
PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos

išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Būtina
prisilaikyti pasirinktos sistemos tiekėjo technologinių sprendinių ir technologinio darbo reglamento.

5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis

sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami TDP, suderinus su miesto vyriausiuoju architektu (arba specialistu, atliekančiu jo funkcijas). Spalviniai

sprendimai parenkami pagal apšiltinimo sistemos tiekėjo pateiktus fasadų spalvynus, kitų fasaduose naudojamų medžiagų, gaminių spalvynus.
Fasadinių apdailos medžiagų spalvos turi būti suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.

8. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai

pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
10. Nepažymėti langai - paliekami esami.
11. Angokraščių apdaila - skarda (spalva - NCS S 1505-Y50R - smėlinė), rūsio langų angokraščių - skarda (RAL 7024 - pilka).
12. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
13. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

D-1 keičiamos durys

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

skaidrus stiklas

keičiami rūsio langai (su vėdinimo grotelėmis)RL-1*
langų rėmai - balta spalva (RAL 9003)

lauko durys - ruda spalva (RAL 8025)

balkonų vitrinų rėmai - PVC (RAL 9003 - balta)

cokolio apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika",
Arkesia Satyna/Satyn, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)

fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika",
Arkesia Satyna/Satyn, brown (spalva - NCS S 2020-Y20R - gelsva)

-/+0,000

+2,300

+5,100

+7,900

+3,600

+6,400

+0,800

+9,700

-1,028

-/+0,000

+2,430

+7,870

+1,137

+9,700

-1,208

fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia
Satyna/Satyn, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)

laiptinės, rūsio angokraščiai, skardinimai, visos palangės - ruda
spalva (RAL 8025)

FASADAS 1-10

46090

101

LL-1LL-1LL-1

keičiami laiptinės langai (į varstomą dalį)LL-1

RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1

naujas mūras

D-1D-1D-1

fasadų angokraščių - smėlio spalva (RAL 1001)
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PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos

išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Būtina
prisilaikyti pasirinktos sistemos tiekėjo technologinių sprendinių ir technologinio darbo reglamento.

5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis

sistemos tiekėjo technologinių rekomendacijų.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami TDP, suderinus su miesto vyriausiuoju architektu (arba specialistu, atliekančiu jo funkcijas). Spalviniai

sprendimai parenkami pagal apšiltinimo sistemos tiekėjo pateiktus fasadų spalvynus, kitų fasaduose naudojamų medžiagų, gaminių spalvynus.
Fasadinių apdailos medžiagų spalvos turi būti suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.

8. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai

pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
10. Nepažymėti langai - paliekami esami.
11. Angokraščių apdaila - skarda (spalva - NCS S 1505-Y50R - smėlinė), rūsio langų angokraščių - skarda (RAL 7024 - pilka).
12. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
13. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

BLD-1 keičiami balkono langas, durys

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

keičiamas langasL-1

BS-1 įrengiamas bakono stiklinimas

skaidrus stiklas

matinis stiklas

keičiami rūsio langai (su vėdinimo grotelėmis)RL-1*

langų rėmai - balta spalva (RAL 9003)

lauko durys - ruda spalva (RAL 8025)

balkonų vitrinų rėmai - PVC (RAL 9003 - balta)

cokolio apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika",
Arkesia Satyna/Satin, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)

fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika",
Arkesia Satyna/Satin, brown (spalva - NCS S 2020-Y20R - gelsva)

fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika", Arkesia
Satyna/Satin, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda) angokraščiai, skardinimai, palangės - ruda spalva (RAL 8025)

FASADAS 10-1

46090

110

RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1 RL-1RL-1* RL-1*RL-1* RL-1*RL-1RL-1 RL-1 RL-1

BS-1BS-1

BS-1

BS-1BS-1BS-1BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BLD-1BLD-1

balkonų angokraščių, išorės palangių, balkonų perdangų
skardinimai - smėlio spalva (RAL 1001)

BLD-1*
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BS-1



12650

AE FASADAS E-A
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A EFASADAS A-E
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PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės

termoizoliacinės sistemos. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Būtina prisilaikyti pasirinktos sistemos tiekėjo technologinių sprendinių ir
technologinio darbo reglamento.

5. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekėjo technologinių

rekomendacijų.
7. Spalviniai fasadų sprendimai parenkami TDP, suderinus su miesto vyriausiuoju architektu (arba specialistu, atliekančiu jo funkcijas). Spalviniai sprendimai parenkami pagal

apšiltinimo sistemos tiekėjo pateiktus fasadų spalvynus, kitų fasaduose naudojamų medžiagų, gaminių spalvynus. Fasadinių apdailos medžiagų spalvos turi būti suderintos su projekto
autoriumi prieš montuojant.

8. Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
9. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik

gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
10. Nepažymėti langai - paliekami esami.
11. Angokraščių apdaila - skarda (spalva - NCS S 1505-Y50R - smėlinė), rūsio langų angokraščių - skarda (RAL 7024 - pilka).
12. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
13. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

cokolio apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika",
Arkesia Satyna/Satyn, mocca (spalva - NCS S 6020-Y60R - ruda)

fasadų apdaila - akmens masės plytelės, analogiškos "Paradyz ceramika",
Arkesia Satyna/Satyn, brown (spalva - NCS S 2020-Y20R - gelsva)

skardinimai, palangės -ruda spalva (RAL 8025)
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