
NAUJIENA

"TENA PORS" 
PRODUKTŲ GRUPĖS 

ŠEIMOS NARYS: 
"U" FORM LIKTINIS 

KLOJINYS. 



APIE PRODUKTĄ

Produktas skirtas 
naudoti įvairios rūšies 
statybose įrengiant 
pamatus - liktinius 
klojinius. 

Produkto išskirtinumas:

1. "U" Form liktinis klojinys yra 
vientisas 2 metrų - taupote laiką 
liktinio klojinio surinkimui iš 
atskirų elementų.

2. Lengva montuoti - 
sutrumpėja montavimo laikas - 
klientas taupo savo pinigus.

3. Lengvas transportuoti ar 
pernešti objekte iš vienos vietos 
į kitą.

4. Galime Jums pagaminti 
įvairių matmenų.

5. Produktas gaminamas iš 
polistirolo markių EPS100, 
EPS120, EPS150, EPS200. 



„U“ FORM LIKTINIŲ 
KLOJINIŲ MONTAVIMO 
EILIŠKUMAS:

1. Išlyginame ir sutankiname pagrindą tarp polių.
2. Reikiamame aukštyje klojame Tenapors „U“ Form liktinius klojinius,
prieš tai dugne išpjaunamos skylės pagal polių plotį ir pagal polių
išdėstymo vietą.
3. Polio betoninė dalis turi būti išsikišusi virš „U“ Form dugno altitudės
ne mažiau kaip 100 mm. Polio armatūra turi būti dar aukščiau, kad
būtų patogu prie polio armatūros tvirtinti paruoštą ištisinį rostverko
armatūrinį karkasą.
4. Rostverko perimetru sudedami „U“ Form liktiniai klojiniai, ištisiniai
elementai bei kampai.
5. Į suformuotą „U“ Form liktinį klojinį, pagal projektą, klojama
armatūra.
6. Tenapors „U“ Form liktinio klojinio šonai sutvirtinami laikinomis
atramomis, suveržiant juos tarpusavyje ilgasriegių sistema, ne didesniu
kaip 600 mm atstumu iš abiejų klojinio pusių. Per vamzdelius
perveriamas ilgasriegis, išorinėje šoninių plokščių pusėje ant
ilgasriegio galų prisukamos veržlės, taip standžiai sutvirtinant dvi
šonines plokštes tarpusavyje.
7. Rekomenduojama „U“ Form liktinį klojinį sutvirtinti kuoliukais kas
~1,5 m, kad būtų išvengta galimo pasislinkimo betonavimo metu.
8. Tenapors „U“ Form liktiniai klojiniai užpildomi betono mišiniu pagal
projektinius reikalavimus. Į liktinį klojinį betono mišinys pilamas
tolygiai. Rostverko montavimo ir betono mišinio užpylimo metu
vaikščioti „U“ Form liktinio klojinio viršumi nerekomenduojama
siekiant išvengti nereikalingų papildomų apkrovų.
9. Po betono mišinio sustingimo, nuardomi laikinieji šoniniai
sutvirtinimai. Ilgasriegiai ištraukiami, ilgasriegių vietose, galima
įpurkšti montažinių putų, susidariusių skylių užtaisymui.
10. Rostverkas paruoštas.



Ilgasriegio ir veržlių komplektas šoninių plokščių 
sutvirtinimui tarpusavyje.

Vamzdeliai, praverti ilgasriegiui.



SUSISIEKITE
Gaminius pristatome 
nurodytu adresu.

Šiuo metu tiekimo terminas: TIK 
9 dienos.

VYTAUTAS KARBAUSKAS

+370 614 64547

STATAUTAUPAU@GMAIL.COM 

WWW.FACEBOOK.COM/STATAUTAUPAU/ 

WWW.STATAUTAUPAU.LT/
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