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  Klojiniai bus parankūs tiems, kas:

 nenori keletą dienų praleisti “apkasuose”;
 jau statybų pradžioje nori darbus pabaigti 

laiku ir nepadidinti planuotų  išlaidų.

 Pagrindiniai privalumai lyginant su tradiciniais  
 klojiniais:

 greitesnis ir paprastesnis montavimas;
 nereikia išmontavimo;
 švari statybinė aikštelė;
 įvairiapusė nauda.

 

TVIRTO NAMO 
PAGRINDAS!

  Techniniai duomenys:

 aukštis 250, 350, 450mm;
 plotis 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000mm;
 ilgis 5,0 metrai;
 pagrindo armatūros aukštis nuo žemės 

paviršiaus - 50mm;
 armatūros strypai 3 x Ø  8mm, plieno stipris 

500 N/mm²;
 skersiniai strypai Ø 6 mm, žingsnis 200mm.

400 - 1000 mm
50 mm

250, 350 un 450 mm
išilginės vielosskersinės vielos

pjaunant susidaro 
“kablys”.
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Skersinių vielų pjovimo vieta:

skersinių vielų pjovimo vieta yra 5-10mm 
atstumu nuo kraštutinės armatūros vielos



 Klojinių montavimui reikės:
įrankio armatūrai pjaustyti, peilio, kablio ir vielos 
surišimui, matavimo ruletės ir keletos valandų. 
Pirkdami klojinius neužmirškite apie maždaug 10-15% 
rezervą sujungimams ir persidengimams.

  Kampo sujungimas: Prailginimo sujungimas:

  T formos sujungimas:

  Ivairių lygių sujungimas:

Klojiniai numatyti iki 250, 350 ar 450 mm storio betono 
sluoksnio formavimui. Jei betono sluoksnis viršija 200mm, 
prireiks klojinių šonų surišimo arba kitokio sustiprinimo. 
Klojinių šonų sujungimų vietų išdėstymą 350 ir 450 
mm klojiniams žiūrėkite sekančioje iliustracijoje. Pilnai 
betonu užpildžius nesustiprintą 250mm klojinį, papildomai 
reikės mažiausiai 0,5m3 betono kiekio kiekvienam 100 
metrų išklotų klojinių. Montuodami armatūrą laikykitės 
Jūsų projekte nurodytos armatūros išdėstymo schemos. 
Jei reikia, po klojiniais klojama statybinė plėvelė. 
Greta esančiose iliustracijose pavaizduoti dažniausiai 
pasitaikančių sujungimų montavimo sprendimai.

Kolonos, kamino, laiptu atrama:

SUJUNGIMU VIETU MONTAVIMAS

 ant sutankintos skaldos spalva pažymėkite 
statybinę pastato ašį;

 klojinius pradėkite kloti nuo tolimiausio kampo;
 pirmiausia išdėliokite viso ilgio formas, po to 

užpildykite likusias dalis;
 suriškite sujungimo vietas;
 plėvelės laisvą apatinį kraštą pakiškite po 

klojiniu;
 klojinių viduje pažymėkite vietas, iki kurios bus 

liejamas betonas;
 užbetonuokite iki pažymėtų vietų, betoną pilti 

vibruojant.

 išdėliokite klojinius ant pažymėtu ašių, kad 
nustatytumėte reikimas pjovimo ir lenkimo vietas;

 pjaukite ir lenkite klojinį kaip parodyta iliustracijoje 
(prisilaikykite skersinių vielų pjovimo vietos); 

 uždėkite klojinį 1 ant klojinio 2;
 nupjautą dalį įstatykite po išoriniu kampu taip, kad 

skersinės vielos kabliai pasiliktu po klojiniu.

 klojinio 2 viduje perpjaukite pirmas dvi 
skersines vielas;

 įdėkite klojinį 1 į klojinį 2 su 320-400mm 
perdengimu;

 įstumkite klojinį 1 į klojinį 2 iki galo.

 išdėliokite klojinius ant paviršiaus;
 suformuokite T formos sujungimą;
 pripjaukite klojinio šonus, formuodami 

paviršių atitinkanti profilį;
 jei reikia, trikampio formos tuštumas klojinio 

viduje perdengti “lopais”,  suformuotais iš 
klojinio šonų.

 išdėliokite klojinius ant pažymėtų ašių, kad 
nustatytumėte reikiamas pjovimo ir lenkimo vietas;

 pjaukite ir lenkite kaip parodyta iliustracijoje;
 padėkite klojinį 2 po klojiniu 1.

 nupjaukite reikalingo ilgio gabalą;
 galų formavimui nupjaukite dar mažiausiai 

500mm ilgesnį gabalą nei klojinio plotis;
 suformuokite galus kaip parodyta 

iliustracijoje;
 galus padėkite po pagrindo klojiniu.
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 Šoninių sujungimų montavimas 350 ir 450mm 
aukščio klojiniams:
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