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Pamatų  šiltinimas  iš  išorės  būtinas  laikančiosioms  konstrukcijoms
apsaugoti  nuo  drėgmės  ir  šalčio  poveikio.  Dažniausiai  naudojamos
juostiškos pamatų konstrukcijos konstruojamos arba iš gelžbetonio, arba iš
plytų. Abi medžiagų rūšys pasižymi tam tikru atsparumu šalčiui, o į jas
patekus vandeniui  ir  jam sušalus šių medžiagų atsparumas šalčiui  gali
gerokai sumažėti. Tinkamai pamatus šiltinant iš išorės ir tuo pačiu metu
formuojant hidroizoliacijos sluoksnį jie gali būti apsaugoti nuo pirmalaikio
atsparumo apkrovai netekimo.

SIA  TENAPORS  siūlomas  šilumos  izoliacijos  polistireno  putplastis  yra
formuotas  ir  tokiu  būdu  sumažinta  jo  vandens  įgertis.  Ši  medžiaga,
sujungus  ją  su  hidroizoliacija,  apsaugo  laikančiąją  konstrukciją  nuo
gruntinio vandens ir  kitų drėgmės šaltinių poveikio vientisumui.  Be to,
polistireno putplastis yra labai atsparus šalčiui ir po ilgalaikės jo įtakos
nepastebėta,  kad  medžiagos  savybės  būtų  suprastėjusios.  Be  to,  EPS
medžiagos pasižymi labai  geromis šiluminėmis techninėmis savybėmis,
kurios  apsaugo konstrukciją  nuo  šalčio  patekimo į  jas.  Abiejų  savybių
visuma apsaugo gruntą, ant kurio stovi pastato pamatų dalis, nuo gumbų
susidarymo ir konstrukcijų nuslydimo.

MEDŽIAGŲ PRANAŠUMAI

Pamatų  konstrukcijų  šiltinimui  naudojamas  polistireno  putplastis
formuojamas specialios formos gaminiuose. Ši technologija turi 3 svarbius
pranašumus:
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Sumažinta vandens įgertis;1.
Specialiai suformuotas pusės įlaido sujungimas, kuris užtikrina patogų2.
montavimą ir terminių tiltų nesusidarymą sujungimo vietose;
Formuojamas reljefas, kuris pagerina medžiagų patvarumą atplėšimui3.
nuo sienos konstrukcijos;
Padidintas mechaninis atsparumas.4.

Polistireno putplasčio plokštės padarytos taip, kad jas būtų lengva įdirbti
vietoje  objekte  ir  susiformuotų  vientisas  šilumos  izoliacijos  sluoksnis.
Specialus reljefas užtikrina ne tik papildomą šiltinimo sistemos atsparumą
mechaniniam poveikiui, bet ir užtikrina perteklinės drėgmės nukreipimą.
Šilumos izoliacijos medžiaga turi išlaikyti grunto sudaromą apkrovą, todėl ji
gaminama  iš  didelio  atsparumo  polistireno  putplasčio,  ilgą  laiką
pasižyminčio  atsparumu apkrovai,  kuri  viršija  2,5t/m2.

MONTAVIMAS

Montavimo tvarka yra tokia:

Pagrindo paruošimas, nuvalymas;1.
Hidroizoliacinio sluoksnio uždėjimas;2.
Polistireno putplasčio plokščių priklijavimas poliuretano klijais;3.
Geomembranos įtiesimas grunto dalyje;4.
Apsauginio sluoksnio virš pamatų formavimas pamatų cokolinėje5.
dalyje.

Pagrindo paruošimas yra būtinas etapas, nes prie nešvaraus ar nelygaus
paviršiaus hidroizoliacija ir šilumos izoliacija gali prisitvirtinti nekokybiškai,
neužtikrinant  būtinos  hidroizoliacijos  ir  pageidaujamo  šiltinimo  efekto.
Siekiant,  kad neatsirastų  cheminės  reakcijos,  kuri  gali  skatinti  šilumos
izoliacijos  medžiagos  suskilimą,  pageidautina  naudoti  hidroizoliaciją,
sudarytą vandens pagrindu. Geomembranos sluoksnis skirtas papildomai
šilumos  izoliacijos  apsaugai  nuo  drėgmės,  nes  jos  angomis  padidinto
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gruntinio vandens arba kritulių metu galima nukreipti perteklinę drėgmę ir
ją nugabenti į žemesnius grunto sluoksnius.

Sort Descending
Sprendimo produktai Gaisro

reakcijos
klasė

Matmenys Šilumos
laidumo

koeficientas

Slėgio
įtempimai

Tempimo
stipris

Ilgalaikis
vandens

įsisavinimas

#

TENAPORS EXTRA

E klasė 1200×600
mm

≤0,034
W/m*K

≥40,9
kPa

≥150
kPa

≤3,5%

TENAPORS EXTRA
Matmenys
1200×600 mm
Gaisro reakcijos klasė
E klasė
Šilumos laidumo
koeficientas
≤0,034 W/m*K
Slėgio įtempimai
≥40,9 kPa
Tempimo stipris
≥150 kPa
Steam resistances
30-70
Ilgalaikis vandens
įsisavinimas
≤3,5%
Izoliacijos storis
100 mm,30 mm,50 mm,80
mm

https://www.tenapors.lv/lt/solution/pamatu-siltinasana-no-arpuses-3/?generate_pdf=true&set_order=desc
https://www.tenapors.lv/lt/product-frc/e-klase/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0034-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0034-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/409-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/409-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-resistance/%e2%89%a5150-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-resistance/%e2%89%a5150-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-absorption/3-5-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-frc/e-klase/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0034-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/409-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-resistance/%e2%89%a5150-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-stream-resistance/30-70-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-absorption/3-5-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/100-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/30-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/50-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/80-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/80-mm-lt/
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Sprendimo produktai Gaisro
reakcijos

klasė

Matmenys Šilumos
laidumo

koeficientas

Slėgio
įtempimai

Tempimo
stipris

Ilgalaikis
vandens

įsisavinimas

#

TENAPORS SUPRA

E klasė 1200×600
mm

≤0,036
W/m*K

≥32,7
kPa

- ≤3,5%

TENAPORS SUPRA
Matmenys
1200×600 mm
Gaisro reakcijos klasė
E klasė
Šilumos laidumo
koeficientas
≤0,036 W/m*K
Slėgio įtempimai
≥32,7 kPa
Steam resistances
30-70
Ilgalaikis vandens
įsisavinimas
≤3,5%
Izoliacijos storis
100 mm,30 mm,50 mm,80
mm

TENAPORS PRIMA

E klasė 1200×600
mm

≤0,036
W/m*K

≥27,3
kPa

≥100
kPa

≤3,5%

TENAPORS PRIMA
Matmenys
1200×600 mm
Gaisro reakcijos klasė
E klasė
Šilumos laidumo
koeficientas
≤0,036 W/m*K
Slėgio įtempimai
≥27,3 kPa
Tempimo stipris
≥100 kPa
Steam resistances
30-70
Ilgalaikis vandens
įsisavinimas
≤3,5%

https://www.tenapors.lv/lt/product-frc/e-klase/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0036-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0036-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/327-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/327-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-absorption/3-5-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-frc/e-klase/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0036-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/327-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-stream-resistance/30-70-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-absorption/3-5-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/100-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/30-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/50-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/80-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-isolation-thickness/80-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-frc/e-klase/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0036-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0036-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/273-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/273-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-resistance/%e2%89%a5100-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-resistance/%e2%89%a5100-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-absorption/3-5-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-size/1200x600-mm-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-frc/e-klase/
https://www.tenapors.lv/lt/product-cond/0036-w-mk-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-tension/273-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-resistance/%e2%89%a5100-kpa-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-stream-resistance/30-70-lt/
https://www.tenapors.lv/lt/product-absorption/3-5-lt/

