
SANDARUMAS IR GARSO IZOLIACIJA 
 

Naudojant III-iosios kartos šiltinimo technologiją būstas bus sandarus ir tylus 

Ar Jūsų namuose tylu? 

 Ar Jūs patenkinti savo būsto garso izoliacija? 

Internetiniame portale www.straipsniai.lt aptikau straipsnį „Siekiama užtikrinti efektyvią 
triukšmo prevenciją“ 

Nuo 2005 metų Triukšmo prevencijos taryba pataria LR Vyriausybei kaip kovoti su triukšmu, 
kuria veiklos planus, koreguoja higienos normas… 

Tačiau ar nuo to laiko mūsų namus pasiekia mažiau triukšmo? 

Ko gero – ne. 

Psichologai ir psichiatrai vieningai pripažįsta, kad tyla – viena iš efektyviausių antistresinių 
priemonių. Ir tuo turime pasirūpinti mes patys. 

Kaip tai padaryti? 

Apie garso izoliaciją namuose būtina pagalvoti jau projektuojant savo būstą. 

Kas lemia mažesnį triukšmo srautą iš šalies? 
Atsakymas trumpas – namo sandarumas. 

Pastebėkite, kaip prityla visi gatvės garsai, kai sandariai uždarote langą. O jei tik priveriate ir 
paliekate nesandarų plyšelį? 

Rezultatas akivaizdus – net nedidelis nesandarumas ženkliai pablogina garso izoliaciją. 

Kaip užtikrinama garso izoliacija II-osios kartos namuose? 

II-osios kartos šiltinimo medžiagos (stiklo bei akmens vatos, putų polistirolas) atitvarinėse 
pastato konstrukcijose dažniausiai nepasiekia laboratorijose nustatytų garso izoliavimo rodiklių. 

Nesandarumai lakštų sandūrose bei priglaudimo prie konstrukcijų vietose neleidžia II-osios 
kartos šiltinimo medžiagoms efektyviai izoliuoti triukšmo ir padaryti namą tyliu. Padėtis 
dažniausiai taisoma, didinant šiltinimo medžiagos storį. 

Labiausiai dėl šios priežasties Lietuvoje iki šiol taip ir neprigijo karkasiniai namai. Jų statyboje 
naudojant II-osios kartos šiltinimo medžiagas ir nepasiekiant sandarumo, namai ne tik kad 
netenka daug šilumos, bet ir yra pralaidūs garsui, sklindančiam iš išorės. Ypač gerai girdisi stogo 
barškėjimas nuo stipresnio lietaus, nes II-osios kartos šiltinimo medžiagos neglaudžiamos prie 
stogo dangos. 

III-iosios kartos šiltinimo technologijos nauda 

Tik atsiradus III-iosios kartos sandaraus šiltinimo technologijai, Lietuvoje atsirado galimybė 
statyti ekonomiškus, sandarius, šiltus ir tylius namus. 



Visiškas šiltinimo medžiagos sukibimas su visais šiltinamais paviršiais (taip pat ir stogo danga) 
užtikrina puikų pastato sandarumą ir išskirtinę garso izoliaciją, net esant nestoram šiltinimo 
medžiagos sluoksniui. 

Įvertinkite III-iosios kartos sandaraus šiltinimo technologijos galimybes, projektuokite III-
iosios kartos namus ir gyvenkite šiltai ir tyliai. 
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