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Informacija, esanti šiame albume, yra rekomendacinė.
Norint atlikti stiprumo, šiluminius techninius ir kt. skaičiavimus,
reikia kreiptis į projektavimo organizacijas.

Akustinės ir statybinės plokštės



Istorija ir plokščių sudėtis 

Plokščių Green Board® pagrindas yra cementinis fibrolitas.
Žodis fibrolitas verčiamas kaip „fibro“ – pluoštas, „lit“ – akmuo. Fibrolito istorija 
prasidėjo maždaug prieš 100 metų Europoje.

1910 metais plokštės, pavadinimu Heraklitas, pradėtos gaminti Austrijoje. 
1920 metais plokščių gamybai pradėtas naudoti portlandcementas, ir gautas 
puikus rezultatas. Nuo to laiko fibrolitas pradėtas sėkmingai naudoti Europoje.

Pirma įmonė, gaminanti fibrolitines plokštes, buvo pradėta eksploatuoti 
1929 metais, o 1960–1980 metais jau dirbo 42 įmonės. CSV duomenimis, 
1975 metais pagamintam bendram termoizoliacinių medžiagų kiekiui daugiau nei 
9% teko fibrolitui. Bet 8–ąjame dešimtmetyje, tuo metu, kai visame pasaulyje 
vystėsi fibrolito gamybos technologijos ir pritaikymo sritys, o naudojimo apimtys 
nuolat augo, Rusijoje jo gamyba buvo nutraukta ir ši universali medžiaga buvo 
užmiršta.

Green Board® ploštės susideda iš: 60% medienos vilnos, 39% portlandcemento, 
apie 1% mineralizatoriaus. Ši sudėties proporcija – tai medienos-cemento plokštės 
„aukso vidurys“, kai yra išsaugomos visos teigiamos medienos savybės ir dar 
papildomos cemento savybėmis. Medienos vilna, - tai juostinis pluoštas, kurio storis 
0,2 – 0,5 mm, plotis 1–3 mm ir ilgis iki 25 cm., pagamintas iš medienos, naudojant 
specialią įrangą. Plokštės pasižymi vertingomis medienos, kaip natūralios ir 
ekologiškai švarios medžiagos, savybėmis, stiprumu ir puikia termoizoliacija. Antras 
pagrindinis plokščių gamybos komponentas – tai 500 markės portlandcementas. 
Sudėtyje esantis cementas suteikia plokštėms stiprumą ir naudojimo 
ilgaamžiškumą. Medienos vilnos mineralizavimui naudojamas skysto stiklo 
tirpalas – kanceliariniai klijai. Padengus jais medienos vilną, susidaro labai plona 
plėvelė, kuri neleidžia kontaktuoti medienai ir cementui, tuo sumažindama 
cemento kietėjimo laiką ir pagerindama medienos ir cemento sukibimą. 

40% portlandcemento

60% medienos 
vilnos



GREEN BOARD® plokščių sistema – 
tai efektyvus sprendimas 
įvairiuose statybinių medžiagų 
rinkos segmentuose:

- Statybinės medžiagos,
- Akustinės medžiagos, 
- SIP technologija,
- Liktiniai klojiniai,
- Stogai,
- Lubos,
- Grindys,
- Termoizoliacija.

GREEN BOARD® plokštės naudojamos:

- gyvenamųjų pastatų statyboje,
- visuomeninių, sporto, pramoninių statinių ir įrenginių statyboje,
- agropramoniniuose ir žemės ūkio kompleksuose,
- sodo namelių, garažų, pirčių, sandėlių ir kitų pagalbinių patalpų statyboje.

Šių tipų pastatuose:

- monolitiniuose,
- mūriniuose,
- monolitiniuose-mūriniuose,
- karkasiniuose,
- karkasiniuose-skydiniuose (SIP technologija).

Medienos ir cemento derinys - tai patentuota gamybos technologija, kuri suteikia 
GREEN BOARD® plokštėms šias unikalias savybes:

- Ekologiškumas (plokščių sudėtyje nėra kenksmingų ir pavojingų žmogaus 
sveikatai medžiagų),

- Atsparumas ugniai, gaisrinis saugumas,
- Ilgaamžiškumas,
- Akustinis komfortas (garso izoliacija ir garso sugėrimas),
- Biologinis atsparumas (plokščių neveikia bakterijos, pelėsis, vabzdžiai, 

graužikai),
- Aktyvi drėgmės reguliacija (patalpų viduje palaikomas žmogui komfortiškas 

mikroklimatas),
- Termoizoliacinės savybės,
- Energetinis efektyvumas,
- Atsparumas šalčiui,
- Atsparumas smūgiams, atsparumas plyšių susidarymui,
- Aukštas konstrukcijos atsparumas (konstruktyvumas).

GREEN BOARD® plokštės paprastos ir lengvai apdirbamos bei montuojamos. 
Plokštės puikiai sukimba su cemento skiediniu, tinka bet kokiai tradicinei ar 
šiuolaikinei apdailai bei įvairių remonto ir statybos projektinių ir meninių 
sprendimų realizavimui.

Biuro ir gyvenamieji pastatai, Centrinis regionas



Fibrolito plokštės „GreenBoard“ naudojamos įvairiose statybos srityse. Akustinės plokštės gali būti 
naudojamos ir kaip pakabinamos lubos, ir kaip sienų elementai. Statybinės plokštės gali būti 
naudojamos įvairiuose statybos etapuose. Todėl, mūsų klientai gali pasistatyti savo namą „iki rakto“ be 
didelių išlaidų. 

NAUDOJIMAS

Mikroklimato - drėgmės, 
šilumos reguliavimas

Plokštės 
pavadinimas

Plokštės 
pavadinimas

Šiltinimo 
medžiaga

Lubų 
apsiuvimas

Akustinė 
medžiaga

Garso 
izoliacija

Juodgrindės 
ant sijų 

SIP 
skydai

Stogo 
apsiuvimas 

iš vidaus

Plokščiųjų 
stogų 

dangos 
pagrindas

Karkasinių sienų ir 
pertvarų danga

Liktiniai 
klojiniai

Minkštos stogo 
dangos pagrindas

Biuro ir gyvenamieji pastatai, Rytų Sibiras



Kotedžai, Uralo sritis



PAKABINAMOS LUBOS IR AKUSTINIAI SKYDAI

   Naudojimo variantai:
Sporto įrenginiai
Administraciniai pastatai
Aerouostai / geležinkelio stotys
Automobilių stovėjimo aikštelės / stotelės
Biurai
Vaikų įstaigos
Restoranai / kavinės
Teatrai / kino teatrai
Garso įrašymo / muzikos studijos
Gyvenamosios patalpos Kotedžai, Krasnodaro kraštas

   Pakabinamos lubos ir 
akustiniai skydai
Akustinės pakabinamos lubos ir sieniniai skydai 
„GreenBoard“ pasižymi geromis garso sugėrimo 
savybėmis, o jų spalvų paletė, pagal RAL 
klasifikaciją, yra labai įvairi, turi nemažai šiltų ir 
ryškių atspalvių. Tai yra bet kokių patalpų 
įrengimo geriausias sprendimas.



Kotedžai, Šiaurės – Vakarų regionas

Kotedžai, Krasnodaro kraštas

EKOLOGIŠKOS STATYBINĖS IR 
AKUSTINĖS MEDŽIAGOS

Plokštės „GreenBoard“ turi daugybę savybių, kurios 
padeda pasirinkti mūsų produkciją dangos, skirtos 
pagerinti patalpų garso izoliacijos kokybę, įrengimui:

1. Šiluminė inercija, oro laidumas ir perteklinės drėgmės 
sugėrimo gal imybė sukuria palank ias sąlygas 
gyvenamose patalpose;

2. Medžiaga absoliučiai nekenksminga: ji nedeka, 
nesilydo ir neišskiria pavojingų garų ir toksiškų dujų 
gaisro metu, todėl yra saugi ir patogi naudoti.

3. Medžiaga nesideformuoja (netgi, esant dideliam 
drėgnumui), yra atspari ir ilgaamžė – būtent tai leidžia 
produktą naudoti nepalankiose sąlygose (pavyzdžiui, 
baseinuose,  spor to salėse,  mokymo įstaigose, 
pramoniniuose statiniuose ir kt.).

Skydų išskirtinės savybės

Skydų, naudojamų pakabinamų lubų ir sienų garso 
izoliacijos pagerinimui, pluošto storis yra trijų tipų:

1.  Storis 3 mm,

2.  Storis 2 mm,

3.  Storis 1,5 mm.

Kuo plonesnis medienos pluoštas, tuo gražiau atrodo 
pakabinamos lubos ar sieninis skydas.

1.  Aukštas garso sugėrimo lygis;

2.  Oro laidumas;

3.  Šiluminė apsauga vasaros metu;

4.  Drėgmės lygio reguliavimas

5.  Gaisrinė sauga – G1.

Akustinės savybės

Pluošto matmenys

Garso sugėrimas
„GreenBoard“ skydai yra gamtinė, natūrali medžiaga, 
tinkama patalpų ir statinių garso izoliacijai, garso 
sugėrimui ir šiltinimui. Ji užtikrina aukštą garso sugėrimo 
lygį, ypatingai, esant aukštiems garso dažniams, 
pavyzdžiui, stiprus veriantis triukšmas, kuris yra 
dažniausiai gamtoje paplitęs garso bangų tipas. 
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„GreenBoard“ plokščių sistemos, GB450-25, 
GB600-14 ir GB600-25 markių garso sugėrimo 

reverberacinių koefiecientų dažninės charakteristikos

Mėlynas grafikas – GB450-25 markės plokštės
Raudonas grafikas – GB600-25 markės plokštės
Geltonas grafikas – GB600-25 markės plokštės

Storis 1 mm

Storis 2 mm

Storis 1,5 mm



Kotedžai, Maskvos sritis

„Green Board“ akustinių lubų ir sieninių plokščių gamintojai kartu su žinomais visame pasaulyje DULUX ir 
STO dažų gamintojais pasirengę pasiūlyti savo klientams specialiai parinktus spalvinius sprendimus. 
Siūlomas atspalvių sąrašas yra beveik begalinis, mes dirbame su dažniausiai naudojamomis klasifikavimo 
sistemomis – DULUX, RAL, NCS, STO.

Spalvinių sprendimų variantai

* Šviesaus atspalvio ryškūs ir sodrūs tonai taikomi tik pagamintoms iš baltojo cemento plokštėms 
* Tamsaus atspalvio ryškūs ir sodrūs tonai gali būti taikomi plokštėms, pagamintoms iš pilkojo cemento.

Dažymas gali būti atliekamas pagal įvairias klasifikavimo 
sistemas. Mes savo klientams siūlome šias sistemas: RAL, 
NCS, DULUX, STO. Mes dirbame tik su laiko patvirtintais 
gamintojais.

Norint suteikti jūsų pakabinamoms luboms ar sieniniams 
skydams išskirtinę išvaizdą, naudojama spausdinimo 
sistema. Ji leidžia ant „Green Board“ plokščių uždėti bet kokį 
vaizdą. 

Pilkasis cementas

Baltasis cementas

Specialios 
spalvos

Plokštės 
pavadinimas Balta 

spalva
Smėlio 
spalva

Pastelinė 
spalva

Ryškios
spalvos *

Spalvinių sprendimų variantai



Kotedžas. Maskvos sritis

Taunhausas. Tolimoji Šiaurė

Tam, kad būtų įvykdyti architektų ir projektuotojų sumanymai, bendrovė „Strojitelnyje inovaciji“ įrengė naują 
gamybos liniją, kurioje atsižvelgta į pakabinamų lubų sistemos tvirtinimą. Įdiegus šią naujovę, galima montuoti 
„GreenBoard“ markės lubų plokštes tiek varžtais, tiek T-formos sistemomis.

Plokščių montavimas ir parametrai

Montavimas savisriegiais varžtais

Plokštės 
matmenys 

(mm)
BriaunaIšvaizdaKodas

Montavimas ant T-formos profilių

Montavimas ant T-formos kreipiančiųjų (paslėpti profiliai), įtraukiamas montavimas

Briauna 
su nuožulna 5-10 mm, 

su laiptuota įduba

Tiesi briauna 
iš visų pusių

Tiesi briauna 
su laiptuota įduba 

iš visų pusių

Briauna 
su nuolaida 5-10 mm 

iš visų pusių

Briauna 
su nuolaida 5-10 mm 

iš ilgosios pusės

Briauna 
su nuožulna 5-10 mm 
iš trumposios pusės

Tiesi briauna 
T-profiliui

Tiesi briauna 
su laiptuota įduba 

iš 4 pusių

Briauna 5-10 mm 
iš visų pusių, 

su laiptuota įduba 
iš keturių pusių

Griovelis 
ir nuožulna 5-10 mm 

iš 4 pusių

PK

T-PK

SK

T-K5Č

T-PČ

K5

K5-D

K5-K

KF

PKF
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Kotedžai, Krasnodaro kraštas

Statybinės plokštės.
Gyvenamieji namai, visuomeniniai pastatai

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

1 variantas (tinkavimui)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė 
2. Garo izoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – vata
4. Karkasas – mediniai tąšai
5. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
7. Apdaila:
 giluminio prasiskverbimo gruntas;
 tinko-klijų mišinys;
 stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
 tinko-klijų mišinys;
 gruntas;
 elastinis tinkas
8. Savisriegis varžtas

2 variantas (dažymui)

1. Gipsokartonas 
2. Vidinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
3. Garo izoliacija
4. Šiltinimo medžiaga – vata
5. Karkasas – mediniai tąšai
6. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
7. Išorinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
8. Apdaila:
 giluminio prasiskverbimo gruntas;
 tinko-klijų mišinys;
 stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
 tinko-klijų mišinys;
 gruntas;
 išorės darbai – galutinis glaistas
 gruntas;
 dažai
9. Savisriegis varžtas

Pastaba: 
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio profilio; 
šiltinimo medžiagą – GB1 plokštę (šiuo atveju garo izoliacijos plėvelė nenaudojama).

Pastaba: 
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio profilio (šiuo 
atveju garo izoliacijos plėvelė nenaudojama).



Geležinkelis, Sankt-Peterburgo automagistralė

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

3 variantas (dažymui)

1. Gipsokartonas 
2. Vidinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
4. Karkasas – mediniai tąšai
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
7. Apdaila:

giluminio prasiskverbimo gruntas;
tinko-klijų mišinys;
stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
tinko-klijų mišinys;
gruntas;
išorės darbai – galutinis glaistas
gruntas;
dažai

8. Savisriegis varžtas

Pastaba:
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio profilio.

4 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Garo izoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – vata
4. Karkasas – metalinis profilis (LSTK)
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
7. Apkalos karkasas
8. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
9. Savisriegis varžtas

Pastaba: 
Plokštę prie karkaso tvirtinti savisriegiais varžtais. Atstumas 
tarp savisriegių varžtų – 100 mm. Nuo plokštės krašto jie turi 
būti nutolę ne mažiau kaip 15–20 mm.
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Geležinkelio magistralė, Zutermeras, Olandija

5 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Karkasas – metalinis profilis (LSTK)
4. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
5. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
6. Apkalos karkasas 
7. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
8. Savisriegis varžtas

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

7 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Karkasas – mediniai tąšai
4. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
5. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
6. Apkalos karkasas 
7. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
8. Savisriegis varžtas

6 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Garo izoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – vata
4. Karkasas – mediniai tąšai
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
7. Apkalos karkasas 
8. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
9. Savisriegis varžtas

Pastaba: 
Plokštę prie karkaso tvirtinti savisriegiais varžtais. Atstumas 
tarp savisriegių varžtų – 100 mm. Nuo plokštės krašto jie turi 
būti nutolę ne mažiau kaip 15–20 mm.



Geležinkelio magistralė, Zutermeras, Olandija

8 variantas 

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Karkasas – mediniai tąšai
4. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Apkalos karkasas
7. Papildoma šiltinimo medžiaga – plokštė GB1 (storis 

parenkamas pagal skaičiavimus)
8. Savisriegis varžtas
9. Kaištis su plokščia galvute
10. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Šiltinimo“ segmente

Išorinis šiltinimas

1. Šiltinama siena (mūras, betono blokai ir pan.)
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Kaištis su plokščia galvute 
4. Plastikinis perforuotas kampuotis
5. Apdaila

giluminio prasiskverbimo gruntas;
tinko-klijų mišinys;
stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
tinko-klijų mišinys;
gruntas;
elastinis tinkas.

Pastaba: 
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio 
profilio (LSTK)



Perdangos plokštės uždedamos 
ant tąšo, sumontuoto cokolio 
perimetru, taip sudarydamos 
lygų ir tvirtą skydą. 
Medinis tąšas yra perdangos 
cokolio laikantysis elementas, 
ant kurio uždedami perdangos 
skydai.

Geležinkelio magistralė, Zutermeras, Olandija

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„SIP technologijų“ segmente

SIP skydas– tai daugiasluoksnė konstrukcija. Pastato 
sienos, perdangos ir stogas yra įrengiami iš monolitinių 
trisluoksnių konstrukcijų, pasižyminčių aukštu 
technologiškumu – tai yra skydai, susidedantys iš dviejų 
Green Board ® plokščių, tarp kurių aukštu slėgiu 
priklijuojamas termoizoliacijos sluoksnis. SIP skydai 
suklijuojami gamykloje, specialiose gamybos linijose, 
naudojant presus. 
Kiekviename plokščių skyde yra įrengti papildomi 
montavimo elementai iš medinių tąšų. Mediniai tąšai 
atlieka taip pat ir laikančiojo karkaso funkciją.

Sieninų SIP skydų montavimas 
pradedamas nuo surenkamojo 
namo kampo. Pirmojo sieninio 
skydo apatinė išdroža 
užfiksuojama ant perimetru 
sumontuoto tąšo. Antrasis 
kampinis skydas, kurio šoninė 
briauna taip pat yra uždengta 
lenta, sujungiamas stačiu kampu 
su pirmuoju skydu.

Triukšmą slopinantys ekranai



Perdangos tarp aukštų gali būti 
įrengiamos iš susiprintų SIP skydų. 
Pagal užsakovo pageidavimus galima 
atlikti bet kokią pastato fasado apdailą: 
dekoratyvinį tinką, fachverko 
įrėminimą, tašų imitaciją, plokštumų 
įrengimą, apkalą viniline danga arba 
klinkerio šiltinamais skydais. 

Samaros m. gyvenamasis kompleksas

Visi sujungimai sutvirtinami montavimo 
putomis ir surenkami, naudojant 
savisriegius varžtus arba specialias vinis. 
Montuojamieji elementai yra paruošti iš 
anksto, todėl skydus galima sandariai 
sutapdinti. Dėl to, pastate visiškai nėra 
plyšių ir tarpų. Sieninių skydų 
montavimas atliekamas „įlaidas-išdroža“ 
principu. Sumontavus pirmojo aukšto 
sieną, konstrukcija visu perimetru 
sutvirtinama viršutiniu tąšu.

Užbaigus mansardos aukšto sienų 
montavimą, įrengiamos gegnės, ilginiai 
ir kraigas. Stogo konstrukcijai 
naudojami sustiprinti SIP skydai. 
Šaltojo stogo konstrukcijos surinkimas 
atliekamas tradiciniais metodais. 
Pagrindinės naudojamos stogo 
medžiagos yra minkštos čerpės ir 
metalinės čerpės.



1 variantas

1. Karkasas – medinis tąšas
2. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
3. Užpildas – vata
4. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
5. Savisriegis varžtas

2 variantas

1. Karkasas – metalinis profilis
2. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
3. Užpildas – vata
4. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
5. Savisriegis varžtas

3 variantas

1. Karkasas – medinis tąšas
2. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
3. Užpildas – GB1-100 arba GB1-50 plokštė
4. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
5. Savisriegis varžtas

4 variantas

1. Karkasas – metalinis profilis
2. Apsiuvimas – GB3-10, GB3-12 arba GB1050-10 

plokštė
3. Užpildas – vata
4. Apsiuvimas – GB3-10, GB3-12 arba GB1050-10 

plokštė
5. Gipsokartonas
6. Savisriegis varžtas

Biurai

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Pertvarų“ segmente

Pastaba:
Plokštę prie karkaso tvirtinti savisriegiais varžtais. Atstumas tarp 
savisriegių varžtų – 100 mm. Nuo plokštės krašto jie turi būti 
nutolę ne mažiau kaip 15–20 mm



Ant įrengto pamato visu perimetru uždėti 
tašą taip, kad atitiktų ašių nužymėjimą, ir jį 
pritvirtinti. Vertikalių laikančiųjų konstrukcijų 
montavimas prasideda nuo kampo. Prie 
išorinės plokštės tvirtinamos vienpusės 
statybinės sąvaržos, po to plokštė pastatoma 
sąvaržomis žemyn, ant tąšo, kuris atlieka 
kreipiančiojo elemento funkciją, kaip 
parodyta paveiksle.
Tuo pačiu metu, iš išorinės sienos pusės, 
klojinio viduje, montuojama šiltinimo 
medžiaga: putų polistirolas arba GB1 plokštė.

Antras etapas – tai vidinės plokštės 
montavimas ant įtaisytų statybinių sąvaržų, 
atitraukiant ją kampiniuose sujungimuose 
pagal pamatų ašių nužymėjimą, kaip 
parodyta paveiksle.

Po to, nuo kampo, su pritvirtintomis 
vienpusėmis sąvaržomis pagal kreipiančiąsias 
ir pamatų ašių nužymėjimą, montuojama 
vidinė plokštė statmena kryptimi.

Krikščionių evangelikų cerkvė, Ramenskojės m.

Liktiniai klojiniai

1 variantas. Techninis sprendimas sunkiajam betonui.
Konstrukcija su rūsiu.



Ant įrengto pamato visu perimetru uždėti 
tašą taip, kad atitiktų ašių nužymėjimą, ir jį 
pritvirtinti. Vertikalių laikančiųjų konstrukcijų 
montavimas prasideda nuo kampo. Prie 
išorinės plokštės tvirtinamos vienpusės 
statybinės sąvaržos, po to plokštė pastatoma 
sąvaržomis žemyn, ant tąšo, kuris atlieka 
kreipiančiojo elemento funkciją, kaip 
parodyta paveiksle.
Tuo pačiu metu, iš išorinės sienos pusės, 
klojinio viduje, montuojama šiltinimo 
medžiaga: putų polistirolas arba GB1 plokštė.
Betono mišinį lieti 500 mm sluoksniais sienų 
perimetru, t. y. betono lygis turi būti 100 mm 
žemiau negu plokštės viršutinis kraštas 
(esant standartiniam plokštės aukščiui 
600 mm). Betoninio užpildo, šiltinimo 
medžiagos storis, sąvaržų kiekis ir markė, 
armavimas turi būti apskaičiuoti pagal 
projektinį sprendimą.

Administracinės, sporto, visuomeninės patalpos

Garso įrašų studija, Maskvos m.

1. Gruntas
2. Smėlio sluoksnis
3. Hidroizoliacija
4. Konstrukcinis elementas – sąvarža 

(aprašymą žr. žemiau)
5. Betoninis užpildas
6. Pamato klojinio plokštės GB600-35 

arba GB2-35
7. Konstrukcinis elementas – sąvarža
8. Hidroizoliacija
9. Konstrukcinis elementas – medinis 

tąšas
10. Ankeris
11. Konstrukcinis elementas – sąvarža
12. Šiltinimo medžiaga, PPS plokštė. 

Galima naudoti GB1 plokštes. Storis – 
pagal šiluminius techninius 
skaičiavimus.

13. Betoninis užpildas
14. Išorinės sienos klojinio plokštės 

GB600-35 arba GB2-35
15. Angos įrengimas



Ant pamatų, ankeriniais varžtais, tvirtinamos horizontalios kreipiančiosios iš metalinio profilio (1). 
Po to, savisriegiais varžtais, tvirtinami vertikalūs statramsčiai iš profilio metalinio (2).
Konstrukcijos sustiprinimui, montuojami intarpai iš GB2 plokštės (3).
Pirmiausia, atliekamas išorinių plokščių GB600-35 arba GB2-35 (4) montavimas. Plokštės 
tvirtinamos prie profilio savisriegiais varžtais. 
Po to, atliekamas vidinių sienų montavimas.

Kinoteatras „Planeta kino“, Kijevo m.

2 variantas. Techninis sprendimas lengvajam betonui.
Konstrukcija be rūsio.

1. Gruntas
2. Hidroizoliacija
3. Konstrukcinis elementas – sąvarža
4. Liktinių klojinų plokštės – GB600-35 arba GB2-35
5. Betoninis užpildas
6. Konstrukcinis elementas – sąvarža
7. Smėlio sluoksnis
8. Hidroizoliacija
9. Grindys ant grunto



Betono mišinį lieti 500 mm 
sluoksniais sienų perimetru, 
t. y. betono lygis turi būti 
100 mm žemiau negu 
plokštės viršutinis kraštas 
(esant standartiniam 
plokštės aukščiui 600 mm). 

Betoninio užpildo, metalinio profilio markė ir išdėstymo žingsnis, 
armavimas turi būti apskaičiuoti pagal projektinį sprendimą.

Po to, nuo kampo pagal 
kreipiančiąsias ir pamato 
ašių nužymėjimą, 
montuojama vidinė plokštė 
statmena kryptimi.
Baigus montuoti pastato 
kampinę dalį, montuojama 
klojinių išorinė plokštė, kaip 
aprašyta ankstesniuose 
veiksmuose.

Konstrukcijos sustiprinimui 
rekomenduojama įrengti 
laikančiąsias armuotas kolonas 
(1), užpildant sunkiuoju 
betonu. Lengvojo ir 
sunkiojo betono sluoksnius 
reikia atskirti pertvara iš 
plokščių GB (2). 
Taip pat, reikia numatyti 
šiltinimo medžiagos 
tvirtinimą.

Kinoteatras „Sinema“, Kazanės m. 



Komplektas jungiamųjų sąvaržų su privirintais skersiniais elementais užtikrina sienų išorinių ir vidinių 
klojinių plokščių tarpusavio padėties fiksavimą, ir tuo pačiu metu yra naudojamas vertikaliam 
montavimui ir atskirų plokščių sujungimui abiejų tipų klojiniams. Sąvaržos gaminamos suvirinimo būdu 
iš įtemptos plieninės vielos, kurios skersmuo 4 ir 5 mm, o minimalus atsparumas tempimui – 540 Mpa. 

Sąvaržų tipai, priklausomai nuo formos ir naudojimo paskirties, yra šie:

• Vienpusės sąvaržos
naudojamos pirmo sluoksnio plokščių apačioje, lubų atramos ant vidinių laikančių sienų lygyje 
ir palangių įrengimui.

• Dvipusės sąvaržos
dažniausiai naudojamos montuojant ir tvirtinant tarpusavyje sieninių klojinių plokštes 
sujungimų vietose.

• Lubų sąvaržos
naudojamos perdangos atramos ant išorinių laikančių sienų lygyje; vienas galas uždedamas 
ant klojinių vidinės plokštės, o kitas galas įstatomas į standartinėse išorinėse plokštėse 
išgręžtas kiaurymes, ir galinėje kilpoje sąvaržos skersiniu būdu užtvirtinamos vinimis.

• Tarpinės sąvaržos
įstatomos į išgręžtas kiaurymes klojinių vidinių ir išorinių plokščių centre, ir galinėje kilpoje 
skersiniu būdu užtvirtinamos vinimis. Sąvaržų matmenys priklauso nuo termoizoliacijos, 
betono užpildo ir sieninių klojinių plokščių storio. 

Bendras sąvaržų ilgis = sienos storis 150 – 400 mm.

Kinoteatras „Kinokreativ“, Volsko m.

Plieninės statybinės sąvaržos

Išorinė siena
Sąvaržų tipas

Sąnaudos
Sąvaržos schema

1-2 vnt. / 
1 klojinių 

sluoksnio metrui

1-2 vnt. / 
1 klojinių 

sluoksnio metrui
Tarpinės

4 vnt. / 
1 sienos metruiLubų

4 vnt. / 
1 siūlės metrui

4 vnt. / 
1 siūlės metrui

Dvipusės

8 vnt. / 
1 sienos metrui

5 vnt. / 
1 sienos metrui

Vienpusės

Vidinė siena



2 variantas (grindys ant grunto)

1. Gruntas
2. Smėlio sluoksnis, 20 mm
3. GB1-100 plokštė, 2 sluoksniai (šiltinimo medžiaga)
4. Juodgrindės – GB1050-18 arba GB1050-22 plokštės
5. Hidroizoliacija
6. Metalinis tinklelis
7. Cementinis išlyginamasis sluoksnis 35-50 mm
8. Plytelių klijai
9. Keraminės plytelės

Green Board ® plokščių efektyvus panaudojimas
„Grindų“ segmente

1 variantas

1. Apsiuvimas – GB600-14 plokštė
2. Garo izoliacija
3. Perdangos sija – medinis tąšas
4. Vata
5. Garo izoliacija
6. Juodgrindės – GB1050-22 plokštė
7. Savisriegiai varžtai.

Šalto pusrūsio perdanga

1. Perdangos sija – medinis tąšas
2. Atraminis tąšelis
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė, 

storis parenkamas pagal skaičiavimus
4. Juodgrindės – GB1050-22 plokštė
5. Savisriegiai varžtai

OBJEKTŲ GALERIJA
Green Board akustinių plokščių naudojimas

Kinoteatrai

Kinoteatras „Severnoje sijanije“, Murmansko m.



Kotedžai, Šiaurės – Vakarų regionas

Krovinio 
aukštis

Plokščių pakrovimo į krovininį automobilį skaičiavimas

Markė

Vienos plokštės parametrai

Tankis, 
kg/m�

Storis, 
mm

Ilgis, 
m

Vieno 
lakšto 

svoris, kg

Aukščio ir masės skaičiavimas

kg
Lakštų 

skaičius 
ant 

padėklo

Paletės 
aukštis, 

mm

Paletės 
svoris 

(bruto), 
kg

Padėklas

m�m�

Svoris (tenkantis vilkikui)
Padėklų 
skaičius 

krovininiame 
automobilyje

Iš viso, 
vienetų m� m�

Standartinio dydžio plokščių 
3000x600 pakrovimo į pusvagonį skaičiavimas, 

atsižvelgiant į stabilaus krūvių išdėstymo parametrus 
ir maksimalų krovumą. 

Pusvagonyje krovinys išdėstomas dviem aukštais, kiekviename – po 16 padėklų (4 eilės po 4 paletes).
* Maksimalus svoris bruto – ne daugiau 68300 kg (pusvagoniams, kurių krovumas 69 t), maksimalus 

aukštis – ne daugiau 3110 mm.

Markė

Vienos plokštės parametrai

Tankis, 
kg/m�

Storis, 
mm

Vieno lakšto 
svoris (svorio 

koeficientas 1), 
kg

Aukščio ir masės skaičiavimai
Lakštų 

skaičius 
ant 

padėklo

Paletės 
aukštis 

(kartu su 
padėklu), 

mm

Paletės 
svoris 

(bruto), kg

Padėklas

m� m�

Pusvagonio krovinys
Padėklų 
skaičius 
pusva-
gonyje

Iš viso, 
vienetų m� m� kg

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Grindų“ segmente

4 variantas

1. Gelžbetoninė perdangos plokštė
2. GB1-50 plokštė (šiltinimo medžiaga ir garso izoliacija
3. Juodgrindės – GB1050-18 arba GB1050-22 plokštės
4. Hidroizoliacija
5. Metalinis tinklelis
6. Cementinis išlyginamasis sluoksnis
7. Grindinio šildymo įrengimas
8. Plytelių klijai
9. Keraminės plytelės

3 variantas

1. Gelžbetoninė perdangos plokštė
2. GB1-50 plokštė (šiltinimo medžiaga ir garso izoliacija)
3. Juodgrindės – GB1050-18 arba GB1050-22 plokštės
4. Hidroizoliacija
5. Metalinis tinklelis
6. Cementinis išlyginamasis sluoksnis 35-50 mm
7. Laminato pagrindas
8. Laminatas



2 variantas
1. Minkštos čerpės
2. Galima naudoti mastiką priklijavimui
3. GB1050-12 plokštė
4. Stogo dangos karkasas - ilginiai
5. Stogo dangos karkasas - skersiniai
6. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
7. Gegnės
8. Šiltinimo medžiaga – vata
9. Garo izoliacija
10. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės
11. Savisriegiai varžtai

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Stogų“ segmente

1 variantas
1. Metalinės čerpės
2. Stogo dangos karkasas – ilginiai
3. Stogo dangos karkasas – skersiniai
4. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
5. Gegnės
6. Šiltinimo medžiaga – vata
7. Garo izoliacija
8. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės
9. Savisriegiai varžtai

Sandėliavimas. Transportavimas

Plokštes sandėliuoti ir saugoti būtina sausoje, ventiliuojamoje, uždaroje patalpoje.
Leidžiama medžiagas laikyti ir lauke. Šiuo atveju, plokštes reikia sandėliuoti ant aukšto pagrindo ir 
užtikrinti jų apsaugą nuo atmosferos drėgmės, uždengiant neperšlampančiais tentais ar įrengiant 
stogines. 
Tuo atveju, jeigu plokštės yra sušlapusios, prieš montavimą jas reikia išdžiovinti, kad būtų 
atstatytas visiškas mechaninis stiprumas ir geometriniai matmenys.

Draudžiama!

1. Pakraunant (iškraunant), perkeliant Green Board® plokštes kranu, naudoti grandines, plieninius 
lynus, kad nebūtų pažeisti plokščių kraštai.

2. Laikyti neuždengtas Green Board® plokštes.
3. Sandėliuoti Green Board® plokštes ant nehorizontalių paviršių.
4. Laikyti Green Board® plokštes, atremtas į vertikalius paviršius.
5. Pernešti Green Board® plokštes, laikant jų plokštumą lygiagrečiai grindims.

Transportavimas

Gatava produkcija gali būti pristatyta visų rūšių autotransportu, atitinkančiu krovinio gabaritus, ir 
turinčiu šoninio pakrovimo bei iškrovimo galimybę, panaudojant krautuvą.
Taip pat, plokštės gali būti pristatomos geležinkelio transportu – pusvagoniais.

NeteisingaiTeisingai



Kietumas, MPa, 
ne mažiau

PLOKŠČIŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS

Green Board® plokščių kokybė patvirtinta CE sertifikatu ir RF sertifikatais.

Sertifikatas CE patvirtina, kad prekė gali būti bet kurioje rinkoje Europos Sąjungos ribose, 
produkcija atitinka tarptautinį lygį.

OOO „Strojitelnyje inovaciji“ (vert., Ribotos atsakomybės bendrovė) yra FSC prekinio 
ženklo teisėta savininkė. Tai reiškia, kad žaliava, panaudota produkto gamybai, yra 
legali; kertant mišką, buvo taikomi tvaraus miškų valdymo metodai.

Charakteristika

Storis, mm

Tankis, kg/m�; mm

Drėgnumas, %, ne daugiau

Storio išbrinkimas 
per 24 val, %, ne daugiau
Drėgmės sugėrimas 
per 24 val, %, ne daugiau
Tamprumo modulis, 
MPa, ne mažiau

Skaičiuojamasis vandens garų 
laidumo koeficientas, 
mg/(m*val*Pa)

Savitasis atsparumas varžtų 
ištraukimui iš plokštumos, 
N/mm, ne mažiau

Stiprumas lenkiant, 
MPa, ne mažiau

Stiprumas gniuždant, 
MPa, ne mažiau

Stiprumas tempiant 
statmenai plokštumai, 
MPa, ne mažiau

Šiluminio laidumo 
koeficientas, W/(m*K)
Savitoji šiluminė 
talpa, kJ/(kg*K)

SERTIFIKATAI

3 variantas

1. Stogo danga
2. Stogo dangos karkasas - ilginiai
3. Stogo dangos karkasas - skersiniai
4. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
5. GB1050-12 plokštė
6. Gegnės
7. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė, storis parenkamas pagal skaičiavimus
8. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės
9. Gali būti papildomai įrengta garo izoliacija

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Stogų“ segmente

4 variantas

1. Stogo danga
2. Stogo dangos karkasas - ilginiai
3. Stogo dangos karkasas - skersiniai
4. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
5. Gegnės
6. Šiltinimo medžiaga – vata
7. Garo izoliacija
8. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės



1 variantas

1. Gelžbetoninis pagrindas
2. Bituminė hidroizoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė arba vata, montuojama 

perdengiant siūles. Šiltinimo medžiagos storis parenkamas 
pagal šiluminius techninius skaičiavimus

4. Surenkamas išlyginamasis sluoksnis – GB1050-10 (12) 
plokštė, 2 sluoksniai, montuojama perdengiant siūles

5. Pirminis bitumo gruntas
6. Hidroizoliacinė, prilydomoji bituminė-polimerinė ritininė 

stogų danga
7. Savaime prisiklijuojanti ritininė stogų danga

Plokščiasis stogas

2 variantas

1. Profiliuotas lakštas
2. Hidroizoliacinė plėvelė. Montuojama perdengiant lakštus 

ne mažiau kaip 10 cm, panaudojant dvipusę lipnią juostą. 
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė arba vata. Šiltinimo medžiagos storis 

parenkamas pagal šiluminius techninius skaičiavimus
4. Surenkamas išlyginamasis sluoksnis – GB1050-10 (12) plokštė, 2 sluoksniai, 

montuojama perdengiant siūles
5. Pirminis bitumo gruntas
6. Hidroizoliacinė, prilydomoji bituminė-polimerinė ritininė stogų danga)
7. Savaime prisiklijuojanti ritininė stogų danga

Vidutinio tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių pastatų sienų išorinis ir vidinis 

apsiuvimas,
- pertvarų apsiuvimas,
- lubų apačios apsiuvimas,
- liktiniai klojiniai,
- garso sugėrimas,
- garso izoliacijos ekranų vidinė dalis,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas

Plokščių Green Board® markės ir naudojimo sritis

Pavadinimas
Aprašymas ir 

naudojimo sritis
Matmenys, 

mm
Storis, 

mm
Tankis, 
kg/m

Mažo tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių ir monolitinių pastatų sienų ir 

perdangų, daugiaaukščių pastatų plokščiųjų 
stogų šiltinimas

- garso izoliacija
- patalpų mikroklimato reguliavimas, t.y. 

termoizoliacija ir hidroizoliacija

Standartiniai plokščių matmenys (maksimalūs) – plotis 600 mm, ilgis 2800/3000 mm

Mažo tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- akustinės pakabinamos lubos,
- patalpų interjeras ir apdaila,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas

Didelio tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių pastatų sienų išorinis ir vidinis 

apsiuvimas,
- pertvarų apsiuvimas,
- SIP skydų išorinis apsiuvimas,
- stogo apačios apsiuvimas,
- palėpės perdanga,
- plokščiojo stogo surenkamas išlyginamasis 

sluoksnis,
- juodgrindės ant sijų

Vidutinio tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- akustinės pakabinamos lubos,
- patalpų interjeras ir apdaila,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas

Mažo tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių pastatų perdangų šiltinimas
- garso sugėrimas, garso izoliacija
- perdangų apsiuvimas,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas



Plokštes, kurių markės GB 450, GB 600, GB 1050, rekomenduojama 
tvirtinti savisriegiais varžtais su stambiu sriegiu (retu žingsniu) ir 
aštriu antgaliu. Savisriegio varžto galvutė yra paslėpto tipo, su 
kryžminėmis išdrožomis.
Skersmuo 3,5-4,2. Danga: oksiduota arba cinkuota. Savisriegių varžtų 

įsukimui naudojamas akumuliatorinis varžtų suktuvas su apsisukimų reguliavimu, 
prasidedančiu nuo nulio, taip pat ribinio sukimo momento reguliavimu. Varžtų suktuvui 
rekomenduojamas specialus antgalis – Bit PH-2.
Savisriegių varžtų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2-2,5 montuojamos plokštės storiai, t.y. 
montuojant plokštę, kurios storis 25 mm, reikalingi savisriegiai varžtai, kurių ilgis ne mažesnis 
kaip 55 mm. Atstumas tarp savisriegių varžtų turi būti ne didesnis kaip 100-150 mm, atstumas 
nuo plokštės krašto iki savisriegių varžtų turi būti ne mažesnis kaip 15-20 mm. Savisriegius 
varžtus reikia prisukti įgilinant, kad varžto galvutė būtų viename lygyje su plokštės paviršiumi, 
bet ne giliau.

Įrengiant pakabinamas lubas, rekomenduojama naudoti šių tipų Green Board plokštes:
 Akustinė dekoratyvinė plokštė iš balto cemento,
 Akustinė dekoratyvinė plokštė iš pilko cemento, nudažyta standartinėmis spalvomis.
 Tankis: 450 kg/m� ir 600 kg/m�
 Storis: 25 mm ir 14 mm
 Pluošto plotis: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
 Matmenys: 2400x600 mm, 1200x600 mm,600x600 mm

Pakabinamos lubos ant dviejų metalinio karkaso lygių montuojamos tuo atveju, kai reikia 
įrengti dekoratyvinę apdailą ir patalpų garso izoliaciją, o taip pat padidinti perdangos 
laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai ribą. Lubų garso izoliacija bus efektyvesnė, jeigu jų 
konstrukcija bus standžiai sujungta su pastato perdanga ir gretimomis konstrukcijomis. Esant 
tokiai sistemai, galima nuleisti lubas iki reikiamo lygio ir laisvoje erdvėje patalpinti visas būtinas 
komunikacijas.

Metalinio karkaso elementų komplektas susideda iš kreipiančiųjų ir lubų konstrukcijos profilių, 
metalinių strypų (tvirtinimo elementų), užspaudžiamų pakabų, dviejų jungiamųjų elementų 
lygių. Pagrindiniai ir laikantieji profiliai montuojami skirtinguose lygiuose ir yra statmeni 
tarpusavyje. Metalinio karkaso elementų ir pakabų sujungimas atliekamas savisriegiais varžtais, 
skirtais metalui. Pagrindinių ir laikančiųjų profilių sujungimas atliekamas jungiamaisiais 
elementais dviejuose lygiuose.

Akustinės pakabinamos lubosGreen Board plokščių tvirtinimas prie karkaso 
ir tarpusavio sujungimas

prie MEDINIO KARKASO

GB-600 plokštė

Vertikalią plokščių 
sandūrą užpildyti 
montavimo 
putomis

Karkaso stovas – medinis tąšas

GB-600 plokštė

GB-600 plokštė

Savisriegis varžtas

Horizontalią plokščių 
sandūrą užpildyti 
montavimo 
putomis

Plokščių sandūros 
vietos išdėstomos 
šachmatine tvarka

Savisriegio varžto 
ilgis turi būti ne 
mažesnis kaip 
2,5 jungiamų 
elementų storiai

600



Patalpų akustinio komforto pagerinimui rekomenduojama vatą montuoti 
pakabinamų lubų erdvėje. Lubų montavimą rekomenduojama pradėti nuo 
patalpos vidurio. Montavimui naudojami varžtai su sferine kūgine galvute ir mažu 
sriegio žingsniu. Varžto galvutės skersmuo ≥ 9 mm. Specialioms patalpoms 
(baseinams ir pan.) reikia naudoti antikorozinius varžtus.

Pakabinamų lubų bendras vaizdas. Plokštė 1200*600 mm. Uždara posistemė

Tvirtinant plokštes prie profilio, negalima giliai įspausti varžtų galvutės į plokštę, 
kad jos nebūtų matomos lubų paviršiuje. Standartinis savisriegių varžtų tvirtinimo 
žingsnis – 200 mm. Varžtus reikia įsukti taip, kad galvutė būtų lygiai su plokštės 
paviršiumi. Sumontavus, varžtų galvutes reikia uždažyti plonu teptuku. 
Montuojant plokštes tiesia linija (ne šachmatine) reikia žiūrėti, kad 4 plokštės 
kampai tiksliai sutaptų viename taške.

Pakabinamų lubų bendras vaizdas. 

Plokštė 600x600 mm. 

Uždara posistemė

Pakabinamų lubų bendras vaizdas. 
Plokštė 600x600 mm. 
Atvira posistemė

Gyvenamųjų pastatų perdangų garso izoliacija

1. Perdangos gelžbetoninė 
plokštė

2. Hidroizoliacija
3. GB450-25 plokštė
4. Cementinis išlyginamasis 

sluoksnis 25–50 mm
5. Grindų danga



Patalpų akustinio komforto pagerinimui rekomenduojama vatą montuoti 
pakabinamų lubų erdvėje. Lubų montavimą rekomenduojama pradėti nuo 
patalpos vidurio. Montavimui naudojami varžtai su sferine kūgine galvute ir mažu 
sriegio žingsniu. Varžto galvutės skersmuo ≥ 9 mm. Specialioms patalpoms 
(baseinams ir pan.) reikia naudoti antikorozinius varžtus.

Pakabinamų lubų bendras vaizdas. Plokštė 1200*600 mm. Uždara posistemė

Tvirtinant plokštes prie profilio, negalima giliai įspausti varžtų galvutės į plokštę, 
kad jos nebūtų matomos lubų paviršiuje. Standartinis savisriegių varžtų tvirtinimo 
žingsnis – 200 mm. Varžtus reikia įsukti taip, kad galvutė būtų lygiai su plokštės 
paviršiumi. Sumontavus, varžtų galvutes reikia uždažyti plonu teptuku. 
Montuojant plokštes tiesia linija (ne šachmatine) reikia žiūrėti, kad 4 plokštės 
kampai tiksliai sutaptų viename taške.

Pakabinamų lubų bendras vaizdas. 

Plokštė 600x600 mm. 

Uždara posistemė

Pakabinamų lubų bendras vaizdas. 
Plokštė 600x600 mm. 
Atvira posistemė

Gyvenamųjų pastatų perdangų garso izoliacija

1. Perdangos gelžbetoninė 
plokštė

2. Hidroizoliacija
3. GB450-25 plokštė
4. Cementinis išlyginamasis 

sluoksnis 25–50 mm
5. Grindų danga



Plokštes, kurių markės GB 450, GB 600, GB 1050, rekomenduojama 
tvirtinti savisriegiais varžtais su stambiu sriegiu (retu žingsniu) ir 
aštriu antgaliu. Savisriegio varžto galvutė yra paslėpto tipo, su 
kryžminėmis išdrožomis.
Skersmuo 3,5-4,2. Danga: oksiduota arba cinkuota. Savisriegių varžtų 

įsukimui naudojamas akumuliatorinis varžtų suktuvas su apsisukimų reguliavimu, 
prasidedančiu nuo nulio, taip pat ribinio sukimo momento reguliavimu. Varžtų suktuvui 
rekomenduojamas specialus antgalis – Bit PH-2.
Savisriegių varžtų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2-2,5 montuojamos plokštės storiai, t.y. 
montuojant plokštę, kurios storis 25 mm, reikalingi savisriegiai varžtai, kurių ilgis ne mažesnis 
kaip 55 mm. Atstumas tarp savisriegių varžtų turi būti ne didesnis kaip 100-150 mm, atstumas 
nuo plokštės krašto iki savisriegių varžtų turi būti ne mažesnis kaip 15-20 mm. Savisriegius 
varžtus reikia prisukti įgilinant, kad varžto galvutė būtų viename lygyje su plokštės paviršiumi, 
bet ne giliau.

Įrengiant pakabinamas lubas, rekomenduojama naudoti šių tipų Green Board plokštes:
 Akustinė dekoratyvinė plokštė iš balto cemento,
 Akustinė dekoratyvinė plokštė iš pilko cemento, nudažyta standartinėmis spalvomis.
 Tankis: 450 kg/m� ir 600 kg/m�
 Storis: 25 mm ir 14 mm
 Pluošto plotis: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
 Matmenys: 2400x600 mm, 1200x600 mm,600x600 mm

Pakabinamos lubos ant dviejų metalinio karkaso lygių montuojamos tuo atveju, kai reikia 
įrengti dekoratyvinę apdailą ir patalpų garso izoliaciją, o taip pat padidinti perdangos 
laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai ribą. Lubų garso izoliacija bus efektyvesnė, jeigu jų 
konstrukcija bus standžiai sujungta su pastato perdanga ir gretimomis konstrukcijomis. Esant 
tokiai sistemai, galima nuleisti lubas iki reikiamo lygio ir laisvoje erdvėje patalpinti visas būtinas 
komunikacijas.

Metalinio karkaso elementų komplektas susideda iš kreipiančiųjų ir lubų konstrukcijos profilių, 
metalinių strypų (tvirtinimo elementų), užspaudžiamų pakabų, dviejų jungiamųjų elementų 
lygių. Pagrindiniai ir laikantieji profiliai montuojami skirtinguose lygiuose ir yra statmeni 
tarpusavyje. Metalinio karkaso elementų ir pakabų sujungimas atliekamas savisriegiais varžtais, 
skirtais metalui. Pagrindinių ir laikančiųjų profilių sujungimas atliekamas jungiamaisiais 
elementais dviejuose lygiuose.

Akustinės pakabinamos lubosGreen Board plokščių tvirtinimas prie karkaso 
ir tarpusavio sujungimas

prie MEDINIO KARKASO

GB-600 plokštė

Vertikalią plokščių 
sandūrą užpildyti 
montavimo 
putomis

Karkaso stovas – medinis tąšas

GB-600 plokštė

GB-600 plokštė

Savisriegis varžtas

Horizontalią plokščių 
sandūrą užpildyti 
montavimo 
putomis

Plokščių sandūros 
vietos išdėstomos 
šachmatine tvarka

Savisriegio varžto 
ilgis turi būti ne 
mažesnis kaip 
2,5 jungiamų 
elementų storiai

600



1 variantas

1. Gelžbetoninis pagrindas
2. Bituminė hidroizoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė arba vata, montuojama 

perdengiant siūles. Šiltinimo medžiagos storis parenkamas 
pagal šiluminius techninius skaičiavimus

4. Surenkamas išlyginamasis sluoksnis – GB1050-10 (12) 
plokštė, 2 sluoksniai, montuojama perdengiant siūles

5. Pirminis bitumo gruntas
6. Hidroizoliacinė, prilydomoji bituminė-polimerinė ritininė 

stogų danga
7. Savaime prisiklijuojanti ritininė stogų danga

Plokščiasis stogas

2 variantas

1. Profiliuotas lakštas
2. Hidroizoliacinė plėvelė. Montuojama perdengiant lakštus 

ne mažiau kaip 10 cm, panaudojant dvipusę lipnią juostą. 
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė arba vata. Šiltinimo medžiagos storis 

parenkamas pagal šiluminius techninius skaičiavimus
4. Surenkamas išlyginamasis sluoksnis – GB1050-10 (12) plokštė, 2 sluoksniai, 

montuojama perdengiant siūles
5. Pirminis bitumo gruntas
6. Hidroizoliacinė, prilydomoji bituminė-polimerinė ritininė stogų danga)
7. Savaime prisiklijuojanti ritininė stogų danga

Vidutinio tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių pastatų sienų išorinis ir vidinis 

apsiuvimas,
- pertvarų apsiuvimas,
- lubų apačios apsiuvimas,
- liktiniai klojiniai,
- garso sugėrimas,
- garso izoliacijos ekranų vidinė dalis,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas

Plokščių Green Board® markės ir naudojimo sritis

Pavadinimas
Aprašymas ir 

naudojimo sritis
Matmenys, 

mm
Storis, 

mm
Tankis, 
kg/m

Mažo tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių ir monolitinių pastatų sienų ir 

perdangų, daugiaaukščių pastatų plokščiųjų 
stogų šiltinimas

- garso izoliacija
- patalpų mikroklimato reguliavimas, t.y. 

termoizoliacija ir hidroizoliacija

Standartiniai plokščių matmenys (maksimalūs) – plotis 600 mm, ilgis 2800/3000 mm

Mažo tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- akustinės pakabinamos lubos,
- patalpų interjeras ir apdaila,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas

Didelio tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių pastatų sienų išorinis ir vidinis 

apsiuvimas,
- pertvarų apsiuvimas,
- SIP skydų išorinis apsiuvimas,
- stogo apačios apsiuvimas,
- palėpės perdanga,
- plokščiojo stogo surenkamas išlyginamasis 

sluoksnis,
- juodgrindės ant sijų

Vidutinio tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- akustinės pakabinamos lubos,
- patalpų interjeras ir apdaila,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas

Mažo tankio plokštė
Pagrindinė naudojimo sritis:
- karkasinių pastatų perdangų šiltinimas
- garso sugėrimas, garso izoliacija
- perdangų apsiuvimas,
- patalpų mikroklimato šilumos ir drėgmės 

reguliavimas



Kietumas, MPa, 
ne mažiau

PLOKŠČIŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS

Green Board® plokščių kokybė patvirtinta CE sertifikatu ir RF sertifikatais.

Sertifikatas CE patvirtina, kad prekė gali būti bet kurioje rinkoje Europos Sąjungos ribose, 
produkcija atitinka tarptautinį lygį.

OOO „Strojitelnyje inovaciji“ (vert., Ribotos atsakomybės bendrovė) yra FSC prekinio 
ženklo teisėta savininkė. Tai reiškia, kad žaliava, panaudota produkto gamybai, yra 
legali; kertant mišką, buvo taikomi tvaraus miškų valdymo metodai.

Charakteristika

Storis, mm

Tankis, kg/m�; mm

Drėgnumas, %, ne daugiau

Storio išbrinkimas 
per 24 val, %, ne daugiau
Drėgmės sugėrimas 
per 24 val, %, ne daugiau
Tamprumo modulis, 
MPa, ne mažiau

Skaičiuojamasis vandens garų 
laidumo koeficientas, 
mg/(m*val*Pa)

Savitasis atsparumas varžtų 
ištraukimui iš plokštumos, 
N/mm, ne mažiau

Stiprumas lenkiant, 
MPa, ne mažiau

Stiprumas gniuždant, 
MPa, ne mažiau

Stiprumas tempiant 
statmenai plokštumai, 
MPa, ne mažiau

Šiluminio laidumo 
koeficientas, W/(m*K)
Savitoji šiluminė 
talpa, kJ/(kg*K)

SERTIFIKATAI

3 variantas

1. Stogo danga
2. Stogo dangos karkasas - ilginiai
3. Stogo dangos karkasas - skersiniai
4. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
5. GB1050-12 plokštė
6. Gegnės
7. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė, storis parenkamas pagal skaičiavimus
8. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės
9. Gali būti papildomai įrengta garo izoliacija

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Stogų“ segmente

4 variantas

1. Stogo danga
2. Stogo dangos karkasas - ilginiai
3. Stogo dangos karkasas - skersiniai
4. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
5. Gegnės
6. Šiltinimo medžiaga – vata
7. Garo izoliacija
8. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės



2 variantas
1. Minkštos čerpės
2. Galima naudoti mastiką priklijavimui
3. GB1050-12 plokštė
4. Stogo dangos karkasas - ilginiai
5. Stogo dangos karkasas - skersiniai
6. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
7. Gegnės
8. Šiltinimo medžiaga – vata
9. Garo izoliacija
10. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės
11. Savisriegiai varžtai

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Stogų“ segmente

1 variantas
1. Metalinės čerpės
2. Stogo dangos karkasas – ilginiai
3. Stogo dangos karkasas – skersiniai
4. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
5. Gegnės
6. Šiltinimo medžiaga – vata
7. Garo izoliacija
8. Stogo apačios apsiuvimas – GB600-14 arba GB3-12 plokštės
9. Savisriegiai varžtai

Sandėliavimas. Transportavimas

Plokštes sandėliuoti ir saugoti būtina sausoje, ventiliuojamoje, uždaroje patalpoje.
Leidžiama medžiagas laikyti ir lauke. Šiuo atveju, plokštes reikia sandėliuoti ant aukšto pagrindo ir 
užtikrinti jų apsaugą nuo atmosferos drėgmės, uždengiant neperšlampančiais tentais ar įrengiant 
stogines. 
Tuo atveju, jeigu plokštės yra sušlapusios, prieš montavimą jas reikia išdžiovinti, kad būtų 
atstatytas visiškas mechaninis stiprumas ir geometriniai matmenys.

Draudžiama!

1. Pakraunant (iškraunant), perkeliant Green Board® plokštes kranu, naudoti grandines, plieninius 
lynus, kad nebūtų pažeisti plokščių kraštai.

2. Laikyti neuždengtas Green Board® plokštes.
3. Sandėliuoti Green Board® plokštes ant nehorizontalių paviršių.
4. Laikyti Green Board® plokštes, atremtas į vertikalius paviršius.
5. Pernešti Green Board® plokštes, laikant jų plokštumą lygiagrečiai grindims.

Transportavimas

Gatava produkcija gali būti pristatyta visų rūšių autotransportu, atitinkančiu krovinio gabaritus, ir 
turinčiu šoninio pakrovimo bei iškrovimo galimybę, panaudojant krautuvą.
Taip pat, plokštės gali būti pristatomos geležinkelio transportu – pusvagoniais.

NeteisingaiTeisingai



Kotedžai, Šiaurės – Vakarų regionas

Krovinio 
aukštis

Plokščių pakrovimo į krovininį automobilį skaičiavimas

Markė

Vienos plokštės parametrai

Tankis, 
kg/m�

Storis, 
mm

Ilgis, 
m

Vieno 
lakšto 

svoris, kg

Aukščio ir masės skaičiavimas

kg
Lakštų 

skaičius 
ant 

padėklo

Paletės 
aukštis, 

mm

Paletės 
svoris 

(bruto), 
kg

Padėklas

m�m�

Svoris (tenkantis vilkikui)
Padėklų 
skaičius 

krovininiame 
automobilyje

Iš viso, 
vienetų m� m�

Standartinio dydžio plokščių 
3000x600 pakrovimo į pusvagonį skaičiavimas, 

atsižvelgiant į stabilaus krūvių išdėstymo parametrus 
ir maksimalų krovumą. 

Pusvagonyje krovinys išdėstomas dviem aukštais, kiekviename – po 16 padėklų (4 eilės po 4 paletes).
* Maksimalus svoris bruto – ne daugiau 68300 kg (pusvagoniams, kurių krovumas 69 t), maksimalus 

aukštis – ne daugiau 3110 mm.

Markė

Vienos plokštės parametrai

Tankis, 
kg/m�

Storis, 
mm

Vieno lakšto 
svoris (svorio 

koeficientas 1), 
kg

Aukščio ir masės skaičiavimai
Lakštų 

skaičius 
ant 

padėklo

Paletės 
aukštis 

(kartu su 
padėklu), 

mm

Paletės 
svoris 

(bruto), kg

Padėklas

m� m�

Pusvagonio krovinys
Padėklų 
skaičius 
pusva-
gonyje

Iš viso, 
vienetų m� m� kg

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Grindų“ segmente

4 variantas

1. Gelžbetoninė perdangos plokštė
2. GB1-50 plokštė (šiltinimo medžiaga ir garso izoliacija
3. Juodgrindės – GB1050-18 arba GB1050-22 plokštės
4. Hidroizoliacija
5. Metalinis tinklelis
6. Cementinis išlyginamasis sluoksnis
7. Grindinio šildymo įrengimas
8. Plytelių klijai
9. Keraminės plytelės

3 variantas

1. Gelžbetoninė perdangos plokštė
2. GB1-50 plokštė (šiltinimo medžiaga ir garso izoliacija)
3. Juodgrindės – GB1050-18 arba GB1050-22 plokštės
4. Hidroizoliacija
5. Metalinis tinklelis
6. Cementinis išlyginamasis sluoksnis 35-50 mm
7. Laminato pagrindas
8. Laminatas



2 variantas (grindys ant grunto)

1. Gruntas
2. Smėlio sluoksnis, 20 mm
3. GB1-100 plokštė, 2 sluoksniai (šiltinimo medžiaga)
4. Juodgrindės – GB1050-18 arba GB1050-22 plokštės
5. Hidroizoliacija
6. Metalinis tinklelis
7. Cementinis išlyginamasis sluoksnis 35-50 mm
8. Plytelių klijai
9. Keraminės plytelės

Green Board ® plokščių efektyvus panaudojimas
„Grindų“ segmente

1 variantas

1. Apsiuvimas – GB600-14 plokštė
2. Garo izoliacija
3. Perdangos sija – medinis tąšas
4. Vata
5. Garo izoliacija
6. Juodgrindės – GB1050-22 plokštė
7. Savisriegiai varžtai.

Šalto pusrūsio perdanga

1. Perdangos sija – medinis tąšas
2. Atraminis tąšelis
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė, 

storis parenkamas pagal skaičiavimus
4. Juodgrindės – GB1050-22 plokštė
5. Savisriegiai varžtai

OBJEKTŲ GALERIJA
Green Board akustinių plokščių naudojimas

Kinoteatrai

Kinoteatras „Severnoje sijanije“, Murmansko m.



Komplektas jungiamųjų sąvaržų su privirintais skersiniais elementais užtikrina sienų išorinių ir vidinių 
klojinių plokščių tarpusavio padėties fiksavimą, ir tuo pačiu metu yra naudojamas vertikaliam 
montavimui ir atskirų plokščių sujungimui abiejų tipų klojiniams. Sąvaržos gaminamos suvirinimo būdu 
iš įtemptos plieninės vielos, kurios skersmuo 4 ir 5 mm, o minimalus atsparumas tempimui – 540 Mpa. 

Sąvaržų tipai, priklausomai nuo formos ir naudojimo paskirties, yra šie:

• Vienpusės sąvaržos
naudojamos pirmo sluoksnio plokščių apačioje, lubų atramos ant vidinių laikančių sienų lygyje 
ir palangių įrengimui.

• Dvipusės sąvaržos
dažniausiai naudojamos montuojant ir tvirtinant tarpusavyje sieninių klojinių plokštes 
sujungimų vietose.

• Lubų sąvaržos
naudojamos perdangos atramos ant išorinių laikančių sienų lygyje; vienas galas uždedamas 
ant klojinių vidinės plokštės, o kitas galas įstatomas į standartinėse išorinėse plokštėse 
išgręžtas kiaurymes, ir galinėje kilpoje sąvaržos skersiniu būdu užtvirtinamos vinimis.

• Tarpinės sąvaržos
įstatomos į išgręžtas kiaurymes klojinių vidinių ir išorinių plokščių centre, ir galinėje kilpoje 
skersiniu būdu užtvirtinamos vinimis. Sąvaržų matmenys priklauso nuo termoizoliacijos, 
betono užpildo ir sieninių klojinių plokščių storio. 

Bendras sąvaržų ilgis = sienos storis 150 – 400 mm.

Kinoteatras „Kinokreativ“, Volsko m.

Plieninės statybinės sąvaržos

Išorinė siena
Sąvaržų tipas

Sąnaudos
Sąvaržos schema

1-2 vnt. / 
1 klojinių 

sluoksnio metrui

1-2 vnt. / 
1 klojinių 

sluoksnio metrui
Tarpinės

4 vnt. / 
1 sienos metruiLubų

4 vnt. / 
1 siūlės metrui

4 vnt. / 
1 siūlės metrui

Dvipusės

8 vnt. / 
1 sienos metrui

5 vnt. / 
1 sienos metrui

Vienpusės

Vidinė siena



Betono mišinį lieti 500 mm 
sluoksniais sienų perimetru, 
t. y. betono lygis turi būti 
100 mm žemiau negu 
plokštės viršutinis kraštas 
(esant standartiniam 
plokštės aukščiui 600 mm). 

Betoninio užpildo, metalinio profilio markė ir išdėstymo žingsnis, 
armavimas turi būti apskaičiuoti pagal projektinį sprendimą.

Po to, nuo kampo pagal 
kreipiančiąsias ir pamato 
ašių nužymėjimą, 
montuojama vidinė plokštė 
statmena kryptimi.
Baigus montuoti pastato 
kampinę dalį, montuojama 
klojinių išorinė plokštė, kaip 
aprašyta ankstesniuose 
veiksmuose.

Konstrukcijos sustiprinimui 
rekomenduojama įrengti 
laikančiąsias armuotas kolonas 
(1), užpildant sunkiuoju 
betonu. Lengvojo ir 
sunkiojo betono sluoksnius 
reikia atskirti pertvara iš 
plokščių GB (2). 
Taip pat, reikia numatyti 
šiltinimo medžiagos 
tvirtinimą.

Kinoteatras „Sinema“, Kazanės m. 



Ant pamatų, ankeriniais varžtais, tvirtinamos horizontalios kreipiančiosios iš metalinio profilio (1). 
Po to, savisriegiais varžtais, tvirtinami vertikalūs statramsčiai iš profilio metalinio (2).
Konstrukcijos sustiprinimui, montuojami intarpai iš GB2 plokštės (3).
Pirmiausia, atliekamas išorinių plokščių GB600-35 arba GB2-35 (4) montavimas. Plokštės 
tvirtinamos prie profilio savisriegiais varžtais. 
Po to, atliekamas vidinių sienų montavimas.

Kinoteatras „Planeta kino“, Kijevo m.

2 variantas. Techninis sprendimas lengvajam betonui.
Konstrukcija be rūsio.

1. Gruntas
2. Hidroizoliacija
3. Konstrukcinis elementas – sąvarža
4. Liktinių klojinų plokštės – GB600-35 arba GB2-35
5. Betoninis užpildas
6. Konstrukcinis elementas – sąvarža
7. Smėlio sluoksnis
8. Hidroizoliacija
9. Grindys ant grunto



Ant įrengto pamato visu perimetru uždėti 
tašą taip, kad atitiktų ašių nužymėjimą, ir jį 
pritvirtinti. Vertikalių laikančiųjų konstrukcijų 
montavimas prasideda nuo kampo. Prie 
išorinės plokštės tvirtinamos vienpusės 
statybinės sąvaržos, po to plokštė pastatoma 
sąvaržomis žemyn, ant tąšo, kuris atlieka 
kreipiančiojo elemento funkciją, kaip 
parodyta paveiksle.
Tuo pačiu metu, iš išorinės sienos pusės, 
klojinio viduje, montuojama šiltinimo 
medžiaga: putų polistirolas arba GB1 plokštė.
Betono mišinį lieti 500 mm sluoksniais sienų 
perimetru, t. y. betono lygis turi būti 100 mm 
žemiau negu plokštės viršutinis kraštas 
(esant standartiniam plokštės aukščiui 
600 mm). Betoninio užpildo, šiltinimo 
medžiagos storis, sąvaržų kiekis ir markė, 
armavimas turi būti apskaičiuoti pagal 
projektinį sprendimą.

Administracinės, sporto, visuomeninės patalpos

Garso įrašų studija, Maskvos m.

1. Gruntas
2. Smėlio sluoksnis
3. Hidroizoliacija
4. Konstrukcinis elementas – sąvarža 

(aprašymą žr. žemiau)
5. Betoninis užpildas
6. Pamato klojinio plokštės GB600-35 

arba GB2-35
7. Konstrukcinis elementas – sąvarža
8. Hidroizoliacija
9. Konstrukcinis elementas – medinis 

tąšas
10. Ankeris
11. Konstrukcinis elementas – sąvarža
12. Šiltinimo medžiaga, PPS plokštė. 

Galima naudoti GB1 plokštes. Storis – 
pagal šiluminius techninius 
skaičiavimus.

13. Betoninis užpildas
14. Išorinės sienos klojinio plokštės 

GB600-35 arba GB2-35
15. Angos įrengimas



Ant įrengto pamato visu perimetru uždėti 
tašą taip, kad atitiktų ašių nužymėjimą, ir jį 
pritvirtinti. Vertikalių laikančiųjų konstrukcijų 
montavimas prasideda nuo kampo. Prie 
išorinės plokštės tvirtinamos vienpusės 
statybinės sąvaržos, po to plokštė pastatoma 
sąvaržomis žemyn, ant tąšo, kuris atlieka 
kreipiančiojo elemento funkciją, kaip 
parodyta paveiksle.
Tuo pačiu metu, iš išorinės sienos pusės, 
klojinio viduje, montuojama šiltinimo 
medžiaga: putų polistirolas arba GB1 plokštė.

Antras etapas – tai vidinės plokštės 
montavimas ant įtaisytų statybinių sąvaržų, 
atitraukiant ją kampiniuose sujungimuose 
pagal pamatų ašių nužymėjimą, kaip 
parodyta paveiksle.

Po to, nuo kampo, su pritvirtintomis 
vienpusėmis sąvaržomis pagal kreipiančiąsias 
ir pamatų ašių nužymėjimą, montuojama 
vidinė plokštė statmena kryptimi.

Krikščionių evangelikų cerkvė, Ramenskojės m.

Liktiniai klojiniai

1 variantas. Techninis sprendimas sunkiajam betonui.
Konstrukcija su rūsiu.



1 variantas

1. Karkasas – medinis tąšas
2. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
3. Užpildas – vata
4. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
5. Savisriegis varžtas

2 variantas

1. Karkasas – metalinis profilis
2. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
3. Užpildas – vata
4. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
5. Savisriegis varžtas

3 variantas

1. Karkasas – medinis tąšas
2. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
3. Užpildas – GB1-100 arba GB1-50 plokštė
4. Apsiuvimas – GB600-25 arba GB600-14 plokštė
5. Savisriegis varžtas

4 variantas

1. Karkasas – metalinis profilis
2. Apsiuvimas – GB3-10, GB3-12 arba GB1050-10 

plokštė
3. Užpildas – vata
4. Apsiuvimas – GB3-10, GB3-12 arba GB1050-10 

plokštė
5. Gipsokartonas
6. Savisriegis varžtas

Biurai

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Pertvarų“ segmente

Pastaba:
Plokštę prie karkaso tvirtinti savisriegiais varžtais. Atstumas tarp 
savisriegių varžtų – 100 mm. Nuo plokštės krašto jie turi būti 
nutolę ne mažiau kaip 15–20 mm



Perdangos tarp aukštų gali būti 
įrengiamos iš susiprintų SIP skydų. 
Pagal užsakovo pageidavimus galima 
atlikti bet kokią pastato fasado apdailą: 
dekoratyvinį tinką, fachverko 
įrėminimą, tašų imitaciją, plokštumų 
įrengimą, apkalą viniline danga arba 
klinkerio šiltinamais skydais. 

Samaros m. gyvenamasis kompleksas

Visi sujungimai sutvirtinami montavimo 
putomis ir surenkami, naudojant 
savisriegius varžtus arba specialias vinis. 
Montuojamieji elementai yra paruošti iš 
anksto, todėl skydus galima sandariai 
sutapdinti. Dėl to, pastate visiškai nėra 
plyšių ir tarpų. Sieninių skydų 
montavimas atliekamas „įlaidas-išdroža“ 
principu. Sumontavus pirmojo aukšto 
sieną, konstrukcija visu perimetru 
sutvirtinama viršutiniu tąšu.

Užbaigus mansardos aukšto sienų 
montavimą, įrengiamos gegnės, ilginiai 
ir kraigas. Stogo konstrukcijai 
naudojami sustiprinti SIP skydai. 
Šaltojo stogo konstrukcijos surinkimas 
atliekamas tradiciniais metodais. 
Pagrindinės naudojamos stogo 
medžiagos yra minkštos čerpės ir 
metalinės čerpės.



Perdangos plokštės uždedamos 
ant tąšo, sumontuoto cokolio 
perimetru, taip sudarydamos 
lygų ir tvirtą skydą. 
Medinis tąšas yra perdangos 
cokolio laikantysis elementas, 
ant kurio uždedami perdangos 
skydai.

Geležinkelio magistralė, Zutermeras, Olandija

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„SIP technologijų“ segmente

SIP skydas– tai daugiasluoksnė konstrukcija. Pastato 
sienos, perdangos ir stogas yra įrengiami iš monolitinių 
trisluoksnių konstrukcijų, pasižyminčių aukštu 
technologiškumu – tai yra skydai, susidedantys iš dviejų 
Green Board ® plokščių, tarp kurių aukštu slėgiu 
priklijuojamas termoizoliacijos sluoksnis. SIP skydai 
suklijuojami gamykloje, specialiose gamybos linijose, 
naudojant presus. 
Kiekviename plokščių skyde yra įrengti papildomi 
montavimo elementai iš medinių tąšų. Mediniai tąšai 
atlieka taip pat ir laikančiojo karkaso funkciją.

Sieninų SIP skydų montavimas 
pradedamas nuo surenkamojo 
namo kampo. Pirmojo sieninio 
skydo apatinė išdroža 
užfiksuojama ant perimetru 
sumontuoto tąšo. Antrasis 
kampinis skydas, kurio šoninė 
briauna taip pat yra uždengta 
lenta, sujungiamas stačiu kampu 
su pirmuoju skydu.

Triukšmą slopinantys ekranai



Geležinkelio magistralė, Zutermeras, Olandija

8 variantas 

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Karkasas – mediniai tąšai
4. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Apkalos karkasas
7. Papildoma šiltinimo medžiaga – plokštė GB1 (storis 

parenkamas pagal skaičiavimus)
8. Savisriegis varžtas
9. Kaištis su plokščia galvute
10. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Šiltinimo“ segmente

Išorinis šiltinimas

1. Šiltinama siena (mūras, betono blokai ir pan.)
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Kaištis su plokščia galvute 
4. Plastikinis perforuotas kampuotis
5. Apdaila

giluminio prasiskverbimo gruntas;
tinko-klijų mišinys;
stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
tinko-klijų mišinys;
gruntas;
elastinis tinkas.

Pastaba: 
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio 
profilio (LSTK)
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Geležinkelio magistralė, Zutermeras, Olandija

5 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Karkasas – metalinis profilis (LSTK)
4. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
5. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
6. Apkalos karkasas 
7. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
8. Savisriegis varžtas

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

7 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
3. Karkasas – mediniai tąšai
4. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
5. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
6. Apkalos karkasas 
7. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
8. Savisriegis varžtas

6 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Garo izoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – vata
4. Karkasas – mediniai tąšai
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
7. Apkalos karkasas 
8. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
9. Savisriegis varžtas

Pastaba: 
Plokštę prie karkaso tvirtinti savisriegiais varžtais. Atstumas 
tarp savisriegių varžtų – 100 mm. Nuo plokštės krašto jie turi 
būti nutolę ne mažiau kaip 15–20 mm.



Geležinkelis, Sankt-Peterburgo automagistralė

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

3 variantas (dažymui)

1. Gipsokartonas 
2. Vidinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
3. Šiltinimo medžiaga – GB1 plokštė (storis parenkamas 

pagal skaičiavimus)
4. Karkasas – mediniai tąšai
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
7. Apdaila:

giluminio prasiskverbimo gruntas;
tinko-klijų mišinys;
stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
tinko-klijų mišinys;
gruntas;
išorės darbai – galutinis glaistas
gruntas;
dažai

8. Savisriegis varžtas

Pastaba:
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio profilio.

4 variantas (ventiliuojamas fasadas)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
2. Garo izoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – vata
4. Karkasas – metalinis profilis (LSTK)
5. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
7. Apkalos karkasas
8. Pakabinamas (ventiliuojamas fasadas):

apkala, sublokavimas, klinkerio skydai ir kt.
9. Savisriegis varžtas

Pastaba: 
Plokštę prie karkaso tvirtinti savisriegiais varžtais. Atstumas 
tarp savisriegių varžtų – 100 mm. Nuo plokštės krašto jie turi 
būti nutolę ne mažiau kaip 15–20 mm.
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Kotedžai, Krasnodaro kraštas

Statybinės plokštės.
Gyvenamieji namai, visuomeniniai pastatai

Green Board® plokščių efektyvus panaudojimas
„Sieninių medžiagų“ segmente

1 variantas (tinkavimui)

1. Vidinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė 
2. Garo izoliacija
3. Šiltinimo medžiaga – vata
4. Karkasas – mediniai tąšai
5. Hidroizoliacija, vėjo izoliacija
6. Išorinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
7. Apdaila:
 giluminio prasiskverbimo gruntas;
 tinko-klijų mišinys;
 stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
 tinko-klijų mišinys;
 gruntas;
 elastinis tinkas
8. Savisriegis varžtas

2 variantas (dažymui)

1. Gipsokartonas 
2. Vidinis apsiuvimas – GB1050-10, GB1050-12 plokštės
3. Garo izoliacija
4. Šiltinimo medžiaga – vata
5. Karkasas – mediniai tąšai
6. Hidroizoliacija,vėjo izoliacija
7. Išorinis apsiuvimas – GB600-25 plokštė
8. Apdaila:
 giluminio prasiskverbimo gruntas;
 tinko-klijų mišinys;
 stiklo audinio tinklelis su akutėmis 5x5 mm;
 tinko-klijų mišinys;
 gruntas;
 išorės darbai – galutinis glaistas
 gruntas;
 dažai
9. Savisriegis varžtas

Pastaba: 
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio profilio; 
šiltinimo medžiagą – GB1 plokštę (šiuo atveju garo izoliacijos plėvelė nenaudojama).

Pastaba: 
Šiam sienų variantui galima naudoti karkasą iš metalinio profilio (šiuo 
atveju garo izoliacijos plėvelė nenaudojama).



Kotedžas. Maskvos sritis

Taunhausas. Tolimoji Šiaurė

Tam, kad būtų įvykdyti architektų ir projektuotojų sumanymai, bendrovė „Strojitelnyje inovaciji“ įrengė naują 
gamybos liniją, kurioje atsižvelgta į pakabinamų lubų sistemos tvirtinimą. Įdiegus šią naujovę, galima montuoti 
„GreenBoard“ markės lubų plokštes tiek varžtais, tiek T-formos sistemomis.

Plokščių montavimas ir parametrai

Montavimas savisriegiais varžtais

Plokštės 
matmenys 

(mm)
BriaunaIšvaizdaKodas

Montavimas ant T-formos profilių

Montavimas ant T-formos kreipiančiųjų (paslėpti profiliai), įtraukiamas montavimas

Briauna 
su nuožulna 5-10 mm, 

su laiptuota įduba

Tiesi briauna 
iš visų pusių

Tiesi briauna 
su laiptuota įduba 

iš visų pusių

Briauna 
su nuolaida 5-10 mm 

iš visų pusių

Briauna 
su nuolaida 5-10 mm 

iš ilgosios pusės

Briauna 
su nuožulna 5-10 mm 
iš trumposios pusės

Tiesi briauna 
T-profiliui

Tiesi briauna 
su laiptuota įduba 

iš 4 pusių

Briauna 5-10 mm 
iš visų pusių, 

su laiptuota įduba 
iš keturių pusių

Griovelis 
ir nuožulna 5-10 mm 

iš 4 pusių

PK

T-PK

SK

T-K5Č

T-PČ

K5

K5-D

K5-K

KF

PKF



Kotedžai, Maskvos sritis

„Green Board“ akustinių lubų ir sieninių plokščių gamintojai kartu su žinomais visame pasaulyje DULUX ir 
STO dažų gamintojais pasirengę pasiūlyti savo klientams specialiai parinktus spalvinius sprendimus. 
Siūlomas atspalvių sąrašas yra beveik begalinis, mes dirbame su dažniausiai naudojamomis klasifikavimo 
sistemomis – DULUX, RAL, NCS, STO.

Spalvinių sprendimų variantai

* Šviesaus atspalvio ryškūs ir sodrūs tonai taikomi tik pagamintoms iš baltojo cemento plokštėms 
* Tamsaus atspalvio ryškūs ir sodrūs tonai gali būti taikomi plokštėms, pagamintoms iš pilkojo cemento.

Dažymas gali būti atliekamas pagal įvairias klasifikavimo 
sistemas. Mes savo klientams siūlome šias sistemas: RAL, 
NCS, DULUX, STO. Mes dirbame tik su laiko patvirtintais 
gamintojais.

Norint suteikti jūsų pakabinamoms luboms ar sieniniams 
skydams išskirtinę išvaizdą, naudojama spausdinimo 
sistema. Ji leidžia ant „Green Board“ plokščių uždėti bet kokį 
vaizdą. 

Pilkasis cementas

Baltasis cementas

Specialios 
spalvos

Plokštės 
pavadinimas Balta 

spalva
Smėlio 
spalva

Pastelinė 
spalva

Ryškios
spalvos *

Spalvinių sprendimų variantai



Kotedžai, Šiaurės – Vakarų regionas

Kotedžai, Krasnodaro kraštas

EKOLOGIŠKOS STATYBINĖS IR 
AKUSTINĖS MEDŽIAGOS

Plokštės „GreenBoard“ turi daugybę savybių, kurios 
padeda pasirinkti mūsų produkciją dangos, skirtos 
pagerinti patalpų garso izoliacijos kokybę, įrengimui:

1. Šiluminė inercija, oro laidumas ir perteklinės drėgmės 
sugėrimo gal imybė sukuria palank ias sąlygas 
gyvenamose patalpose;

2. Medžiaga absoliučiai nekenksminga: ji nedeka, 
nesilydo ir neišskiria pavojingų garų ir toksiškų dujų 
gaisro metu, todėl yra saugi ir patogi naudoti.

3. Medžiaga nesideformuoja (netgi, esant dideliam 
drėgnumui), yra atspari ir ilgaamžė – būtent tai leidžia 
produktą naudoti nepalankiose sąlygose (pavyzdžiui, 
baseinuose,  spor to salėse,  mokymo įstaigose, 
pramoniniuose statiniuose ir kt.).

Skydų išskirtinės savybės

Skydų, naudojamų pakabinamų lubų ir sienų garso 
izoliacijos pagerinimui, pluošto storis yra trijų tipų:

1.  Storis 3 mm,

2.  Storis 2 mm,

3.  Storis 1,5 mm.

Kuo plonesnis medienos pluoštas, tuo gražiau atrodo 
pakabinamos lubos ar sieninis skydas.

1.  Aukštas garso sugėrimo lygis;

2.  Oro laidumas;

3.  Šiluminė apsauga vasaros metu;

4.  Drėgmės lygio reguliavimas

5.  Gaisrinė sauga – G1.

Akustinės savybės

Pluošto matmenys

Garso sugėrimas
„GreenBoard“ skydai yra gamtinė, natūrali medžiaga, 
tinkama patalpų ir statinių garso izoliacijai, garso 
sugėrimui ir šiltinimui. Ji užtikrina aukštą garso sugėrimo 
lygį, ypatingai, esant aukštiems garso dažniams, 
pavyzdžiui, stiprus veriantis triukšmas, kuris yra 
dažniausiai gamtoje paplitęs garso bangų tipas. 
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„GreenBoard“ plokščių sistemos, GB450-25, 
GB600-14 ir GB600-25 markių garso sugėrimo 

reverberacinių koefiecientų dažninės charakteristikos

Mėlynas grafikas – GB450-25 markės plokštės
Raudonas grafikas – GB600-25 markės plokštės
Geltonas grafikas – GB600-25 markės plokštės

Storis 1 mm

Storis 2 mm

Storis 1,5 mm



PAKABINAMOS LUBOS IR AKUSTINIAI SKYDAI

   Naudojimo variantai:
Sporto įrenginiai
Administraciniai pastatai
Aerouostai / geležinkelio stotys
Automobilių stovėjimo aikštelės / stotelės
Biurai
Vaikų įstaigos
Restoranai / kavinės
Teatrai / kino teatrai
Garso įrašymo / muzikos studijos
Gyvenamosios patalpos Kotedžai, Krasnodaro kraštas

   Pakabinamos lubos ir 
akustiniai skydai
Akustinės pakabinamos lubos ir sieniniai skydai 
„GreenBoard“ pasižymi geromis garso sugėrimo 
savybėmis, o jų spalvų paletė, pagal RAL 
klasifikaciją, yra labai įvairi, turi nemažai šiltų ir 
ryškių atspalvių. Tai yra bet kokių patalpų 
įrengimo geriausias sprendimas.



Kotedžai, Uralo sritis



Fibrolito plokštės „GreenBoard“ naudojamos įvairiose statybos srityse. Akustinės plokštės gali būti 
naudojamos ir kaip pakabinamos lubos, ir kaip sienų elementai. Statybinės plokštės gali būti 
naudojamos įvairiuose statybos etapuose. Todėl, mūsų klientai gali pasistatyti savo namą „iki rakto“ be 
didelių išlaidų. 

NAUDOJIMAS

Mikroklimato - drėgmės, 
šilumos reguliavimas

Plokštės 
pavadinimas

Plokštės 
pavadinimas

Šiltinimo 
medžiaga

Lubų 
apsiuvimas

Akustinė 
medžiaga

Garso 
izoliacija

Juodgrindės 
ant sijų 

SIP 
skydai

Stogo 
apsiuvimas 

iš vidaus

Plokščiųjų 
stogų 

dangos 
pagrindas

Karkasinių sienų ir 
pertvarų danga

Liktiniai 
klojiniai

Minkštos stogo 
dangos pagrindas

Biuro ir gyvenamieji pastatai, Rytų Sibiras



GREEN BOARD® plokščių sistema – 
tai efektyvus sprendimas 
įvairiuose statybinių medžiagų 
rinkos segmentuose:

- Statybinės medžiagos,
- Akustinės medžiagos, 
- SIP technologija,
- Liktiniai klojiniai,
- Stogai,
- Lubos,
- Grindys,
- Termoizoliacija.

GREEN BOARD® plokštės naudojamos:

- gyvenamųjų pastatų statyboje,
- visuomeninių, sporto, pramoninių statinių ir įrenginių statyboje,
- agropramoniniuose ir žemės ūkio kompleksuose,
- sodo namelių, garažų, pirčių, sandėlių ir kitų pagalbinių patalpų statyboje.

Šių tipų pastatuose:

- monolitiniuose,
- mūriniuose,
- monolitiniuose-mūriniuose,
- karkasiniuose,
- karkasiniuose-skydiniuose (SIP technologija).

Medienos ir cemento derinys - tai patentuota gamybos technologija, kuri suteikia 
GREEN BOARD® plokštėms šias unikalias savybes:

- Ekologiškumas (plokščių sudėtyje nėra kenksmingų ir pavojingų žmogaus 
sveikatai medžiagų),

- Atsparumas ugniai, gaisrinis saugumas,
- Ilgaamžiškumas,
- Akustinis komfortas (garso izoliacija ir garso sugėrimas),
- Biologinis atsparumas (plokščių neveikia bakterijos, pelėsis, vabzdžiai, 

graužikai),
- Aktyvi drėgmės reguliacija (patalpų viduje palaikomas žmogui komfortiškas 

mikroklimatas),
- Termoizoliacinės savybės,
- Energetinis efektyvumas,
- Atsparumas šalčiui,
- Atsparumas smūgiams, atsparumas plyšių susidarymui,
- Aukštas konstrukcijos atsparumas (konstruktyvumas).

GREEN BOARD® plokštės paprastos ir lengvai apdirbamos bei montuojamos. 
Plokštės puikiai sukimba su cemento skiediniu, tinka bet kokiai tradicinei ar 
šiuolaikinei apdailai bei įvairių remonto ir statybos projektinių ir meninių 
sprendimų realizavimui.

Biuro ir gyvenamieji pastatai, Centrinis regionas



Istorija ir plokščių sudėtis 

Plokščių Green Board® pagrindas yra cementinis fibrolitas.
Žodis fibrolitas verčiamas kaip „fibro“ – pluoštas, „lit“ – akmuo. Fibrolito istorija 
prasidėjo maždaug prieš 100 metų Europoje.

1910 metais plokštės, pavadinimu Heraklitas, pradėtos gaminti Austrijoje. 
1920 metais plokščių gamybai pradėtas naudoti portlandcementas, ir gautas 
puikus rezultatas. Nuo to laiko fibrolitas pradėtas sėkmingai naudoti Europoje.

Pirma įmonė, gaminanti fibrolitines plokštes, buvo pradėta eksploatuoti 
1929 metais, o 1960–1980 metais jau dirbo 42 įmonės. CSV duomenimis, 
1975 metais pagamintam bendram termoizoliacinių medžiagų kiekiui daugiau nei 
9% teko fibrolitui. Bet 8–ąjame dešimtmetyje, tuo metu, kai visame pasaulyje 
vystėsi fibrolito gamybos technologijos ir pritaikymo sritys, o naudojimo apimtys 
nuolat augo, Rusijoje jo gamyba buvo nutraukta ir ši universali medžiaga buvo 
užmiršta.

Green Board® ploštės susideda iš: 60% medienos vilnos, 39% portlandcemento, 
apie 1% mineralizatoriaus. Ši sudėties proporcija – tai medienos-cemento plokštės 
„aukso vidurys“, kai yra išsaugomos visos teigiamos medienos savybės ir dar 
papildomos cemento savybėmis. Medienos vilna, - tai juostinis pluoštas, kurio storis 
0,2 – 0,5 mm, plotis 1–3 mm ir ilgis iki 25 cm., pagamintas iš medienos, naudojant 
specialią įrangą. Plokštės pasižymi vertingomis medienos, kaip natūralios ir 
ekologiškai švarios medžiagos, savybėmis, stiprumu ir puikia termoizoliacija. Antras 
pagrindinis plokščių gamybos komponentas – tai 500 markės portlandcementas. 
Sudėtyje esantis cementas suteikia plokštėms stiprumą ir naudojimo 
ilgaamžiškumą. Medienos vilnos mineralizavimui naudojamas skysto stiklo 
tirpalas – kanceliariniai klijai. Padengus jais medienos vilną, susidaro labai plona 
plėvelė, kuri neleidžia kontaktuoti medienai ir cementui, tuo sumažindama 
cemento kietėjimo laiką ir pagerindama medienos ir cemento sukibimą. 

40% portlandcemento

60% medienos 
vilnos



www.valvesta.lt/greenboard

Informacija, esanti šiame albume, yra rekomendacinė.
Norint atlikti stiprumo, šiluminius techninius ir kt. skaičiavimus,
reikia kreiptis į projektavimo organizacijas.

Akustinės ir statybinės plokštės


