
Išorinės izoliacinės sistemos sąlytyje su gruntu

Schema Sistema 1.1.2

FOAMGLAS  READY BOARD sausoms konstrukcijoms

Grindų ant grunto izoliavimas naudojant betono mišinį 
arba kitą išlyginamąjį sluoksnį su hidroizoliacija
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Sutankintas esamas gruntas 
arba naujai paruoštas 
pagrindas 
Liesojo paruošiamojo betono 
sluoksnis
Išlyginamasis sluoksnis iš 
skaldos, smėlio arba skysto 
skiedinio 
FOAMGLAS  READY BOARD 
laisvai paklotos 
Hidroizoliacijos sluoksnis 
Skiriamasis sluoksnis 
Betono plokštė

FOAMGLAS  produktų savybės
Atsparus vandeniui - Atsparus kenkėjams - Didelis atsparumas gniuždymui - 
Nedegus - Nelaidus vandens garams - Stabilių matmenų -
Atsparus rūgštims - Lengvai pjaustomas - Ekologiškas

FOAMGLAS  sistemos privalumai
 - Kokybiška: itin kokybiškų medžiagų sistemos. Kokybės vadybos sistema paremta 
reguliariais tikrinimais statybų aikštelėje ir specialistų konsultacijomis.

 - Ekonomiškai efektyvu: dėl didelio ilgaamžiškumo išsaugoma didžiausia vertė ir 
garantuojamos mažiausios priežiūros sąnaudos.

 - Tvaru: optimali izoliacija ir apsauga nuo drėgmės ištisoms kartoms.
 - Saugu: didelis gniuždymo stiprumas ir nedeformatyvumas užtikrina konstrukcijos saugumą.
 - Funkcionalu: šiluminė izoliacija ir barjeras nuo kapiliarinės drėgmės užtikrinami vienu 
sluoksniu.

Rekomendacijos architektams
 - Dažniausiai naudojamas:  FOAMGLAS  READY BOARD T4+ plokštės, matmenys:  
600/1200 mm.

 - Izoliacijos storis parenkamas taip, kad atitiktų statybos taisykles ir konkrečią projekte 
numatytą U vertę. Taip pat susipažinkite su mūsų produktų aprašymais. Juose rasite 
informaciją apie visus mūsų produktus, jų taikymo sritis ir jų savybes.

 - FOAMGLAS  plokštes naudojant konstrukcijose su tam tikromis apkrovomis turėtumėte 
pasitikrinti leistinas jų vertes.

 - Lygumas ir kitos pagrindo savybės yra labai svarbios naudojant FOAMGLAS  

plokštes (žr. TG1). Prašome susisiekti su mūsų techniniais specialistais-
konsultantais, kurie patikrins pagrindo tinkamumą.

 - Siekiant techniškai teisingo įgyvendinimo būtina laikytis numatytų standartų ir 
gamintojo rekomendacijų.

 - Situacijose, kai statybos aikštelėje yra aukštas gruntinio vandens lygis ar didelis jo 
slėgis, rekomenduojame pasitarti su specialistais.  Prašome kreiptis į mūsų techninį 
personalą.

Techninių detalių sprendimai ir specifikacijų sąlygos pateikiamos paprašius. Kitų pasiūlymų ir sprendimų 
galite bet kada teirautis mūsų techninių konsultantų. Atnaujinta: 2011 m. liepa. Mes aiškiai pasiliekame teisę 
keisti technines specifikacijas. Dabartines reikšmes galima rasti mūsų svetainėje adresu
www.foamglas.com/distributors  English  Applications



Išorinės izoliacinės sistemos sąlytyje su gruntu

Sistema 1.1.2

FOAMGLAS  READY BOARD sausoms konstrukcijoms  

Grindų izoliacija (laikanti apkrovas) su hidroizoliacija ant 
paruošiamojo liesojo betono ar išlyginamojo sluoksnio

Įrengimo instrukcija
 - Parenkite pagrindą pagal inžinieriaus rekomendacijas. Paklokite paruošiamąjį liesojo 
betono sluoksnį, jo storis turėtų būti ~ 50 mm. Paviršiaus išlyginimui naudokite smulkios 
skaldelės, sauso smėlio ar skiedinio sluoksnį, rekomenduojama frakcija 3/6. Visiškai 
išlyginkite jį. (1)

 - Paklokite FOAMGLAS  READY BOARD plokštes lygiai ir kiek įmanoma glaustai, klokite 
plokštes taip, kad siūlės tarp plokščių nesudarytų keturių kampų sandūrų. (2)

 - Atsižveliant į drėgmės lygį ir kitas sąlygas įrengiama vieno arba dviejų sluoksnių 
hidroizoliacija (3)    

 - Įrenkite skiriamuosius sluoksnius, gretimus kraštus perdengdami. (4)
 - Norėdami apsaugoti nuo didelės apkrovos poveikio tokiose vietose kur yra transporto 
judėjimas ir pan., įrenkite apsauginį sluoksnį iš betono, storis ~ 50 mm.

 - Įrenkite armuoto betono lietas grindis. Matmenys parenkami pagal inžinieriaus 
instrukcijas. (5)

Rekomendacijos rangovui
 - Konstrukcija ir jos paklaidos turi atitikti aktualių standartų reikalavimus.    
 - Sistema gali būti įrengiama tik tuo atveju, jei aplinkos temperatūra yra ne žemesnė  
kaip + 5 ° C.

 - Kiekvienos darbo dienos pabaigoje, baigiant darbus turi būti įrengtas viršutinis sistemos 
sluoksnis virš izoliacinės medžiagos.

 - Reikia laikytis visų statybos aikštelės saugos priemonių, siekiant išvengti savo ir kitų 
sužalojimų ar technikos sugadinimo.

 - Susisiekę su mūsų techniniais konsultantais galite gauti patarimų ir 
rekomendacijų, jei statybos metu kyla klausimų dėl medžiagos naudojimo ir 
sistemos įrengimo.

FOAMGLAS  gaminių paskirties ir montavimo techninės rekomendacijos pagrįstos patirtimi bei bendrąja statybų 
praktika. Jos nėra skirtos individualiems atvejams. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl jų  tinkamumo 
konkrečiam projektui. Be to, mūsų atsakomybė priklauso nuo bendrųjų pardavimo sąlygų, kurių nepapildo nei šis 
techninių duomenų lapas, nei konsultacijos su mūsų techniniais pardavimo specialistais.
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