
Aplinkai nekenksmingos statybinės
medžiagos iš atsinaujinančių šaltinių

engineered by nature

Apsauga nuo vasaros kaitros

Kai kaitina lauke, jauskitės
gerai viduje.

Kaip sveika statyba su „STEICO“ šilumos
izoliacinėmismedžiagomis gali padėti
mėgautis karštomis vasaros dienomis
viduje, be papildomos ventiliacijos ar oro
kondicionieriaus.

Sveika gyvensena

/Vertimas iš anglų kalbos/
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Apsauganuo vasaros kaitros
Sveikagyvensena ekstremaliomis sąlygomis

Kad ir kokia graži būtų vasara, visi jaučiamės nemaloniai vidaus patalpose esant tropinei
temperatūrai. Sveika statyba su „STEICO“ šilumos izoliacinėmismedžiagomis užtikrina,
kad karštomis dienomis jūsų namųklimatas būtųmalonus – be brangaus oro
kondicionieriaus.

Visi žinome, kadmūsų klimatas keičiasi. Vadinamųjų „tropinių dienų“, kai
temperatūra viršija 30 °C, skaičius padidėjo keturis kartus per pastaruosius du
dešimtmečius. Tad suprantama, kad statant naujus pastatus arba renovuojant
senus, vis dažniau įrengiama ir apsauga nuo vasaros kaitros. Juk kas norėtų
gyventi kaip pirtyje? Su tam tikromis konstrukcijomis ir pagrįstumedžiagų
pasirinkimu galima sukurti sveiką ir malonų vidaus klimatą.

Iš pradžių svarbu atkreip� dėmesį į pastato medžiagas, tai yra sienas ir stogą. Būtent čia
„STEICO“ šilumos izoliacinės medžiagos gali už�krin�, kad kaitra į vidų nepateks – ypač į
viršu�nius aukštus.
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Pasauliniumastu daugiau energijos sunaudojama
pastatams vėsinti negu jiems šildyti. Tačiau yra
labai paprastas sprendimas – „STEICO“ natūralios
medžio plaušo šilumos izoliacinėsmedžiagos
gali sutaupyti jums pinigų, kuriuos išleistumėte
brangiamoro kondicionieriui ir šildymo išlaidoms
žiemą.

Viršutiniuose aukštuose įrengtus
kambarius ypač veikia vasarosmėnesiais
pakylanti temperatūra. To priežastis – ne
tik netinkamos izoliacinėsmedžiagos, bet
neretai ir žemas pastato konstrukcijos
šilumos kaupimopajėgumas. Paprasčiau
tariant, daugelis pastatų negali atlaikyti
kaitros antplūdžio vasarosmėnesiais.
Kaitra gali, iš esmės, laisvai patekti į
pastatą.

Sprendimas – naudoti statybos
medžiagas su dideliu šilumos kaupimo
pajėgumu – pvz., „STEICO“ šilumos
izoliacinesmedžiagas. Karštais
vidurdieniais ir ankstyvomis popietėmis
jos sugeria karštį ir veikia kaip „buferis“,
sulaikydamas kaitros progresavimą. Jei
šis karštis saugomas ir išleidžiamas per
tam tikrą laikotarpį, gali sudaryti teigiamą
šilumos srautą vėsesnės temperatūros
vakarais.

Taip pat yra papildomųpriemonių,
galinčių pagerinti apsaugą nuo vasaros
kaitros: skirtumąpajausite uždengę
langus arba naudodami kitokį oro
cirkuliacijosmetodą. Kartu su didelio
šilumos kaupimopajėgumo „STEICO“
šilumos izoliacinėmismedžiagomis net
viršutiniuose aukštuose įrengtuose
kambariuose susidaro sveikas irmalonus
klimatas.

Šiluminė sklaida:
Raktas į apsaugą nuo vasaros kaitros
Teisingas izoliacinėsmedžiagos pasirinkimas – ypač svarbus tam tikros
konstrukcijos veiksmingumui. Veiksmingai apsaugai nuo vasaros kaitros būtinos
izoliacinėsmedžiagos, turinčios ypač lėtą temperatūros perdavimo laiką, arba,
kitaip tariant, kaip galimamažesnę šiluminę sklaidą. Šiosmedžiagos pasižymi ne
tik didele šilumine izoliacija, bet ir dideliu tankiu bei didele savitąja šilumine talpa.
Tankesnėsmedžiagos, pvz., plienas, yra prastos izoliacinėsmedžiagos, nes turi
didelį šiluminį laidumą. „STEICO“ šilumos izoliacinėsmedžiagos pasižymi tobula
proporcija tarpmažo šiluminio laidumo ir didelio tankio bei didelės savitosios
šiluminės talpos kombinacijos. Tad padeda sudaryti labai žemą šiluminę sklaidą.

Šiluminė sklaida a =
Šiluminis laidumas λ cm2

Tankis ρ x Savitoji šiluminė talpa c h

Medžiaga Tankis
[kg/m3]

Šiluminis
laidumas
[W/(m*K)]

Savitoji
šiluminė talpa
J/(kg*K)]

Šiluminė
sklaida a
cm2/h

Eglė, pušis, kėnis 600 0.13 2500 3

STEICOuniversal
izoliacinės plokštės

270 0.048 2100 3

STEICOprotect H
išorinė šiluminė izoliacija

265 0.048 2100 3

STEICOspecial dry
plokštės renovacĳai

140 0.040 2100 5

STEICOtherm
standi izoliacija

160 0.038 2100 4

STEICOtop
izoliacĳa viršutiniams aukštams

140 0.040 2100 5

STEICOflex
minkštos vatos plokštės

50 0.038 2100 13

Mūras 1800 0.8 1000 16

Gelžbetonis 2200 1.4 1050 22

Polistirenas 40 0.040 1380 26

Poliuretano putos 30 0.030 1380 26

Stiklo vata 30 0.035 800 53

Plienas 7800 58 600 446

Aliuminis 2700 200 921 2895

Tinka visus metus
„STEICO“ šilumos
izoliacinėsmedžiagos
taupo energijos ir šilumos
išlaidas žiemą. Tos pačios
medžiagos apsaugonuo
perkaitimo vasarą.
Triukšmas taip pat
veiksmingai sugeriamas.
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Išsiaiškinkime faktus

Stogo konstrukcĳos pavyzdys, kai
amplitudės sumažėjimas – 10, o fazės
poslinkis – 12 val.

Stogų įrengimo palyginimai
1 stogas su mineraline vata

2 stogas su medžio plaušo vata
STEICOflex

• Stogo danga
• Grebėstai
• Loteliai
• Difuzinė
membrana
• Mineralinė vata
200mm
• Garo izoliacinė
plėvelė
• Mineralinė vata
40mm
• Gipso plokštės

12mm

• U=0,17W/m2*K
• 1/TAV=6
• Fazės poslinkis=7 val.

• U=0,18 W/m2*K
• 1/TAV=12
• Fazės poslinkis =12 val.

• Stogo danga
• Grebėstai
• Loteliai
• Difuzinė
membrana
• STEICOflex 200
mm
• Garo izoliacinė
membrana
• STEICOflex 40mm
• Gipso plokštės
12mm

Amplitudės sumažėjimas ir
fazės poslinkis

Amplitudės sumažėjimas ir
fazės poslinkis yra esminiai
dalykai apsaugai nuo vasaros
kaitros, kaip ir U vertė šiluminei
izoliacijai žiemą. Amplitudės
sumažėjimas parodo, kokiu
stiprumu temperatūros
skverbimasismažėja. Fazės
poslinkis rodo, kiek laiko
(valandomis) didžiausios
temperatūros skverbimasis
sulaikomas.

Amplitudės sumažėjimas (1 / TAV) paremtas svyravimų tarp
lauko ir vidaus temperatūrų santykiu. Pavyzdžiui, jei lauko
temperatūra svyruoja tarp10 ir 40 °C, o vidaus temperatūra –
tarp18 ir 21 °C, tada išorinis pokytis yra 30K (Kelvino skalė), o
vidinis pokytis – 3K. Šiuo atveju amplitudės sumažėjimo santykis
yra 10 (=30K/3K). Kitaip tariant, temperatūrų svyravimasper
pastatomedžiagą tarp išorės ir vidaus skiriasi 10 kartų.

Fazės poslinkis – laiko periodas tarp aukščiausios lauko
temperatūros ir aukščiausios vidaus temperatūros. Anksčiau
pateiktame pavyzdyje, jis siekia 12 val., nuo 14 val. iki 2 val.
Apsaugos nuo vasaros kaitros tikslas – sulaikyti karščio
perdavimą per pastatomedžiagą, kad aukštos vidurdienio
temperatūros pasiektų vidų tik tada, kai lauke jau vėsiau, ir taip
sumažėtų poreikis papildomai šildyti vidaus patalpas tokiais
laikotarpiais. Idealiomis aplinkybėmis turėtų būti pasiekiama
10 val. fazės poslinkio vertė. Dalis pastatomedžiagos
sukauptos šiluminės energijos tada perduodama į išorę. Taip
užtikrinama, kad vidaus temperatūros svyravimai daug
mažesni nei išorės.

Vidaus temperatūrps kreivė

40°C

Lauko temperatūros kreivė

30°C

20°C

10°C
8:00 14:00 20:00 2:00 8:00

10°C

40°C

40°C

30°C

20°C

10°C
0:00 2:00 8:00 14:00 20:00

21°C
18°C

7 val.

12 val.
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Išsiaiškinkime faktus

Ypač svarbu atsižvelgti į stogų
amplitudės sumažėjimą ir fazės poslinkį.
Išorinio paviršiaus ir kambario tūrio
proporcija labai didelė, todėl
viršutiniuose aukštuose įrengtuose
kambariuose susidaro didelis plotas
galimam temperatūros perdavimui.

Plotas tiesiai po stogo danga vasarą gali
labai įkaisti (iki 80 °C), o dėl to darosi
karšta ir po ja esančiuose kambariuose.
Kadangi daug stogo konstrukcijų
pasižymi labai žema šilumos kaupimo
mase, jose ypač tinkamontuoti natūralias
„STEICO“ šilumos izoliacinesmedžiagas.

Be stogo dangos ir vidaus gipso
plokščių, stogo konstrukcĳos šiluminė
masė visiškai priklauso nuo izoliacinių
medžiagų. Tad amplitudės sumažėjimui
ir fazės poslinkiui ypač svarbu naudoti
izoliacinesmedžiagas, pasižyminčias
žema šilumine sklaida.

Idealiu atveju pasiekiama amplitudės
sumažėjimo vertė turėtų būti 10 (TAV
10%), ominimalaus fazės poslinkio vertė
– 10 val. Kai lauko temperatūra siekia
35 °C, o galima temperatūra po stogo
danga – 80 °C, svarbu įsitikinti, kad
poveikis, kurį ši temperatūra turi vidaus
klimatui, sulaikomas per amplitudės
sumažėjimą ir fazės poslinkį.

Tokiomis karštomis vasaros sąlygomis
galite gauti labai skirtingus rezultatus,
naudodami skirtingas izoliacines
medžiagas.

Palyginkime 2 stogus, kurių U vertė yra
0,18W / (m²*K): naudodamimineralinę
vatą, kurios terminis laidumas – 0,035, o
tankis – 20 kg/m³, gauta amplitudės
sumažėjimo vertė bus 6, o fazės
poslinkis – 6,8 val. Tai reikš, kad 20 val.
vidaus temperatūra po stogu bus 29 °C.

Tokiomis sąlygomismiegoti
komfortiškai pernelyg karšta. Lauko
temperatūra tokiumetu taip pat yra
29 °C, todėl langų atidarymas nieko
nepadėtų.

Jei pakeisimemineralinį pluoštą į
„STEICOflex“medžio plaušo šilumos
izoliacinęmedžiagą, situacija kardinaliai
pasikeis. Izoliacinėsmedžiagos turi tą
patį šiluminį laidumą, bet tankis yra
50 kg/m³, todėl dėl geresnio šilumos
kaupimo pajėgumo šilumos kaupimo
masė padidėja 5 kartus. Šiuo atveju
amplitudės sumažėjimo vertė kyla iki
12, o fazės poslinkis – iki 11 val. Vidaus
temperatūra 1 val. nakties siekia tik
21 °C. Jei tai vis dar nėra komfortiška
temperatūra, pastatas atvės atidarius
langus, nes lauko temperatūra tuometu
siekia tik 15 °C.
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Dienos temperatūros kreivė

Temperatūra po stogo danga
Lauko temperatūra

Jei lauko temperatūra svyruoja tarp 35 °C 14 val. ir 15 °C
2 val., temperatūra po stogo danga gali siekti 80 °C, o naktį
sumažėti iki 15 °C.

Su „STEICO“ medžio plaušo šilumos izoliacĳa,
temperatūros svyravimų aukščiausios ir žemiausios
vertės sumažėja, o dėl to visą dieną viduje palaikomas
komfortiškas ir sveikas klimatas.

Lauko temperatūra
Vidaus temperatūra su mineraline vata
Vidaus temperatūra su medžio vata

Dienos temperatūros kreivė su įvairiomis
izoliacinėmis medžiagomis
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Trumpai

Faktai nemeluoja:
„STEICO“ veikia
Tai, kad temperatūra taip kinta ir turi tiesioginį poveikįmūsų
komfortiškam ir sveikam vidaus klimatui, patvirtino profesorius
Hauseris, vienas iš Vokietijos energijos naudojimo efektyvumoplano
sumanytojų.
Naudodami vieno kambario namopavyzdį galimebeveik 50%
sumažinti „nemalonias valandas“ pakeitęmineralinę vatą įmedžio
vatą. Paprasčiau tariant, prakaituosimedaugmažiau. Naudodami
medžio plaušo izoliacines plokštes, kurių tankis – 150kg/m³,
„nemalonios valandos“, lyginant sumineraline vata, sumažėja 60 ar
net 75%. „STEICO“medžio plaušo šilumos izoliacijos pobūdis –
reaguojantis į klimatą, tad užtikrina veiksmingą ir rentabilų sprendimą
tiek žiemą, tiek vasarą bei padedapalaikyti patogią ir sveiką aplinką.
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Šilumos kaupimo pajėgumas KJ/(m3*K)

Rezultatai kalba patys už save: kuodidesnis
izoliacinėsmedžiagos šilumos kaupimo
pajėgumas, tuogeresni rezultatai.
„Nemalonios valandos“ – laikas, kai jaučiatės
nemaloniai dėl karščio. Sveika statyba su
„STEICO“medžioplaušo šilumos izoliacija –
puikus sprendimas.
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Trumpai

Kai apsaugos nuo karščio prireikia vėliau
Nors naujuose statiniuose apsauga nuo karščio laikomamoderniausiu dalyku, renovacijų metu ją
įrengti gali būti sudėtinga. Tačiau ir čia „STEICO“ siūlo puikų sprendimą.

Tai puikus sprendimas, kai negalima
ardyti kambario vidaus apdailos.

Nuėmus stogo dangą, gegnių angos
užpildomosminkštos vatos plokštėmis,
pvz., STEICOflex. Siekiantmaksimizuoti
konstrukcijos efektyvumą, tada ant
viršaus, tiesiai ant gegnių, galima įrengti
standžią izoliaciją, pvz., STEICOspecial.
Ši plokštė yra hidrofobinė ir atlieka tris
funkcijas: apsaugo nuo drėgmės, vėjo ir
izoliuoja šilumą.

Pavyzdys:
Su 160mmSTEICOflex ir 60mm
STEICOspecial:

Uvertė =0.20W/m2*K
Fazės poslinkis: 14,4 val.

Stogo renovacija
iš vidaus

Stogo renovacija
iš išorės

Taikant šį sprendimą, nedaromas joks
poveikis konstrukcĳos sandarumui ir
nėra poreikio naudoti pastolius.

Kai vidaus apdaila išardoma, gegnių
angos gali būti užpildomos STEICOflex.
Norintmaksimalios izoliacijos, gegnes
galima sutvirtinti grebėstais ir pridėti
papildomos izoliacinėsmedžiagos. Šis
tuščias plotas gali būti taip pat
panaudotas kitiems dalykams, pvz.,
elektros laidams.

Pavyzdys:
Su 160mm STEICOflex:

U vertė =0.24W/m2*K
Fazės poslinkis: 9,8 val.

Sienų renovacĳa

Sprendimas su daug privalumų –
įskaitant apsaugą nuo vasaros kaitros.

Pagrindinis privalumas lyginant su
tradicinėmis polistireno sistemomis:
šilumos kaupimo pajėgumas padeda
kauptimikroorganizmus (kerpes ir
dumblius) ant išorinių paviršių.
Naudojant „STEICO“ sistemą, pastato
fasadas naktį vėsta daug lėčiau, todėl
mažiau tikėtina, kad oro drėgmė kaip
kondensatas nusės ant paviršiaus, o tai
užkirs keliąmikroorganizmų kaupimuisi
ant paviršiaus.

Pavyzdys:
Su 100mm STEICOflex ir 60mm
STEICOprotect:

U = 0.24W/m2*K
Fazės poslinkis: 22,0 val.

Daugiau informacijos apie sveiką statybą galite rasti gamintojo tinklalapyje www.steico.co.uk
arba oficialaus atstovo Lietuvoje tinklalapyje www.sveikastatyba.lt
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Maždaug 80 % savo
gyvenimo praleidžiame
uždarose patalpose. Bet ar
visada žinome, kasmus
supa? Sveikos statybos su
„STEICO“ tikslas – sukurti
statybos produktus,
atsižvelgiant tiek į gamtos,
tiek į žmogaus poreikius.
Mūsų produktai gaminami
naudojant tvarias ir
natūraliasmedžiagas. Jie
padeda sumažinti
sunaudojamos energijos
kiekį ir stipriai prisideda prie
natūralaus ir sveiko vidaus
klimato.

„STEICO“ šilumos izoliacinės ir
statybinėsmedžiagos turi kelis
žinomuspatvirtinimoženklus. Tai –
aukštoskokybės, sveikų ir funkcionalių
statybosproduktųpožymis. „STEICO“
produktuosenaudojamosžaliavos turi
FSC® (Miškų tvarkymo tarnyba®) ir
PEFC® (Programamiškų sertifikavimo
schemomspatvirtinti®) sertifikatus,
kurie užtikrina atsekamą ir visiškai tvarų
žaliavųpanaudojimą.
„STEICO“ – tinkamiausias tvarios ir

sveikos statybos pasirinkimas.

Atsinaujinančios
žaliavos be
kenksmingų
priedų

Puiki
apsauga nuo
šalčio žiemą

Puiki
apsauga nuo
vasaros
kaitros

Puiki
apsauga nuo
triukšmo

Sandarumas
ir
pralaidumas

Nekenkia aplinkai
ir galima perdirbti

Puiki apsauga
nuo ugnies

Izoliacĳa
sveikam
gyvenimui

Lengva ir
paprasta
pritaikyti

Stipri
kokybės
kontrolė

$
Energijos
taupymas ir
didesnė
nuosavybės
vertė

Suderinama
izoliacija ir
konstrukcinės
statybos
sistemos

Natūralios šilumos izoliacijos ir statybos sistemosnaujiems
pastatams ir renovacijoms – stogams, luboms, sienoms ir grindims

EuropeanTechnicalApprovalETA-06/0238

Jūsų „STEICO“ partneris

Quality
Management
ISO 9001:2015
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