliacinę garui 

pralaidžią membraną, turinčią leidimą būti naudojamoms pakabinamose ventiliuojamose fasado 

 

1.3 Oro tarpas 

 

Šis ventiliuojamo fasado komponentas yra esminis skirtumas, skiriantis šį fasadą nuo kitų 

fasadų tipų. Svarbiausia oro tarpo paskirtis – užtikrinti po apdaila esančios erdvės vėdinimą, 

kurioje paprastai kaupiasi šiluma ir drėgmė. 

Susidariusiame ventiliacijos kanale dėl slėgio skirtumo pradeda veikti „kamino traukos 

principas“. Tokiu būdu iš laikančiosios konstrukcijos į aplinką pašalinama atmosferinė ir vidinė 

drėgmė ir užtikrinamas laikančiųjų konstrukcijų ir pastato struktūros funkcionalumas. 

 

1.4 Fasado apdaila „Marmoroc“ 

 

Plytelės gaminamos iš išvalyto ir smulkinto marmuro trupinių, balto cemento ir spalvos 

pigmento. Plytelės paviršius padengtas vandeniui atspariu sluoksniu, kuris apsaugo nuo per 

didelio vandens įgeriamumo. Gaminio paviršius gali būti lygios arba truputi grublėtos struktūros. 

Plytelės gaminamos tik standartinių matmenų. „Marmoroc“ plytelės gaminamos iš vietisos 

spalvotos masės, tai salygoja labai didelį atsparumą ultravioletiniams spinduliams. Plyteles, esant 

poreikiui dažyti įvairiais fasado dažais.  

Sudėtis: 

 Cementas (25%): Baltas cementas. Pilkasis tik tamsioms spalvoms. 

 - Užpildai (73%): Daugiausiai kalkakmenis, dolomito akmuo, Smėlis 

 - Oksidai (0,1 – 1,5%) 

 - Vanduo (35% iš cemento) + Priedai 

Techniniai duomenys: 

Ilgis: 300/600mm. 
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Plotis: 100/200mm. 

Storis: 25/28mm. 

Užkabinimo kraštelio storis: 40/48mm. 

Konstrukcijos svoris: 34/48kg/m2. 

Degumas: nedegi A1-C1 (LST EN 13501-1:2011). 

Atparumas šalčiui: 250 užšaldymo ciklų. 

Seisminė zona: 9,0 pagal Richterio scalę. 

Pastato aukštis: iki 100m. aukščio. 

Sertifikatas: Sitac Nr. 1356/70. 

 

Paveikslas 6: Marmoroc Baltic plytelė 

1.5 Bendrų statybinių konstrukcijų sujungimo elementai 

Konstrukcijos tvirtinimo elementai užtikrina apdailos konstrukcijos mechaninį laikiklių 

tvirtinimą prie sienos. 

Laikiklių tvirtinimo sistemoje naudojami metaliniai pleištiniai inkarai (savisrėgiai), fasado 

mūrvinės. 

            

 

 

 

Paveikslas 7: Bendrieji konstrukcijų sujungimo elementai         
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2 Montavimo nurodymai 

2.1 Laikiklių montavimas 

 

Privaloma pasirinkti atskaitos tašką 

nustatytiems matmenims. Tada sudėti 

vertikalias svyruokles per ventiliuojamo 

fasado sistemų laikančiųjų kreipiamųjų 

horizontalias (vertikalias) linijas pagal 

projektinį žingsnį, susietą su atskaitos 

tašku.  

Ant pastato sienos žymekliu pažymėti 

stacionarių, kampinių laikiklių tvirtinimo 

kiaurymes distancinio ir montažinio 

profilių įrengimui. 

Vertikalus atstumas tarp laikiklių – 

maksimaliai 600mm. Horizontalus 

atstumas tarp laikiklių – maksimaliai 600mm. 

Nuo išorinio pastato kampo ir kitų kraštinių prie angų turi būti parenkamas saugus, 

užtikrinantis kad neskils laikančiosios konstrukcijos elementas, atstumas mūrvinės gręžimui. 

Mechaniniu įrankiu išgręžti projekte nurodyto skersmens ir gylio kiaurymes. Tuo atveju jei 

laikiklio tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle, laikiklis perstumiamas horizontalia 

kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu,  kad  ją  užveržiant  neskils  mūro   elementas ir 

išlaikys numatytus atstūmus tarp konsolių. 

Inkarinėmis mūrvinėmis pritvirtinti laikiklius; montuojamo laikiklio tipas ir iškyša nustatomi 

projekte.  

Inkarinių mūrvinių tipas nustatomas rengiant projektinę dokumentaciją. Būtina atlikti 

pasirinktos mūrvinės ištraukimo bandymus tiesiogiai ant konkretaus pastato laikančiųjų sienų. 

Mūrvinių bandymo aktas yra projektinės dokumentacijos dalis. 

 

 

Paveikslas 8: Laikiklių montavimas 



 

12 

 

2.2 Distancinio profilio montavimas 

Ant pritvirtinto laikiklio uždedamas  

distancinis profilis, kurio horizontali 

plokštuma savisriegiu pritvirtinama prie 

laikančiojo laikiklio. Pagal nustatytas 

svyruokles, profilis sumontuojamas taip, 

kad išlaikytu vienodą išilginę eilę. Visos 

distancinių profilių eilės turi būti 

sumontuotos taip, kad išlaikytu ir tolygu 

vertikalumą. Matavimo įrankiu būtina 

patikrinti nukripimus tarp distancinių 

profilių. 

Kontrolinis patikrinimas: aukščio ir 

ilgio nuokrypis nuo plokštumos neturi viršyti 2 mm vieno aukšto ribose (3,3 m). 

 

 

2.3 Šilumos izoliacijos elementų įrengimas 

Ventiliuojamo fasado sistemos šilumos 

izoliacijai naudojama nedegių plokščių 

apšiltinimo medžiaga, pritaikyta fasado 

darbams. Apšiltinimo medžiaga privalo 

turėti reikalingus sertifikatus, 

patvirtinančius jos fizines ir mechanines 

savybes. Apšiltinimo medžiagos tipas ir 

storis nustatomi projekto rengimo metu.  

Prieš apšiltinimo plokščių montavimo 

pradžią, teritorija, kurioje bus vykdomi 

darbai, turi būti apsaugota nuo drėgmės 

patekimo ant sienos ir apšiltinimo 

plokščių. Išimtys taikomos tuo atveju, kai 

Paveikslas 9: Distancinio profilio montavimas 

Paveikslas 10: Šilumos izoliacijos įrengimas 
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montuotojai nepasitraukia iš darbo vietos iki to laiko, kol visos sumontuotos plokštės bus 

padengtos projekte numatyta hidroizoliacine membrana. 

Apšiltinimo plokštės pradedamos montuoti nuo apatinės eilės, kuri įrengiama ant pradinio 

profilio, cokolio arba kitos atitinkamos konstrukcijos, ir dedamos iš apačios į viršų tarp jau 

sumontuotų horizontalių profilių. Jei apšiltinimo plokštės dedamos dviem sluoksniais, reikia 

užtikrinti vidinio ir išorinio sluoksnių sutvirtinimą. 

Apšiltinimo plokštės turi būti dedamos arti viena kitos, kad siūlėse nesusidarytų tuštumos. Jei 

nepavyksta išvengti tuštumų susidarymo, jos kruopščiai turi būti užpildytos tokia pačia 

medžiaga. Visa siena, išskyrus angas, ištisai per visą paviršių turi būti padengta projekte 

nustatyto storio apšiltinimo medžiaga. 

Apšiltinimo plokštės prie pagrindo tvirtinamos plastikinėmis diskinėmis smeigėmis 

skečiamąją šerdimi. Jei naudojama hidroizoliacinė membrana, kiekviena apšiltinimo plokštė iš 

pradžių tvirtinama prie pagrindo tik dvejomis smeigėmis, ir tik kelias eiles uždengus membrana 

pritvirtinamos likusios, projekte numatytos, smeigės. Membranos gabalai dedami su 100 mm 

užleidimu. 

Apšiltinimo montavimo tvarka: 

pažymimos apšiltinimo plokščių tvirtinimo vietos (600х1000 mm dydžio plokštė tvirtinama 

5-mis diskinėmis smeigėmis). 

Sienoje per šilumos izoliacijos plokštę išgręžiamos kiaurymės; gręžimo įrankyje turi būti 

įmontuotas dulkių siurbimo prietaisas. 

Kiaurymių skersmuo ir gylis parenkami pagal plastikinę smeigę, kuri nurodyta projekto 

skaičiuojamojoje dalyje (šiuo atveju mažiausias smeigės įlindimo į sieną gylis turi būti ne 

trumpesnis kaip 30 mm). 

Diskinėmis smeigėmis pritvirtinamos ir užfiksuojamos apšiltinimo plokštės; smeigė turi 

sandariai, be tarpų, prispaudžiamoje srityje prisispausti prie apšiltinimo plokštės. 

Prispaudžiamąją smeigės dalį galima šiek tiek įspausti į apšiltinimo plokštę, išvengiant jos 

mechaninio pažeidimo. 

Šilumos izoliacijos plokštės galutinis fiksavimas atliekamas įkalant skečiamąją šerdį į smeigę. 

Galutinėje padėtyje šerdies galas turi būti vienoje plokštumoje su diskinės smeigės prispaudimo 

dalimi. 
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Dviejų sluoksnių apšiltinimo plokščių montavimo schemos 

 

 

 

 

Paveikslas 11: Dviejų sluoksnių šilumos izoliacijos įrengimas 
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2.4 Vertikalių laikančiųjų profilių montavimas 

Distanciniais profiliais išlyginus fasado 

plokštumą ir sumontavus šilumos izoliacijos 

sluoksnį, pradedamas vertikalių laikančiųjų 

profilių montavimas. Laikantieji profiliai 

montuojami vertikaliai prie vertikalios 

distancinio profilių plokštumos savisrėgiais.  

Esant horizontaliam apdailos plytelių 

prakeitimui (šachmatinis išdėstymas) 

žingsnis tarp profilių – 300mm. Esant 

tolygiam išdestymui – profiliai montuojasi – 

600mm. žingsniu. Montuojant profiliųs 

būtina užtikrinti, kad profilių kabinimo 

kabliukai išlaikytu horizontalumą. 

Kontrolinis patikrinimas: distancinių ir laikančiųjų profilių montavimo nuokrypis nuo vertikalios ašies 

neturi viršyti 2 mm vieno aukšto ribose (3,3 m). Tam, kad nebūtų pamestas montavimo žingsnis, vertikalių 

montavimo profilių galai prakeičiami vienas su kitu per per vienos plytelės laikiklį ir sutvirtinami tuo pačiu 

savisrėgiu.   

Apdailos plytelių montavimas 

Esant sumontuotiems laikantiesiems profiliams, pradedamas apdailos plytelių montavimas. 

Plytelės pradedamos montuoti iš fasado kraštų ir montuojama link fasado vidurio. Fasado 

kraštuose montuojamos plytelės turi tūrėti 45 

laipsnių kampinį pjūvį. Esant šachmatiškam 

plytelių išdestymui, kiekviena plytelių eilė turi 

prasidėti skirtingu plyteliės ilgiu 

(600mm./300mm.). Esant tolygiam išdėstymui 

kiekviena eilė prasideda vienodai. Plytelės 

įstatomos į specialius profilio laikiklius ir turi būti 

„užrakinamos“ užlenkiant, virš plytelės, profilyje 

esantį specialų kabliuką.  

Paveikslas 12: Laikančiųjų profilių montavimas 

Paveikslas 13: Apdailos plytelių įrengimas 
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Paveikslas 14: Šachmatinis ir tolygus plytelių išdėstymas 

Paveikslas 15: Atrakinta plytelė 

Paveikslas 16: Užrakinta plytelė 
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3 Mazgai 
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4 Angokraščiai 

 

 

X- Kniedęs arba savisrėgiai (pagal nurodomas instrukcijas). 

 

Detalės: 

A: Viršutinis angokraščio uždengimas       

 B: Viršutins angokraščio uždengimas        

C: Šoninis angokraščio uždengimas     

D: Palangė       

E: uždengimo profilis po planage 
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Palangės su angokraščiu uždengimas:              Viršutinės dalies angokraščio uždengimas: 

                                                                                   

Marmoroc 

sistema 
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Šoninis angokraštis:                Viršutinis angokraštis: 

 

 

 

 

 

 

 

Šoninio angokraščio viršutinė dalis 

užlenkiama 90 laipsnių kampu 

Šoninio angokraščio apatinė 

dalis įpjaunama palangės 

prakišimui 
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Mazgai 
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