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Situacijos schema

Sutartinis žymėjimas
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Paprastasis remontas V. Čepinskio g. 4, Kaunas
Greta esantys pastatai
Numatoma statybinių atliekių konteinerio vieta
Įėjimas į pastatą
Patekimas į kiemą. Sklypas nesuformuotas

Sutartinis žymėjimas
4

Paprastasis remontas V. Čepinskio g. 4, Kaunas
Sklypų ribos
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Pagal autentą atstatoma-atkuriama
pažeistų ar sunykusių kaminų
geometrija, aukštis. Jei reikia,
atstatomas pažeistas mūras.
Nuvalomas pažeistas, atšokęs,
suskilinėjęs, nutrupėjęs tinkas iki
tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir
dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei
reikia, prailginami alsuokliai.

Altitudė nekeičiama

Sutartinis žymėjimas
Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos

Įrengiamas VELUX stoglangis
patekimui ant stogo. Montavimas
pagal gamintojo nurodymus, spalva
RAL 7047
Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių,
arba analogiškų. Spalva atitinka
stogo dangos spalvą.
Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos

Altitudė nekeičiama

Stogo danga pagal gamintojo
nurodymus keičiama į RUUKKI
CLASSIC C cinkuotos lygios
skardos lakštų su valcais
dangą, arba analogą. Kraigo
altitudė nekeičiama. Keičiami
visi stogo skardos elementai į
cinkuotą skardą

Įrengiamos techninės kopėčios,
cinkuoto metalo

16 060

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais

Cinkuotos skardos elementai

Kritulių surinkimo sistema keičiama į
naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus
diametro lietvamzdžiais cinkuotos
skardos sistemą. Sistemos
elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų
matmenis. Lietvamzdžių vieta
nekeičiama.

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)
Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas
Cinkuotos skardos elementai

Montuojamas pusapkritis langas,
spalva RAL 9003 balta, varstymas
dvejomis kryptimis

50

Sutartinis žymėjimas

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Remontuojamas pagal fasado
remonto sprendinius. Viršus ir apačia apskardinama
cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami alsuokliai.

Įrengiamos techninės kopėčios,
cinkuoto metalo

Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių,
arba analogiškų. Spalva atitinka
stogo dangos spalvą.

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

4

23 450
1

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Sutartinis žymėjimas

Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas
Cinkuotos skardos elementai
Montuojami 2 vnt. Ruukki alsuoklių,
arba analogiškų. Spalva atitinka
stogo dangos spalvą.

Įrengiamos techninės kopėčios,
cinkuoto metalo

50

Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Įrengiamas VELUX stoglangis
patekimui ant stogo. Montavimas
pagal gamintojo nurodymus, spalva
RAL 7047

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Jei reikia, atstatomas pažeistas
mūras. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs,
nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami
alsuokliai.

Montuojamas langas,
spalva RAL 9003 balta,
varstymas dvejomis kryptimis

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

23 450
2

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)
Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas

50

Sutartinis žymėjimas

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Jei reikia, atstatomas pažeistas
mūras. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs,
nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami
alsuokliai.

Cinkuotos skardos elementai

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.

16 060
A

Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Fasadų dažai, spalva RAL 1015 spalva (šviesi dramblio kaulo spalva)
Stogo danga keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos
lakštų su valcais danga, arba analogas

50

Sutartinis žymėjimas

Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į
RUUKKI CLASSIC C cinkuotos lygios skardos lakštų su
valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama.
Keičiami visi stogo skardos elementai į cinkuotą skardą

20

Pagal autentą atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
kaminų geometrija, aukštis. Jei reikia, atstatomas pažeistas
mūras. Nuvalomas pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs,
nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo, remontuojama
remontiniais tinkais, gruntuojama ir dažoma. Viršus ir apačia
apskardinama cinkuota skarda. Jei reikia, prailginami
alsuokliai.

Cinkuotos skardos elementai

Įrengiama apsauginė tvorelė
(h=600mm) su sniego užtvara,
cinkuoto metalo spalvos.

Nuosvyrieji latakai keičiami
naujais cinkuotos skardos latakais.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas.
Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba
jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias
autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal
esamų plytų rišimo būdą užpildant siūles sudėtiniu
skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės
pažeistas plytas. Žr. SA-11 brėž.

Nuo viso fasadų paviršiaus nuvalomos dulkės,
nešvarumai, esamas dažų sluoksnis, fasadas
ruošiamas tinko remonto darbams.Nuvalomas
pažeistas, atšokęs, suskilinėjęs, nutrupėjęs
tinkas iki tvirto pagrindo, jei reikia, atstatomas
pažeistas mūras. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko
vietos užtaisomos remontiniais, lauko darbams
skirtais tinko mišiniais, gruntuojama ir dažoma.
Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, plaunami,
džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui.
Atstatoma-atkuriama pažeistų ar sunykusių
fasado dekoro elementų geometrija. Išlaikomas
tinko tipas (lygus). Fasado architektūrinių
elementų apskardinimai keičiami naujais
(cinkuotos skardos).

Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują
nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro
lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą.
Sistemos elementų matmenys ir forma
atkuriami pagal išlikusių elementų matmenis.
Lietvamzdžių vieta nekeičiama.
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Pastabos
1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Stogo danga pagal gamintojo nurodymus keičiama į RUUKKI CLASSIC cinkuotos lygios skardos lakštų su valcais dangą, arba analogą. Kraigo altitudė nekeičiama. Keičiami visi
stogo skardos elementai į cinkuotą skardą. Nuėmus esamą stogo dangą būtina atlikti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir susidėvėjusias, sunykusias
konstrukcijas keisti tokiomis pačiomis naujomis, prieš tai atlikus tikslius konstrukcijų matavimus.
3. Kritulių surinkimo sistema keičiama į naują nuosvyrųjų latakų su apvalaus diametro lietvamzdžiais cinkuotos skardos sistemą. Sistemos elementų matmenys ir forma atkuriami
pagal išlikusių elementų matmenis. Lietvamzdžių vieta nekeičiama. Naujos kritulių nuvedimo sistemos komplektacija ir įrengimas vykdomas pagal normatyvinius reikalavimus.
4. Įrengiama apsauginė tvorelė su sniego užtvara, cinkuoto metalo spalvos. Įrengiamos techninės kopėčios, spalva tamsiai pilka RAL 7024. Įrengiamas VELUX stoglangis patekimui
ant stogo, montavimas pagal gamintojo nurodymus, spalva RAL 7047.
5. Prieš pradedant stogo remonto darbus būtina atlikti pastato kaminų, ortakių būklės vertinimą.
6. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų, kaminų ar kt. plytos arba jų dalys turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo
būdą užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
7. Prieš pradedant pastato fasado remonto darbus būtina nuimti ar atitraukti nuo fasadų visus inžinerinius įrenginius (antenas, šviestuvus, elektros ar ryšių kabelius, apsauginės
signalizacijos sistemas ar kitus fasado remonto darbams trukdančius elementus). Po fasado remonto darbų visi renginiai grąžinami į buvusias vietas.
8. Ant fasadų esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius.
9. Visus fasado dekoro elementus remontuoti, o apirusias geometrines formas atstatyti pagal išlikusius elementus, prieš tai atlikus tikslius dekoro elementų matavimus. Reljefiniai
fasado dekoro elementai tinkuojami išryškinant pastato fasado elementų briaunas ir geometrines formas.
10. Susidėvėjusios ar netinkamai sumontuotos palangės keičiamos naujomis cinkuotos skardos palangėmis.
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Karnizo projekcija.
Atlikti tikslius matavimus.

9 nuotr.
Autentiškas, gerai išsilaikęs, analogiškas karnizas greta esančiame name V. Čepinskio g. 6, Kaunas.
Atlikti karnizo, dekoro matavimus ir atkartoti/atstatyti projektuojamame pastate.
Demontuojamas esamas karnizo apkalimas. Karnizas atkuriamas fasadų remonto sprendiniais pagal V. Čepinskio g. 6
namo karziną, kuris yra analogiškas, prieš tai atlikus matavimus. Ištrupėjusios, išskilinėjusios karnizų plytos arba jų dalys
turi būti atstatomos įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas. Mūras atstatomas pagal esamų plytų rišimo būdą
užpildant siūles sudėtiniu skiediniu, prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.
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