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Dobeles Panelis S-8 liktiniai klojiniai su 
plieno armatūros karkasu yra šiuolaikiškas 
sprendimas pamatų įrengimui. 
Formuojant rostverką iš Dobeles Panelis 
gaunamas lengvai įrengiamas 
neardomas klojinys. Po klojinio užpylimo 
betonu gaunamas jau apšiltintas 
pamatas. 

Darbas su Dobeles Panelis S-8 liktiniais 
klojiniais su plieno armatūros karkasu 
atliekamas greitai. Montuojant šią sistemą 
mechanizmai nereikalingi. 

Pamatų ir atraminių sienų klojinio elementų struktūrą sudaro 
dvi paraleliai įtaisytos EPS plokštės. Jos abi yra tvirtai 
sujungtos armatūros karkasu. Klojinio EPS  elementai 
pagaminti iš melsvos  EPS  150 plokštės. Sumontavus klojinio 
elementus, suformuojamas pamato klojinys ir pripildomas 
betono. Po betono sukietėjimo pramoniniu būdu 
pagamintas armatūrinis karkasas gerokai padidina 
konstrukcijos laikomąją galią.



1.  Išorinė izoliacija
2. Vidinė izoliacija
3. Betono sluoksnio storis
4. Polipropileno tarpinės
5. Polipropileno veržlės
6. 3mm įstrižoji armatūra
7. 5mm kryžminė armatūra
8. Vertikalioji armatūra

Dobeles Panelis S-8 liktiniai klojiniai su plieno armatūros 
karkasu yra  tikslių matmenų produktas. Standartiniai 
gaminių matmenys būna 1200mm arba 4000mm. 
Aukštis nuo 300 iki 4000mm. 

Pastaba: dėl kitų išmatavimų ir dydžių kreiptis į SIA 
„Tenapors“ atstovus.



PAMATŲ ĮRENGIMO INSTRUKCIJA 
NAUDOJANT DOBELES PANELIS S-8 

LIKTINIUS KLOJINIUS SU PLIENO 
ARMATŪROS KARKASU

 Paruošiamas pagrindas. Aplink suformuotus polius ir tarp 
polių išlyginamas žemės sluoksnis. 

1.

2. Būsimo rostverko perimetru, atsižvelgiant į polių plotį ir 
polių išdėstymo vietą, sudedamos polistirolo plokštės.



3. Polio armatūra turi būti išsikišusi virš dugno apšiltinimo 
nemažiau 150mm, kad prie jos būtų patogu, rišamąja viela 
tvirtinti Dobeles Panelis S-8 liktinių klojinių su plieno 
armatūros karkasu elementus.



4. Būsimo rostverko perimetru montuojamos 
Dobeles Panelis S-8 liktinių klojinių su plieno 
armatūros karkasu segmentai, ištisiniai 
elementai bei kampai. 

5. Dobeles Panelis S-8 liktinių klojinių su plieno armatūros 
karkasu klojiniai sutvirtinami laikinaisiais lentų klojiniais ir 
atramomis iš abiejų klojinio pusių.  Rekomenduojama liktinį 
klojinį sutvirtinti mediniais kuoliukais kas ~1,5m,  kad būtų 
išvengta galimo jo pasislinkimo betonavimo metu. 



6. Dar kartą patikrinami sujungimai bei klojinių 
sutvirtinimai. Klojiniai paruošti betonavimui. 

7. Dobeles Panelis S-8 liktiniai klojiniai su plieno 
armatūros karkasu užpildomi betono mišiniu pagal 
rostverko konstrukcinio sprendimo reikalavimus. Į 
klojinį betonas pilamas tolygiai pagal perimetrą.

 

8. Po betono sustingimo nuardomi laikinieji šoniniai 
sutvirtinimai. Rostverkas paruoštas. 
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