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Prieš Pradėdami dirbti,  
sUsiPaŽinkite sU instrUkCija
Šiuolaikinis stogas, dengtas „MONIER“ čerpėmis, jau 
kelis dešimtmečius sėkmingai tarnauja atšiauraus klimato 
sąlygomis.

Ilgametė patirtis ir pažangi technologija užtikrina aukštą 
„MONIER“ čerpių kokybę, kuri atitinka patikros reika-
lavimus, nustatytus Europos standartų EN 490 ir EN 491. 
Gaminiai paženklinti atitikties ženklu „СЕ“. Šioje monta-
vimo instrukcijoje aprašyti čerpių klojimo etapai dengiant 
naują stogo dangą arba remontuojant esamą.

Vykdant darbus privaloma laikytis saugos reikalavimų!

sVeikata ir darbŲ saUga
Dengiant stogą, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas 
sveikatai ir darbų saugai, todėl pradėdami dirbti  
atsižvelkite į:
• atsakomybę;
• ergonomiką;
• kritimo prevencijos priemones;
• čerpių pjovimą.

atsakOmybė
Vykdant statybos darbus, už darbo aplinką ir žmonių 
saugumą atsako darbdavio paskirtas asmuo, kuris taip pat 
privalo stebėti, kaip rengiamas darbo aplinkos organizavi-
mo planas.

ERGONOMIka
Dažniausios sveikatos problemos, su kuriomis susiduriama 
statybų srityje, susijusios su nugaros raumenų ir stuburo 
patempimu bei traumomis. Planuojant stogo dengimo 
darbus, galima maksimaliai sumažinti būtinybę kilnoti 
sunkumus ir svariai pagerinti darbo ergonomiką. Reikėtų 
vengti kilnoti sunkumus. Laikykitės šios taisyklės: užuot 
kėlę vieną ar du perkrautus padėklus, kelkite ant stogo 
daugiau mažesnio svorio čerpių partijų.

neLaimiŲ PreVenCija
Kai dirbate didesniame nei du metrai aukštyje, visada nau-
dokite kokybišką įrangą, užtikrinančią saugumą. Geriausiai 
nuo kritimo apsaugo 0,6 m pločio statybiniai pastoliai ir 
individualus saugos diržas. Ant stogo lipama bokštinio tipo 
laiptatakiu arba kopėčiomis. Laiptatakio išėjimo į pirmą 
arba antrą aukštą vietose būtina įrengti turėklus/aptvarus. 
Būtina naudotis tik sertifikuotomis kopėčiomis, kurios turi 
būti patikimai pritvirtintos. Naudojant individualius saugos 
diržus, būtina pasirinkti saugų tvirtinimo tašką!

ČerPiŲ PjOVimas
Čerpės gaminamos iš gamtinių medžiagų. Gamtinių 
žaliavų sudėtyje esama didelio silikato kristalų kiekio. Me-
chaniškai apdorojant (pavyzdžiui, pjaunant arba gręžiant) 
čerpes, į orą patenka tam tikras akmens dulkių kiekis. Jei 
dulkių įkvepiama ilgą laiką, galima susirgti kvėpavimo 
takų ligomis, didėja rizika susirgti plaučių vėžiu. Būtina 
laikytis šių apsaugos priemonių: 
•  Dažniausiai, atliekant stogo dengimo darbus rekomen-

duojama naudoti pjovimą vandens čiurkšle ir gręžimą 
pasitelkus statybinį siurblį 

•  Dirbant mechaniniu pjovimo ir gręžimo įrankiu, būtina 
naudoti apsaugines ausines arba ausų įdėklus, apsaugan-
čius nuo triukšmo, akinius ir respiratorių.

•  Pjaunant ir gręžiant medžiagas, būtina naudoti respirato-
rių P3/FFP3.

stOgO medŽiagŲ PristatymO PLanaVimas
Pristatant čerpes į statybos aikštelę, čerpės iškraunamos ant 
paruošto lygaus paviršiaus. Sandėliuojant čerpes ant nelygaus 
paviršiaus, šios gali suskilti. Bendrovė „MONIER“ neatly-
gina nuostolių, atsiradusių išdėsčius medžiagas ant nelygaus 
paviršiaus.

Tuo atveju, kai medžiagos užkeliamos ant stogo, būtina 
pasirūpinti lygia ir erdvia aikštele kėlimo krano darbui 
užtikrinti. Šiuo etapu jau turi būti paruošti stogo grebėstai. 
Kranas išdėsto padėklus su čerpėmis ant grebėstų, o vėliau 
statybininkai išdėlioja čerpes nedidelėmis krūvelėmis ant 
stogo šlaitų. Įmonių, keliančių padėklus su čerpėmis ant 
stogo, kontaktus galima gauti bendrovėje „MONIER“.

 

Ausinės Akiniai Kvėpavimo apsauga. 
Respiratorius nuo 
dulkių P3/FFP3.
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Paveikslas 1Priėmimas ir kOntrOLė
Priimamas medžiagas būtina patikrinti. Tai leis laiku 
užfiksuoti fasoninių čerpių ir komplektuojamųjų dalių, 
pavyzdžiui, sandariklių, tvirtinamųjų dalių, užtvaros 
nuo paukščių elementų, metalinių apsaugos elementų 
ir vėdinimo dalių trūkumą. Aptikus trūkumus arba 
pažeidimus, būtina nedelsiant informuoti tiekėją. Tiekėjas 
neprivalo keisti sumontuotų ant stogo brokuotų gaminių, 
kurių trūkumai buvo žinomi statytojui. Degto molio ar 
betono stogo čerpių, neturinčių paviršinės apdailos, spalva 
gali šiek tiek skirtis, kadangi jos pagamintos iš gamtinių 
medžiagų. Dėliojant čerpes nedidėlėmis krūvelėmis stogo 
šlaituose, reikėtų imti čerpes iš skirtingų pakuočių atsitik-
tine tvarka. Tokiu būdu stogo danga bus vienodos spalvos.

Teisingai Neteisingai

brėžinys 2

NeteisingaiTeisingai

Padėklai su čerpėmis keliami kranais su šakiniais griebtu-
vais. Naudojant paprastus kobinius galima pažeisti čerpes 
(Brėžinys 3).

brėžinys 3
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Parengiamieji darbai
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Prieš kLOjant ČerPes
Siekiant užtikrinti aukštą stogo dangos kokybę, būtina  
tinkamai pasiruošti. Prieš klojant čerpes turi būti atlikti  
šie darbai:
• Sumontuotos atraminės konstrukcijos;
• Paruoštas stoglatakio (jei toks yra) lentų paklotas;
• Patikrinti įstrižainių dydžiai ir paklota stogo plėvelė;
• Apskaičiuotas grebėstų žingsnis;
• Įrengti grebėstai;
• Įrengtas stoglovis;
• Tiksliai apskaičiuotas galutinis stogo dangos plotis;
• Įrengtos stogo krašto, stogo kraigo ir karnizo konstrukcijos;
•  Įrengti papildomi grebėstai sniego gaudytuvo elementams ir 

stogo kopėtėlėms.

stOgO medŽiagŲ kOmPLektiškUmas
Stogo sistema numato, kad įvairios detalės ir tvirtinamieji 
elementai patikimai veiktų kartu. Norint uždengti kokybišką 
stogą, būtina naudoti atitinkamas gamintojo komplektuo-
jamąsias medžiagas. Stogo danga turi saugoti nuo kritulių, 
vėjo ir kitokio klimato poveikio. Šiuo tikslu dengiant stogą 
naudojamos eilinės čerpės, specialiosios čerpės, papildomos 
montavimo dalys bei specialūs apsaugos elementai. Kraigo ir 
kraštinės čerpės, kraigo sandarinimo juosta, paukščių užtvaros, 
tvirtinamosios dalys, čerpė ventiliaciniams vamzdžiams ir TV 

antenoms išvesti taip pat yra neatsiejamos stogo sistemos da-
lys. Jai taip pat priskiriami saugumo elementai, pavyzdžiui, 
stogo kopėtėlės, stogo aikštelės ir sniego gaudytuvai. Namo 
savininkas yra atsakingas už asmenų, esančių ant stogo (ka-
minkrėčio, antenos montuotojo ir pan.), saugumą. Būtent 
todėl stogo medžiagų komplektui galioja specialios taisyklės 
ir normos. Bendrovė „MONIER“ parengė įvairios paskirties 
dalių, atitinkančių viena kitą ir užtikrinančių, kad stogo 
sistema patikimai veiktų, komplektą. Specialiai sukurtos ir 
pagal normatyvus patikrintos originalios dalys gali užtikrin-
ti garantinius reikalavimus ir saugumą (Brėžinys 4).
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REkOMENDuOjaMaS NuOLYDIS

Čerpių tipas min. nuolydis maks. nuolydis

ZANDA    11 90

MINSTER 14 75

NORTEGL 14 75

RUBIN 16 75

TURMALIN 22 90

SMARAGD 16 90

HOLLANDER 14 85

GRANAT 28 75

VITTINGE 22 85

DANTEGL 22 85

lentelė 1

joonis 4

Apžvalgos 
aikštelė

 Kraigo čerpės 
laikiklis

 Čerpė – 
antenos lizdas

Aliumininis  
stoglatakis

 Stogo 
liukas

Kraigo  
čerpė

Y formos  
kraigo čerpė

Pradinė čerpė 
nuožulniam  kraigui

Stogo kopetėlė

Kraštinė čerpė

Ventiliacinis kaminėlio 
komplektas universalus 
110 mm

Užtvara nuo paukščių

Sniego apsauga

 Difuzinė plėvelė 

Tarpinė nuožulniam 
kraigui “Metalroll”

 Ventiliacinis 
kaminėlio  
komplektas   
universalus  
125 mm

Sandarinimo  
juosta Wakaflex

Pusinė čerpėVėjalentės profilis

Medvarščiai
Eilinės čerpės 
laikiklis

 Kraigo pradinė  
čerpė

Lietvamzdis

Ventiliacinė  
čerpė

T formos  
kraigo čerpė

brėžinys 4
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StOGO DaNGOS REMONtaS/REkONStRukcIja
Jei planuojate keisti esamą stogo dangą, pirmiausia būtina 
patikrinti pagrindo, t. y. gegnių sistemos techninę būklę. Jei 
nesate įsitikinę, kad gegnės yra patikimos, susisiekite su ben-
drove „Monier“, kuri apskaičiuos gegnių konstrukcijos stabi-
lumą. Tamsios dėmės ant pastogės ir perdangos konstrukcijų 
gali reikšti, kad konstrukcijos yra pažeistos ir jas būtina 
keisti arba remontuoti. Patikrinkite, ar paviršiai nepraleidžia 
drėgmės, ar nesikaupia drėgmė ir nesusidaro pelėsių aplink 
dūmtraukį, stoglatakius, stogo pralaidų mazgus, karnizus, 
stogo kraštus ir kraigą.

gegniŲ kOnstrUkCijŲ tVirtUmO kOntrOLė
•  Bendra gegnių techninė būklė – esama pažeidimų, 

atsiradusių dėl protėkių;
•  Gegnių pjūvis, gegnių tarpatramių ir žingsnio dydis;
•  Esant santvaroms, patikrinti jų techninę būklę;
•  Jungiamųjų mazgų ir surenkamų skyrių/konstrukcijų 

būklės patikra;
•  Šlaitinio stogo patikimumo keičiant grebėstus 

apskaičiavimas.

dUOmenys, bŪtini stOgO dangOs tVirtUmUi kOntrOLiUOti remOntUOjant/rekOnstrUOjant 
StOGO kONStRukcIjaS

Pastatas pastatytas  _________________ metais iš  _______________________________ statybinės medžiagos.
Pastato plotis –   _________________ cm.
Stogo nuolydis yra   _________________ laipsniai, esama pastato stogo danga padaryta iš  _________________
Gegnės pagamintos iš:
 - pjautinės medienos, kurios pjūvis –  ________ * _________ cm, žingsnis –   ________________________ cm
 - rastų, kurių skersmuo –  ___________________________ cm, žingsnis –  _________________________ cm
Gegnių konstrukcijai taip pat buvo panaudotos skersinės (rėmsijos), kurių dydis –  _________ * _____________  cm
bei atraminės konstrukcijos, kurių dydis _______ * _________ cm, žingsnis __________________________  cm.
Bendras gegnių ilgis –   ________________________ cm.
 Tarpai tarp gegnių atraminių taškų (brėžinys 5):
 - nuo murloto iki atraminės konstrukcijos  _______________________ cm – [a]
 - nuo murloto iki skersinio (rėmsijos)  ___________________________cm – [a+b]w
 - nuo murloto iki stogo kraigo _________________________________cm – [a+b+c]
 - nuo atraminės konstrukcijos iki skersinio  _______________________ cm – [b]
 - nuo atraminės konstrukcijos iki stogo kraigo  ____________________ cm – [b+c]
 - nuo skersinio iki stogo kraigo  ________________________________cm – [c]
 - nuo murloto iki stogo kraigo   ________________________________cm – [h]

brėžinys 5

skersinis

atraminė konstrukcija

murlotas

h

c

b

a



www.monier.lt 7

stOgO PLėVeLės kLOjimas
Stogo plėvelė yra labai svarbus stogo konstrukcijos elementas. 
Viena vertus, ji užtikrina papildomą atsparumą vandeniui, 
kita vertus – neleidžia kondensatui kauptis pastato konstruk-
cijoje. Galutinį sprendimą dėl stogo konstrukcijos tipo ir jos 
vėdinimo visada priima projektuotojas (Brėžinys 6).

esminiai stOgO PLėVeLės kLOjimO PrinCiPai
Prieš klojant stogo plėvelę būtina patikrinti stogo plokštu-
mų įstrižainių ilgius, kad plokštumų kraštai būtų išdėstyti 
stačiu kampu. Tokiu būdu čerpių eilės bus taisyklingai 
išdėstytos, o tai užtikrina aukštą viso stogo paviršiaus 
kokybę (Brėžinys 7).

ventiliaciniai tašeliai 25x50 mm

Stogo plėvelė klojama statmenai gegnėms, pradedant nuo 
stogo karnizo, ir tvirtinama statybiniu segikliu (kabėmis). 
Tada ant plėvelės išdėstomi 25x50 mm tašeliai, užtikri-
nantys ventiliacinius tarpus (brėžinys 8). Plėvelės lakštai 
klojami užleidžiant juos vieną ant kito 100–200 mm, o 
stogo su nedideliu nuolydžiu (20 º) atveju – 200 mm. Jei 
stogo nuolydis yra mažesnis nei 20º rekomenduojame 
įrengti papildomą hidroizoliacinės plėvelės sluoksnį. 
Lakštų kraštų sandūros turi būti ant gegnių. Vidutiniškai 
reikiamas medžiagos kiekis 1,15 karto viršija stogo dangos 
plotą. Stogo įlajose pirmasis lakštas klojamas išilgai. Vidu-
rinė lakšto linija turi sutapti su įlajos ašimi. Tada lakštai 
klojami skersai, perdengiant taip, kad stogo įlaja būtų 
apklota trimis plėvelės sluoksniais.

konstrukcijos plotis

konstrukcijos plotis

Įstri
žain

ių matm
enys

Įstrižainių matmenys

5

4

3

NEKVėPUOjANTI PLėVELė

20-50 mm * 80-100 mm

KVėPUOjANTI PLėVELė
brėžinys 6

brėžinys 7

brėžinys 8

[a]

* pagal galiojančias statybų normas
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Stogo plėvelę galima kloti ir lygiagrečiai gegnėms, jei gegnių 
žingsnis leidžia. Be to, lakštų kraštų sandūros turi būti ant 
gegnių (užtikrinant, kad lakštai persidengtų mažiausiai 10 
cm). Norint užtikrinti būtiną sandarumą, rekomenduojama 
tarpą tarp plėvelės paviršiaus ir ventiliacinių tašelių užpildyti 
atitinkamu sandarikliu.

Siekiant užtikrinti stogo plėvelės kokybę bei užfiksuoti kraš-
tų užlenkimus arba lakštų sandūras, reikia naudoti specialią 
lipnią juostą „Divotape“.
(Paveikslas 3).

garams neLaidi („nekVėPUOjanti“)  
stOgO PLėVeLė
Nekvėpuojanti stogo plėvelė naudojama rengiant šaltas ir 
šiltas stogo konstrukcijas. (Brėžinys 11).

Klojant nekvėpuojančią stogo plėvelę būtina, kad ji šiek 
tiek nusvirtų (20-50 mm) tarp gegnių, t. y. plėvelė neturi 
būti įtempta. Apšiltintoms konstrukcijoms būtina užti-
krinti 20–50 mm ventiliacinį tarpą tarp stogo plėvelės ir 
vėją sulaikančios medžiagos (Brėžinys 9).

Stogo plėvelė stogo kraigo dalyje neturi būti sandari. Šiuo 
tikslu plėvelėje šalia kraigo iš abiejų gegnių pusių 5–7 cm 
atstumu nuo gegnių daromos įpjovos. Tam, kad stogo 
kraigas nebūtų visiškai atdaras, ant ventiliacinių tašelių 
virš įpjovų išdėstomos plėvelės juostelės. Toks sprendimas 
užtikrina atsparumą vandeniui ir stogo kraigo vėdinimą.  
(Brėžinys 10).

Stogo plėvelė neturi būti sandari ir karnizo srityje. Tokiu 
būdu oras patenka po stogo plėvele, o iš stogo konstrukcijų 
yra išvėdinamas kondensatas, susidarantis ant plėvelės, kai 
ant šios patenka vandens garai.

Lowres!!

20-50 mm 80-100 mm

Paveikslas 3

Paveikslas 2

brėžinys 9

Monier'i harjakivi

Plastikust harjatihend

Harjalaud
75x50 mm

Roov
50x50 mm

Harjalaua
Kinnitusklamber

Mittehingav kate

Nb!!! Antud sõlmed on soovituslikud 
Ning tuleks viia kooskõlla vastavalt ülejäänud projekti konstruktiivsete lahendustega.

brėžinys 10

brėžinys 11

Monier stogo čerpės
grebėstai 50x50 mm
ventiliaciniai tašeliai 25x50 mm
nekvėpuojanti plėvelė
Ventiliacinis tarpas min. 50 mm.
Vėjo apsauga 13 mm.
Stogo konstrukcija +  
Šilumos izoliacija 250 mm.
Vidaus apdaila

Kraigo tašelio 

Monier kraigo čerpė

Kraigo tašelis
75x50 mm

Nekvėpuojanti 
plėvelė

Kraigo ventiliacinė tarpinė

tvirtinimo 
plokštelė

Pataba!! Brėžiniai yra rekomenduojamo pobūdžio.Brėžiniai turi būti 
pritaikomi kiekvienam stogo sprendimui individualiai.

50x50 mm
grebėstai
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garams Laidi („kVėPUOjanti“) stOgO PLėVeLė
Kvėpuojanti stogo plėvelė naudojama rengiant apšiltintas 
stogo konstrukcijas (Brėžinys 12). Kvėpuojančios plėvelės 
privalumas yra tas, kad nereikia įrengti ventiliacinio kanalo, o 
apšiltinimo medžiagą galima tiesti per visą gegnių gylį (storį), 
t. y. šiltinimo medžiaga tarp gegnių tiesiogiai liečiasi su stogo 
plėvele (Brėžinys 13). Drėgmė, atsiradusi dėl skirtingo šalto 
ir karšto oro slėgio, iš stogo konstrukcijų „išstumiama“ per 
stogo plėvelę.

Plėvelė turi būti kruopščiai išklota ant stogo kraigo, karnizo 
bei stogo kraštuose, sudarydama ant viso stogo paviršiaus 
vientisą sandarų lauką.

Plėvelės lakštai tarp gegnių neturi būti nusvirę, perdengimo 
vietos sujungiamos klijais (ant plėvelės yra speciali klijų juosta) 
Paveikslas 4.

Stogo kraigas turi būti sandariai užklotas stogo plėvele 
(jei apšiltinimo medžiaga ištiesta iki pat kraigo). Per visą 
kraigo ilgį plėvelė klojama su užlaida, visiškai uždengiant 
kraigą (Brėžinys 14).

Vietą, kurioje plėvelė glaudžiasi su siena, kaminu, sto-
glangiais ar kitomis konstrukcijomis, būtina padaryti 
sandarią. Sandarios turi būti ir vietos, kur plėvelė jungiasi 
su ventiliaciniais tašeliais. Šiuo tikslu reikia naudoti 
specialų sandariklį, kuris tepamas ant tašelių prieš juos 
montuojant (Paveikslas 4).

min 25 mm

Monier stogo čerpės
grebėstai 50x50 mm
ventiliaciniai tašeliai 25x50 mm
Kvėpuojanti plėvelė Divoroll
Stogo konstrukcija +  
Šilumos izoliacija 250 mm.
Vidaus apdaila

brėžinys 12

brėžinys 13

brėžinys 14

Paveikslas 4
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DĖMESIO! Jei kvėpuojanti plėvelė naudojama šaltoje 
stogo konstrukcijoje, ji veikia kaip nekvėpuojanti.

DĖMESIO! Kvėpuojančios plėvelės gebėjimas praleisti 
vandens garus yra ribotas ir sudaro 1300 g/m²/24 val., ko pa-
kanka įprastoms gyvenamojo namo eksploatavimo sąlygoms 
užtikrinti. Jei pastate nebaigti statybos darbai (grindys lygi-
namos betonu, atliekami tinkavimo, dažymo darbai ir pan.), 
plėvelė gali atrodyti esanti drėgna. Tai paaiškinama tuo, kad 
vandens garų kiekis viršija plėvelės pralaidumą, ir dalis garų 
kaupiasi ant apatinės plėvelės dalies (t. y. plėvelė kvėpuoja 
lėčiau). Kondensatas išsivėdins nuo plėvelės paviršiaus po 
to, kai oro drėgnumas taps normalus. Jei vandens garų ir 
oro drėgnumas viršija leistinas ribas, statybos objekte būtina 
naudoti drėgmės surinkiklį/sugėriklį.

Ventiliaciniai tašeliai (min. dydis 25x50), skirti užtikrinti 
ventiliaciją tarp plėvelės ir čerpių, tvirtinami ant stogo 
plėvelės palei gegnes.

Grebėstų tašeliai, ant kurių išdėstomos ir prie kurių tvirti-
namos čerpės, išdėstomi horizontaliai, statmenai gegnėms. 
Tašelių dydžiai priklauso nuo gegnių žingsnio (lentelė 2).

gegnių žingsnis                       grebėstų tašelių dydžiai

   50x50 50x75 50x100

– 600   x x x

– 900   x x x

– 1200    x x

1200 +     x

Be to, išdėstomi ir specialūs tašeliai, prie kurių tvirtinami 
stogo saugumo elementai (100 x čerpei skirto tašelio storis).

grebėstai
Ventiliaciniai tašeliai (min. aukštis 25mm.) yra sumontuoti 
po grebėstais ant plėvelės, ir pritvirtinti ant gegnių. Venti-
liacinių tašelių tikslas yra užtikrinti ventiliacija tarp stogo 
konstrukcijos ir čerpių.

grebėstŲ Žingsnis
Grebėstų žingsnis čerpėms, leidžiančioms keisti grebėstų 
žingsnį, skaičiuojamas šia tvarka (Brėžinys 15):

A = Bendras gegnės ilgis – LAT –LAF =  _____________

B = Gauta reikšmė A dalinama iš grebėstų žingsnio, reko-
menduojamo stogo, pagal kurį skaičiuojama, nuolydžiui * 
=  __________________________________________

C = Gauta reikšmė B apvalinama iki sveikojo skaičiaus į 
didesnę pusę =  ________________________________

LA = Gauta reikšmė A dalinama iš gautos reikšmės C  =  

* Rekomenduojamas grebėstų žingsnis nurodytas dydžių 
lentelėje.

Santrumpos:
LA – rekomenduojamas grebėstų žingsnis (nuo vienos 
tašelių eilės iki kitos tašelių eilės)
LAT – pirmas žingsnis (nuo medinės karnizo nuosvyros 
apatiniojo krašto iki antros tašelių eilės)
LAF – atstumas nuo viršutinės tašelių eilės iki gegnės 
viršaus
PÜT – atstumas nuo čerpių apatinio krašto iki medinės 
karnizo nuosvyros apatinio krašto)

 stogo nuolydis rekomenduojamas grebėstų Čerpių
 (laipsniai) žingsnis (mm)  išeiga (vnt/m2)
 +50 375 8,9
 +45 370 9,0
 +45 365 9,2
 +40 360 9,3
 +35 355 9,4
 +35 350 9,6
 +30 345 9,7
 +25 340 9,8
 +20 335 10,0
 +15 330 10,1
 +11 320 10,4

Paveikslas 5

lentelė 2
lentelė 3

LA

LA

LA

LA

LA

KONSTRUKcIjOS IL
GIS

LAF

PÜT
LAT

brėžinys 15
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LA

LAT

LA

LA

LAF

PÜT

21

25 1303

42
0

300

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

260 300 300 140
)gnagtrO reznag 092()gnagtrO reblah 011(

300180 300 300

)gnagtrO reblah 051()gnagtrO reznag 033(

330 300

40

40 40

40

30
10

30
10

mit Ortgangstein

mit Schlussstein

LA

LAT

LA

LA

LAF

PÜT

30
300

22,5

21

42
0

PrOteCtOr, LUx, eLegant MINStER 

260 150 300 290

330 150 300 300

40 40

30
10

30
10

80/40 80/40

LA= 312-340mm.

LAF= 40mm.
PUT=keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.

PUT/LAT - kai 40/360mm, kai 50/350mm.

LA= 320-375mm.

LAF= 30mm.
PUT=keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.

PUT/LAT - kai 40/360mm, kai 50/350mm

Sprendimas su dvibangėmis čerpėmis

Grebėstų plotis
Grebėstų plotis

Gegnės ilgi
s

Kraigo čerpė Kraigo čerpė

Gegnės ilgi
s

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis

brėžinys 16

brėžinys 17

brėžinys 18

brėžinys 19

brėžinys 20

brėžinys 21

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis  
(kairės ir dešinės pusės kraštinės čerpės)

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis  
(kairės ir dešinės pusės kraštinės čerpės)

Čerpių dangos plotis Čerpių dangos plotis 
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Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
145 224 224 224 224

305 224 224 224 224 225

305 224

110

100

110

100
65 65

0101

mit Ortgangziegel

mit Doppelwulstziegel

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

43
5

224

30

243751

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

140 107 215 215 215 215 170

265 107 215 215 215 215 215

265 215

85

75

85

75
10 10

mit Ortgangziegel Halber Flächenziegel

mit Doppelwulstziegel

6060

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

30

028204

43
0

215

GRaNatrUbin 13V

Sprendimas su dvibangėmis čerpėmis

Sprendimas su dvibangėmis čerpėmis

Gegnės ilgi
s

Gegnės ilgi
s

LA= 330-360mm.
LAF= matmuo keičiasi priklausomai nuo stogo nuolydžio
Stogo nuolydis laipsniais -   <30     30-45    >45
LAF matmuo milimetrais -     40        30       20 
PUT=keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.
PUT/LAT - kai 40/360mm, kai 50/350mm.

LA= 355-362mm.
LAF= matmuo keičiasi priklausomai nuo stogo nuolydžio
Stogo nuolydis laipsniais -   <30     30-45    >45
LAF matmuo milimetrais -     40        30       20 
PUT=keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.
PUT/LAT - kai 40/370mm, kai 50/360mm.

Kraigo čerpė Kraigo čerpė

laius

roovi laius

12

brėžinys 22

brėžinys 23

brėžinys 24

brėžinys 25

brėžinys 26

brėžinys 27

50
210

Grebėstų plotis Grebėstų plotis

105

105140

265 210

210 210 210 210

210

170

265

210 210 210 210

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis  
(kairės ir dešinės pusės kraštinės čerpės)

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis  
(kairės ir dešinės pusės kraštinės čerpės)

Čerpių dangos plotis Čerpių dangos plotis 
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LAT

PÜT

LA

AL

AL

LAF

Gegnės ilgi
s

LA= 335-380mm.
LAF= matmuo keičiasi priklausomai nuo stogo nuolydžio
Stogo nuolydis laipsniais -   <30     30-45    >45
LAF matmuo milimetrais -     45        40        35 
PUT=keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.
PUT/LAT - kai 40/405mm, kai 50/395mm.

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

315

315

259

259185

259

259

259

259

259

259

260

259

170

110110

100100

mit Ortgangziegel

mit Doppelwulstziegel

1010

6060

45
0

25

259

23 24

52

NORtEGL

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

238
240

174
172

240
238

240
238

120
119

256
254

238
240

238
240

119
120

238
240

10

25 25

10

mit Ortgangziegel ganz

55 55

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

240
238

240
238

136
135

240
238

120
119

238
240

238
240

238
240

119
120

119
120

119
120

10 54
53

10

25 25

mit Ortgangziegel halb

Maße für die Farben Anthrazit und Tiefschwarz.
Maße für die Farben Naturrot, Kupferrot, Kieselgrau, Kastanie und Zeder.

280 238
mit Doppelwulstziegel

55 55

47
5

25

238*/ 24040
25

tuRMaLIN

Sprendimas su dvibangėmis čerpėmis

laius

roovi laius

laius
laius

roovi laius

roovi laius

Lahendus vasaku  
ja parema äärekiviga 

Lahendus vasaku  
ja parema äärekiviga 
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Sprendimas su dvibangėmis čerpėmis

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

Gegnės ilgi
s

LA= 335-370mm.
LAF= matmuo keičiasi priklausomai nuo stogo nuolydžio
Stogo nuolydis laipsniais -   <30     30-45    >45
LAF matmuo milimetrais -     45        35        25 
PUT= keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.
PUT/LAT - kai 40/385mm, kai 50/375mm.

* - čerpių plotis 238mm arba 240mm - skirtingas priklausomai nuo čerpės padengimo.

brėžinys 28

brėžinys 29

brėžinys 30

brėžinys 31

brėžinys 32

brėžinys 33

Kraigo čerpė
Korekcinis tašelis

Kraigo čerpė

Grebėstų plotis

Grebėstų plotis

Grebėstų plotis

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis  
(kairės ir dešinės pusės kraštinės čerpės)

Sprendimas su kraštinėmis čerpėmis  
(kairės ir dešinės pusės kraštinės čerpės)

Čerpių dangos plotis 
Čerpių dangos plotis 

Čerpių dangos plotis 

* - čerpių plotis 238mm arba 240mm -  
skiriasi priklausomai nuo čerpės padengimo.
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270 200 200 200 200 200

200270

255 207 207 207 207 207

207255

240
300

300 240 240 240 241240

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

konstruktsio
oni pikkus

Harjakivi

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

konstruktsio
oni pikkus

Harjakivi

Vittinge e13

e13/t11

VIttINGE t11 DaNtEGL

brėžinys 34 brėžinys 37

brėžinys 35 brėžinys 38

brėžinys 36 brėžinys 39
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LA= 375mm.

LAF= 40mm.

LAT= 335-355mm.

LA= 330mm.
LAF= matmuo keičiasi priklausomai nuo stogo nuolydžio
Stogo nuolydis laipsniais -   <30     30-45    >45
LAF matmuo milimetrais -     70        65        55 
PUT=keičiasi priklausomai nuo LAT matmens,
rekomenduojamas PUT= 40-50mm.
PUT/LAT - kai 40/324mm, kai 50/314mm.

420 mm 420 mm

  235 mm   235 mm

80 mm 80 mm

420 mm

  266 mm
60 mm

laius

laius

Lahendus vasaku  
äärekiviga 

Sprendimas su 
dvibangėmis čerpėmis

Sprendimas su 
dvibangėmis čerpėmis

Sprendimas su 
dvibangėmis čerpėmis

e13

t11

Kraigo čerpė Kraigo čerpė

Gegnės ilgi
s

Gegnės ilgi
s

Čerpių dangos plotis Čerpių dangos plotis 

Čerpių dangos plotis 



grebėstŲ ir aPsaUgOs eLementŲ mOntaVimas
Ventiliacinių tašelių tvirtinimas. Išdėstykite tašelius ant 
kiekvienos gegnės ir laikinai sutvirtinkite juos keliomis 
vinimis. Tašeliai galutinai tvirtinami kartu su stogo gre-
bėstais (Brėžinys 40).

Grebėstų montavimas. Naudokitės grebėstų žingsnio 
dydžių lentele.

Sumontuokite horizontalius tašelius, pradėdami nuo 
karnizo. Prie pirmojo grebėstų tašo prikalamas 20–25 mm 
tašelis, kad apatinės čerpių eilės nuolydis sutaptų su kitų 
eilių nuolydžiu. Klojant plokščias profiliuotas čerpes, vietoj 
tašelio reikia naudoti ventiliuojamą paukščių užtvarą, nelei-
džiančią po stogo danga patekti paukščiams (Brėžinys 41). 
Esant mažam stogo nuolydžiui, karnizas turi turėti skardinį 
nupiltuvą (laštakį ), kuris neleistų kauptis drėgmei karnizo 
konstrukcijoje (Brėžinys 42). 

Karnizo konstrukcijoje taip pat rekomenduojama naudoti 
sistemą, neleidžiančią po stogo danga patekti paukščiams – 
paukščių užtvaras (ypatingai naudojant kvėpuojančią plėvelę). 
Tada sumontuokite antrą grebėstų tašelių eilę. Ją reikia 
sumontuoti taip, kad apatinės eilės čerpės išsikištų už karnizo 
tašo per 50–70 mm. Tada čerpių eilė tvirtinama laikikliais.

Nepamirškite sumontuoti papildomo tašelio, skirto 
saugumo elementams (užtvarai nuo sniego bei apžvalgos 
aikštelėms) pritvirtinti. Jis montuojamas tarp dviejų stogo 
grebėstų eilių. Tašas užtvarai nuo sniego montuojamas 
tarp trečios ir ketvirtos eilių, tašas stogo aikštelei – už 
dūmtraukio. Papildomo tašo žingsnis priklauso nuo čerpių 
ilgio. Betono čerpėms papildomo tašo žingsnis sudaro 150 
mm. Klojant kitos rūšies čerpes būtina stebėti, kad apsau-
gos elemento gembės (stovo) kulno apatinis kraštas neišsi-
kištų iš čerpių eilės krašto, o būtų išsidėstęs per vidurį..

DĖMESIO! Apsaugos elementų gembėms (stovams) pri-
tvirtinti klojant čerpes „Vittinge“ ir „Dantegl“, naudoja-
mas platesnis papildomas tašas (100 mm) (Brėžinys 45).

Tilgaplekk

Linnutõke

Roovi kõrgendus 
15-25 mm
Roov 50x50 mm

MONIER´i katusekivi

MONIER´i katusekivi

Ventileeriv linnutõke

Roov 50x50 mm

Grebėstai

Monier stogo čerpės

Monier stogo čerpės

Ventiliacinė paukščių užtvara

Paukščių užtvara

Laštakis 
(lašelinė)

Korekcinis tašelis

Grebėstas 50x50 mm

20x25 mm

Grebėstas 50x50 mm

Venti-
liaciniai 
tašeliai

Papildomas 
tašelis

brėžinys 40

brėžinys 41

brėžinys 42

brėžinys 43

brėžinys 44

brėžinys 45
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Apžvalgos aikštelės laikiklis ir apžvalgos aikštlė
Išeiga : 900 mm. tarpas tarp laikiklių
Naudojami medvarščiai  
8x45 mm. Tvirtinami 
ant papildomo tašelio.

Sniego gaudytuvo laikiklis
Išeiga: 1 vnt., 750-1000 mm atstumu
Medžiaga: Dažytas cinkuotas plienas,
Naudojami medvarščiai 
8x45 mm. Tvirtinami 
ant papildomo tašelio.

Medžiaga : Dažytas cinkuotas plienas

Sniego gaudytuvo vamzdis
Ilgis: 2000 mm., diametras 32 mm.
Medžiaga : Dažytas cinkuotas plienas



stOgLatakiO (stOgO ĮLajOs ) kOnstrUkCija

Rengiant stogo paklotą būtina užtikrinti, kad stogo įlajos 
nepraleistų vandens, bei neleisti susidaryti nišoms, kuriose 
kauptųsi vanduo. Montuojant grebėstus, iš abiejų stogo 
įlajų pusių 30 cm atstumu nuo jos ašies įrengiamas ištisinis 
lentų paklotas, kurio išdėstymo lygis turi sutapti su viršuti-
niu gegnių paviršiumi. Vietoj lentų pakloto galima naudoti 
specialų pamušalinį profilį, kuris padeda lengviau įrengti 
stoglovį ir sumažina visos konstrukcijos storį paveikslas 6. 
Jei stogo nuolydis yra didelis (>30 °), ištisinis įlajos lentų 
paklotas yra nebūtinas, jei stogo plėvelė yra tinkamai iš-
klota, stogo įlaja nepraleidžia vandens bei pasirūpinta, kad 
nesusidarytų įdubos, kuriose kauptųsi vanduo.

Atraminę konstrukciją stoglatakiui, kuris yra pagamintas 
iš aliuminio lakšto, sudaro tašai, kurių dydis sutampa 
su stogo grebėstų tašų, kurie išdėstomi po stoglatakiu iš 
abiejų jo ašies pusių per stoglatakio sparnų vidurį, dydžiu. 
Stoglatakio atraminiai tašai reikalingi tam, kad būtų 
sujungti stogo grebėstų eilių galai, tokiu būdu sudarant 
plokštumą, kuri tarnauja kaip lygus pagrindas aliuminio 
stoglatakiui (Brėžinys 46).

Aliuminio stoglatakio lakštai išdėstomi ant atraminių tašų 
nuo karnizo iki stogo kraigo, perdengiant 100–150 mm, ir 
tvirtinami specialiais stoglatakio laikikliais (Brėžinys 47). 
Tuo pat metu ant dviejų stoglovio sparnų klijuojama juosta, 
skirta lakštinei medžiagai sandarinti (Paveikslas 7).

Jei stoglatakis baigiasi per stogo šlaito vidurį, o ne ant 
karnizo (pavyzdžiui, jei esama išsikišančios mansardos), 
tai stoglatakio latakas suformuojamas iš aliuminio lakšto. 
Stoglatakio latako galinės dalies sparnai palaipsniui ištiesia-
mi ir įkišami po stogo paviršiumi, suformuojant tvarkingą 
mazgą (Brėžinys 48). Viršutinėje stoglovio dalyje lakštai 
sujungiami falcu arba sandūra uždengiama 140 mm pločio 
sandarinimo juosta „Wakaflex“ (Paveikslas 8).

16

Paveikslas 6

Paveikslas 7
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brėžinys 47

brėžinys 46
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Paveikslas 8

brėžinys 49

brėžinys 50

Katusekivi

Joonise nimetus

MONIER'I KATUSEKIVI  

A4 paber

Aasta 2008
Mõõtkava 1:5

Neelu sõlmed
Monier OÜ
Pärnu mnt 139  
Tallinn, Eesti
www.monier-roofing.ee

MONIER'I KATUSEKIVI

ALUMIINIUMNEELU SÕLM

PIKIROOV

NEELUPLEKITIHEND
KINNITUSKLAMBER

ALUMIINIUMNEEL

120-150

100 ALUSKATE

NEELUALUSPLEKK
KALDE PUHUL ALLA 30°

NEELUSARIKAS

DISTANTSLIIST

SARIKAS

Monier'i katusekivi
Pikiroov

Neeluplekitihend

Vario-neeluplekk

Aluskate

Neelusarikas

Distantsliist

Sarikas

153NB!!! Antud sõlmed on soovituslikud 
ning tuleks viia kooskõlla vastavalt ülejäänud projekti konstruktiivsete lahendustega.
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Monier OÜ
Pärnu mnt 139  
Tallinn, Eesti
www.monier-roofing.ee

Monier'i katusekivi
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Kinnitusklamber
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100 Aluskate

Neelualusplekk
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Distantsliist
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VARIO-PLEKIGA NEELU SÕLM

MONIER'I KATUSEKIVI
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VARIO-NEELUPLEKK
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NEELUSARIKAS

DISTANTSLIIST

SARIKAS

300
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brėžinys 48

Monier stogo čerpės

Monier stogo čerpės

Gegnė

Gegnė

Stoglatakio gegnė

Sandarinimo juosta
Grebėstas

Plėvelė

Vario-aliuminis stoglatakis

Ventiliaciniai 
tašeliai

Ventiliaciniai 
tašeliai

Aliuminis stoglatakis

Sandarinimo juosta
Stoglatakio laikiklis

Naudojamas kai stogo 
nuolydis mažiau kaip 300

Grebėstas

Plėvelė

Plėvelė

Stoglatakio pagrindas



ČerPiŲ Paskirstymas ant stOgO
Čerpės užkeliamos ant stogo ir tolygiai paskirstomos 
nedidelėmis krūvelėmis po visą stogo šlaitą, kad čerpių 
nereikėtų kilnoti. Pavyzdžiui, jei stogo dangai naudojama 
betono čerpė, krūvelės, kurių kiekvieną sudaro 8 čerpės, 
išdėstomos 1200 mm atstumu viena nuo kitos. Tokiu 
būdu svariai sumažinamas darbų krūvis, čerpės klojamos 
greičiau ir saugiau (Brėžinys 51).

DĖMESIO! Prieš klojant natūralias (nedažytas) čerpes ir 
angobuotas čerpes (ypač „sendintas“), taip pat betonines 
Zanda Elegant čerpes, rekomenduojame sumaišyti kelių 
pakuočių turinį atsitiktine tvarka ir išdėstyti palei stogo 
šlaitą. Tokiu būdu stogo dangos paviršius bus vienos spal-
vinės gamos.

1.  Čerpės klojamos nuo apatinės eilės dešiniojo kampo. 
Stebėkite, kad stogo šlaitai būtų vienodo pločio. Kai ku-
rių rūšių čerpių komplekte būna ir pusinių čerpių, kurios 
leidžia tiksliau reguliuoti šlaito plotį. Ant čerpės šoninės 
briaunos yra specialios užkaitos, leidžiančios perstumti 
čerpes per 1–2 mm kitų čerpių atžvilgiu. Baigus lyginti 
visą apatinę eilę, ji tvirtinama prie grebėstų laikikliais 
(medsraigčiais).

ČerPiŲ kLOjimas
2.  Tada klojamos kitos eilės. Pradėkite nuo stogo dešiniojo 

krašto ir išklokite 2–3 nepilnas čerpių eiles (po kelias 
čerpes kiekvienoje eilėje). Išklotos vertikalios eilės turi 
būti išdėstytos statmenai apatinei čerpių eilei, išklotai 
palei karnizą. Pritvirtinkite čerpes (Brėžinys 52). 

3.  Tada pradėtos vertikalios eilės baigiamos kloti iš dešinės 
į kairę. Prieš tvirtinant stogo šlaito šoninę lentą (vėjalen-
tę), nupjaunami grebėstų galai (Brėžinys 53).

4.  Klodami eilines čerpes nepamirškite sumontuoti stogo 
kopėtėlių. Jų viršutiniai galai užkabinami už grebėstų, o 
pats laiptelis remiasi į čerpes.Čerpes kloti nėra sudėtin-
ga, tačiau reikalingas tikslumas (Brėžinys 54).

DĖMESIO! Išilginis čerpių poslinkis (laisvumas) neturi 
būti toks didelis, kad atskirų čerpių kraštai būtų iškilę virš 
stogo plokštumos, kadangi trukdo judėti stogu ir mažina 
stogo atsparumą vandeniui.
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brėžinys 51

brėžinys 52

brėžinys 53

brėžinys 54
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PUsiniŲ ČerPiŲ naUdOjimO PriVaLUmai dengiant šLaitiniO 
stOgO stOgLatakĮ ir nUOŽULnŲ kraigą
Gamyklinės pusinės čerpės naudojamos tam, kad nereikėtų pjauti čerpių ir 
kloti mažų gabaliukų dengiant stoglatakį ir šlaitinio stogo nuožulnią briauną 
(brėžinys 55). Dirbti su mažais čerpių gabaliukais yra sudėtinga, be to, juos 
sunku patikimai pritvirtinti. Jei klojant čerpes tampa akivaizdu, kad visos čer-
pės neužtenka eilei prie stoglatakio arba nuožulnios briaunos baigti, o reikia 
tvirtinti mažą čerpės gabaliuką, pusinė čerpė leidžia padidinti žingsnį, tokiu 
būdu baigti eilę su pusiau nupjauta čerpe, kurią lengva tvirtinti ir kuri tvirčiau 
laikysis (brėžinys 56-63). Naudojant šias čerpes, stoglatakiui ir nuožulniai 
briaunai suteikiamas ryškus, vientisas vaizdas, juos tampa saugiau eksploatuo-
ti. Pusinės čerpės, naudojamos klojant čerpes, nesiskiria nuo kitų čerpių.

eiLinės ČerPės tVirtinimas
Eilinę čerpę rekomenduojama tvirtinti čerpių laikikliais (kie-
kvienai čerpių rūšiai skirtas tam tikras laikiklis). (Brėžiniai 
65, 67, 68). Naudojant laikiklius stogo paklotas yra tvirtai su-
jungiamas, stogas nepraleidžia vėjo, po jį galima saugiai judėti. 
Prireikus, čerpes galima perstumti išilgai arba keisti atskirus 
pažeistus egzempliorius. Laikiklių, naudojamų klojant čerpes, 
kiekis priklauso nuo stogo nuolydžio ir vėjo apkrovos. Tvir-
tinamos visos čerpės stogo šlaito perimetru – šlaito kraštai, 
eilės prie karnyzo ir kraigo, stoglovio, čerpės prie nuožulnaus 

kraigo ir čerpės aplink stogo pralaidų mazgus, stoglangius, 
kaminus. Kitos eilinės čerpės tvirtinamos įstrižai priklau-
somai nuo stogo nuolydžio tokia tvarka: kai stogo nuolydis 
< 45° – tvirtinama kas trečia čerpė, kai stogo nuolydis ≥45 
° – tvirtinamos visos čerpės (brėžinys 64). Kiekviena čerpė 
taip pat tvirtinama tose vietose, kur yra didelė vėjo apkrova. 
Atpjauta čerpė, kurios neįmanoma pritvirtinti laikikliu 
(stoglatakiuose ir ant nuožulniųjų briaunų), tvirtinama 
specialiais laikikliais, skirtais pjautoms čerpėms pritvirtinti, 
(Brėžinys 66) arba klijais.
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brėžinys 55

brėžinys 56

brėžinys 59

brėžinys 62

brėžinys 57

brėžinys 60

brėžinys 63

brėžinys 58

Atstumas nuo nupjaunamų 
čerpių iki pagalbinės žymėjimosi 
linijos yra 30 arba 60 cm.

brėžinys 61
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Atstumas nuo nupjaunamų čerpių iki 
pagalbinės žymėjimosi linijos yra 30 
arba 60 cm.
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Laikikliai eilinėms čerpėms Danteglir Vittinge

šLaitiniO stOgO kraigas ir nUOŽULnUs kraigas
Tinkamai sukonstruoti ir padengti stogo kraigas ir nuožul-
nus kraigas užtikrina reikiamą stogo dangos ventiliaciją ir 
apsaugo ją nuo lietaus bei sniego.

kraigO ir nUOŽULniŲ kraigŲ tašeLiai
Stogo kraigas ir nuožulnieji kraigai pradedami montuoti 
nuo kraigo tašelio. Dažniausiai šiam tikslui naudojamas 
to paties dydžio tašelis kaip ir visi stogo grebėstai. Tai 
leidžia sukonstruoti kokybišką pagrindą čerpėms atremti ir 
pritvirtinti. Kraigo ir nuožulnių kraigų tašeliai tvirtinami 
specialiais laikikliais (kraigo tašelio tvirtinimo plokštelės ). 
(Paveikslas 9). Jie montuojami ant viršutinio grebėsto, iš 
abiejų pusių, 0,6–0,9 m atstumu vienas nuo kito. Tiksli  
plokštelės pozicija nustatoma tada, kai uždedama viršuti-
nės eilės čerpė, ir įsitikinama kad ji netrukdo čerpei. Tada 
plokštelė tvirtinama prie viršutinio grebėsto 2 varšteliais, o 
kraigo tašelis tvirtinamas prie kitos ploštelės dalies. Tašeliai 
turi būti išdėstyti tokiame aukštyje, kad kraigo čerpė rem-
tųsi ir į eilinę čerpę, ir į kraigo tašelį.

brėžinys 64

brėžinys 65

brėžinys 66

brėžinys 67 brėžinys 68

Paveikslas 9
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kraigO ir nUOŽULniŲ  
kraigŲ VentiLiaCinė tarPinė
Sumontavus kraigo ir nuožulnių kraigų tašą, kraigą ir 
nuožulnų kraigą būtina užkloti kraigo sandarinimo juostą. 
Esama dviejų kraigo juostų tipų – ventiliuojamo plastikinio 
sandariklio ir ventiliuojamos sandarinimo juostos („Figa-
roll“ ir „MetalRoll“). Plastikinį ventiliuojamą sandariklį 
galima naudoti tik klojant betono čerpes „Zanda“ ir tik įren-
giant horizontalų stogo kraigą (šiuo atveju galima naudoti ir 
sandarinimo juostą). (Paveikslas 10). Nuožulnų stogo kraigą 
dengiant betono čerpėmis „Zanda“, kraigo sandarinimui 
reikia naudoti sandarinimo juostą „Figaroll“ arba „Metal-
roll“. Kitų „MONIER“ bendrovės gaminamų čerpių tipų 
atveju reikia naudoti tik „MetalRoll“ arba „Figaroll“ – 
dengiant ir kraigą, ir nuožulnų kraigą (Paveikslai 11, 12).

kraigO ČerPė
Įrengus paklotą iš sandariklio, ant viršaus klojama kraigo 
čerpė, kuri tvirtinama kraigo laikikliais ir medsraigčiais 
(kraigo čerpės „Vittinge“ ir „Minster“ tvirtinamos tik 
medsraigčiais ir poveržlėmis su sandarikliu). (Brėžiniai 69, 
70). Vietą, kur jungiasi du statmeni stogo kraigai, reikia už-
dengti T formos čerpe, o vietą, kur kraigai susikerta – X for-
mos čerpe. Vieta, kur jungiasi dvi stogo nuožulnios briaunos 
ir horizontalus kraigas, uždengiama Y formos čerpe, kuri 
tvirtinama per išgręžtą 5 mm skersmens skylę arba kraigo 
laikikliais iš nuožulnios briaunos pusės (Paveikslai 13, 14).

Paveikslas 10

Paveikslas 11

Paveikslas 12

Paveikslas 13

Paveikslas 14



StOGO ŠLaItO kRaŠtaI
Stogo šlaito kraštą galima įrengti keturiais būdais. Būdas 
pasirenkamas priklausomai nuo to, kaip, jūsų manymu, 
turėtų atrodyti stogo danga, o taip pat nuo čerpių tipo.

1 variantas:  universali kraštinė čerpė (tik stogui, išklotam 
betono čerpėmis „Zanda“). Iškloję eilines čerpes ir išlygi-
nę grebėstų galus, ant stogo grebėstų galų pritvirtinkite 
kraštinę lentą. Viršutinė kraštinės lentos briauna turi būti 
išdėstyta eilinės čerpės ir kraštinės čerpės atžvilgiu taip, kad 
kraštinė čerpė vienu galu remtųsi į kraštinę lentą, o kitu – į 
eilinę čerpę. Kraštinės  čerpės klojamos iš apačios į viršų ir 
tvirtinamos medsraigčiais (Brėžinys 71).

2 variantas:  dešinės ir kairės pusės kraštinės čerpės. Tai 
pats atspariausias klimato veiksniams sprendimas, nerei-
kalaujantis specialios priežiūros. Stogo danga pradedama 
montuoti iš dešinės pusės nuo kraštinių čerpių. Toliau 
klojamos eilinės čerpės, o ant kairiosios stogo dangos 
briaunos – kairiosios pusės kraštinės čerpės. Patikrinkite 
stogo plotį, grebėstus geriau nupjauti žinant tikslų šlaito 
plotį (Brėžinys 72).

3 variantas:  eilinė dviejų bangų čerpė. Kai stogo kairiam 
kraštui dengti naudojamos dviejų bangų čerpės, stogas pra-
dedamas dengti nuo įprastų eilinių čerpių iš dešinės pusės, 
kurios turi išsikišti iš šlaito krašto per 1–2 cm. Tam, kad 
1–2 cm išsikišimas būtų ir iš kairės pusės, reikia baigti eilę 
dviejų bangų čerpėmis. Patikrinkite stogo plotį, grebėstus 
geriau nupjauti žinant tikslų šlaito plotį (Brėžinys 73).

4 variantas: kraštinis (vėjalentinis) aliuminio elementas. 
Naudojant aliuminio elementą, kraštinės lentos viršus turi 
būti vieno lygio su eilinės čerpės bangos viršum. Aliuminio 
elementas tvirtinamas prie kraštinės lentos medsraigčiais taip, 
kad elemento kraštas uždengtų čerpės bangą (Brėžinys 74).

brėžinys 69

brėžinys 70

brėžinys 73

brėžinys 74

Kraigo tašelio tvirtinimo plokštelė 

Kraigo tašelis

Kraigo sandarinimo juosta

Plėvelė

Ventiliacinis tašelis

Kraigo čerpės laikiklis

min 150 mm

brėžinys 72

brėžinys 71
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StOGO PRaLaIDOS
Bendrovė „Monier“ siūlo įvairius čerpių stogo pralaidos 
elementų rinkinius, prie kurių pridedamas ir stogo plėvelės 
pralaidos mazgų sandariklis ir tvirtinamųjų detalių rinki-
nys, padėsiantis montuoti elementus (Brėžinys 87).

Įvairaus dydžio pralaidų elementams galima naudoti san-
darinimo juostą „Flexiroll“, kurios pagalba sandarinamos 
stogo plėvelės ir čerpės pralaidos (Brėžinys 85).

Pralaidas ir čerpes galima sandarinti ir gaminio „Wakaflex“ 
pagalba. Stogo pralaidas rekomenduojama išdėstyti kuo 
arčiau stogo kraigo tam, kad būtų išvengta didesnės sniego 

kItI StOGO DaNGOS MaZGaI

aluskatte läbiviigutihend lisaroovi tükk
2x50x50

kI
tI

 S
tO

G
O

 D
a

N
G

O
S 

M
a

ZG
a

I

apkrovos (sniego susikaupimų). Virš stoglangių montuojami 
sniego gaudytuvai. Ventiliacinius stogo elementus (kaminė-
lius) galima apsaugoti nuo sniego stogo kopėtėlių pagalba.

sandŪrŲ eLementai. 
Sienų ir stogo sandūros vietos uždengiamos skardiniais arba 
aliuminio elementais ir gaminiu „Wakaflex“ (Brėžiniai 75-78, 
Paveikslas 15). Naudojant skardinius arba aliuminio elemen-
tus, išsprendžiama stogo konstrukcijų vėdinimo problema 
(Brėžinys 86).

saUgOs reikaLaVimai Įrengiant šLaitinĮ stOgą
Namo stogas yra jūsų nuosavybė. Kaip turto savininkas jūs 
atsakote už asmenis, atliekančius darbus ant stogo (ka-
minkrėtį, antenos montuotoją ir pan.). Kad jų darbas būtų 
saugus, jiems būtina speciali įranga, priešingu atveju jie turi 
teisę atsisakyti dirbti ant stogo. Būtent todėl saugumo su-
metimais yra nustatyti stogo dangos konstrukcijų saugumo 
normatyvai.

brėžinys 75-84

Paveikslas 15

brėžinys 85

brėžinys 86

brėžinys 87

brėžinys 88

Vandens barjeras

Aliuminis parapetas
Stogo plėvelė

Aliuminis kamino apvadas

Sandarinimo juosta Wakaflex

Stogo plėvelė

Sandariklis
Aliuminis kamino apvadas

Pralaida Papildomas montavimo tašelis

Sandarinimo juosta Wakaflex
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Mūsų darbo pagrindas – kokybė. Mūsų klientai turi teisę iš mūsų tikėtis daugiau nei vien medžiagos savo stogui uždengti. Mes siūlome galimybę susikurti savo 
individualų stilių ir ilgalaikes vertybes. Mūsų pasišventimas darbui gali būti nusakytas žodžiais: Monier – Roofs for living.

mOnier Uab ~ Laisvės pr. 3 ~ 04215 Vilnius ~ tel.: +370 5 233 32 80 ~ faks.: +370 5 233 5912 ~ el.paštas: stogas@monier.com ~ www.monier.lt 
Kaunas ~ mob.tel. +370 655 06733

ROOFS FOR LIVING
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kOntrOLiniai kLaUsimai atLikUs darbUs:
StOGO DaNGOS IŠVaIZDa

  Ar kokybiškai užklota stogo plėvelė?
   Ar teisingai parinkti grebėstų tašelių ir ventiliacinių 

tašelių dydžiai?
   Ar teisingai sumontuoti grebėstų tašeliai ir ventiliaciniai 

tašeliai?
  Ar teisingai užklotos čerpės?
  Ar saugiai pritvirtinti atpjautų čerpių gabaliukai?

SaNDaRINIMaS
  Ar teisingai užsandarinta kraigo dalis?
  Ar teisingai sukonstruotas stoglatakis?
   Ar teisingai sumontuotas elementas ant karnizo 

grebėstų, neleidžiantis po stogu patekti paukščiams  
(paukščių užtvara)?

  Ar patikrintas stogo pralaidų atsparumas vandeniui?

SauGuMaS
  Ar pasirūpinta, kad galima būtų saugiai patekti prie dūmtraukio stogo kopėtėlėmis?
  Ar įrengtas tvirtinamasis mazgas ant stogo dirbančių žmonių saugos diržams?
  Ar sumontuota stogo aikštelė?
  Ar įrengti saugūs sniego gaudytuvai?
  Ar įrengiant stogo sistemas buvo laikomasi montavimo instrukcijos reikalavimų?

Parašas

Vardas

Kompanijos pavadinimas

Data

tVIRtINIMaS
   Ar čerpės pritvirtintos laikantis bendrovės 

„MONIER“ rekomendacijų/nurodymų?
   Ar kraigo čerpės išklotos laikantis bendrovės 

„MONIER“ rekomendacijų/nurodymų?

Vėdinimas
  Ar teisingai parinkti ventiliaciniai tašeliai?
   Ar teisingai įrengtos stogo ventiliacinės 

pralaidos?
   Ar užtikrintas visų stogo konstrukcijų mazgų 

vėdinimas?


