
Blokinių sienų 
„voratinkliai“

Aneta  
VAITKIENĖ

G

Ar žinojote, kad sovietinės statybos daugiabučio 
namo siūlių tinkamumo trukmė – mažiau nei 8 
metai? O kada paskutinįsyk nuo pastatymo laikų 
buvo atnaujinamos jūsų namo siūlės?..

KIAURŲ SIENŲ 
POŽYMIAI

 • Lyjant šlampa 
vertikalūs ir 
horizontalūs buto 
kambarių kampai;

 • nuolat, net tada, kai 
nelyja, drėksta ir pelija 
kambarių kampai;

 • šlampa ir pelija  
sienų plokštumos;

 • prie grindų ar 
kampuose pučia  
vėjas, kambariuose 
jaučiasi skersvėjis.
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normatyvais. Jam netaikomi jokie statybos 
scenarijais.

Sovietinės statybos 
penkiaaukštis sostinės 

Karoliniškių rajone išva-
gotas įtrūkių, lopytas ir 

perlopytas. Nereikia būti 
dideliu specialistu, jog 
padarytum prielaidą, 

kad tikriausiai jame 
žiemą nėra itin šilta.

Redakcijos archyvo nuotr.
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MODERNIZAVIMO 

BELAUKIANT



 

MISTIŠKI TERMOKERAMINIAI DAŽAI

Šilumą sulaikančius dažus, kitaip 
vadinamus termoizoliaciniu sandarikliu, 
sudaro rišiklis vandens pagrindu, 
kuriame yra milijonai 10–100 μm 
skersmens tuščiavidurių stiklo keramikos 
burbuliukų. Išdžiūvęs dažų sluoksnis 
polimerizuojasi ir tampa tvirta, stangria, 
tankia, drėgmės nepraleidžiančia 0,3 mm 
storio membrana. Deklaruojamas tokios 
membranos šilumos laidumo koeficientas 
(λ) – 0,0003 W/(m·K). 

Be to, teigiama, kad šie burbuliukai 
atgal į patalpas atspindi infraraudonojo 
spektro šilumą. 
Deja, nors pagal gamintojo skelbiamus 
techninius duomenis šis izoliacinis 
sluoksnis lyg ir turi tam tikrą šiluminę 
varžą, dar nėra aišku, kaip pakinta viso 
sienos konstrukcijos „sumuštinio“ 
termodinaminės savybės. Dėl to nemaža 
dalis specialistų į termokeraminius 
sandariklius linkę žiūrėti kiek nepatikliai.

Tikriausiai siekdamas 
sutaupyti, namo 
administratorius 
pasirinko tokį 
„skiautinio metodą“ – 
uždažyti išorines  
sienas tik tuose 
aukštuose, kur blokai 
labiausiai pažeisti.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Efektyviausias, 

nors ir 

brangiausias 

variantas 

galynëjantis 

su labai 

kiauromis 

siûlëmis – 

kapitalinis 

remontas.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Šiais laikais  

Apskrito 

skerspjûvio 

polietileno 

UAB „Bonderus“ nuotr.
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SPECIALISTO KOMENTARAS

Ričardas Grigaliūnas
UAB „Etna“ technikos direktorius

S

Šiuolaikinė statyba taip pat nesikrato stambiaplokščių namų 
principo, tačiau nepalieka siūlių be drenažo: į jas įmontuoja 

vamzdelius, kuriais pasišalins siūlėse atsiradusi drėgmė.

UAB „Bonderus“ nuotr.
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Kartais atsitinka 
mistiškas dalykas ir 
suskilinėja tik viena 
gelžbetonio plokštė 
visame fasade. Tokiu 
atveju telieka tik 
gūžčioti pečiais ir viską 
nurašyti  sovietiniam 
statybiniam brokui...

Redakcijos archyvo nuotr.
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Gruntai, 

išlyginamieji 

mišiniai,  

linoleumo,  

 

ir skardos 

sandarikliai

 

 


