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1. PAGRINDINIV PROJEKTAVIMO IR DARBV VYKDYMO NORMV SI\RASAS: 

• STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS. 
• STR 2.07.01:2003" VANDENTIEKIS IR NUOTEKV SALINTUVAS. PASTATO 

INZINIERINES SISTEMOS. LAUKO INZINIERINIAI TINKLAI 
• RSN 26-90 "VANDENS VARTOJIMO NORMOS" 
• PAir GD prie VRM isakymas Nr.1-168, 2009 05 22 STATINIV VIDAUS 

GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR tRENGIMO 
TAISYKLES. 

2. PAGRINDINES SANITARINES SISTEMOS 

Kad uztikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame 
objekte turi bOti sios sanitarines sistemos: 

• salto vandentiekio 
• karsto vandentiekio 
• cirkuliacinio vandentiekio 
• buitinil.f. nuotekl.f. 
• riebaliniLt nuotekl.f. 

3. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiekiamo salto vandens temperatura +5° c 
+5° c 
+50°C 
0,6MPa 

Projektine salto vandens temperatura 
Projektine karsto vandens temperatura 
Maksimalus slegis vandentiekio sistemoje 

VIDAUS TINKLAI 

4. VANDENTIEKIS- SAL TAS, KARST AS, SIL TAS 

Projekte numatyta ivadinis salto vandens apskaitos mazgas su d25mm salto vandens 
skaitikliu. 

Reikalingas vidutinis vandens kiekis V1-1,1m3/h, T3-0,7m3/h. Vb-1.8m3/h. 
Karstas vanduo bus ruosiamas elektriniuose vandens pasildytuvuose 800litr1..f. ir 300 

litrLf.. Ant salto vandens padavimo vamzdzio i elektrinius vandens pasildytuvus montuoti 
uzdaromqji ventili ir atbulini voztuvq_. Ant karsto vandens isejimo vamzdzio is sildytuvLf. 
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montuoti uzdaromqji ventili. Ant T4 stov4. sumontuoti termostatus. Ant T4 linijos 
projektuojami termostatiniai ranksluosci4. dziovintuvai. Vandentiekio tinklai projektuojami is 
PPR ir PPR stabi vandentiekio vamzdzi4. d63-20mm ir daugiasluoksni4. vandentiekio 
vamzdzi4. d40mm-16mm saltam ir karstam vandeniui su izoliacija. Saltam vandeniui 
20mm izoliacija nuo rasojimo. Karstam vandeniui 20-40mm izoliacija. 

Prietais4. atjungimui pries kiekvienq_ prietaisq_ suprojektuoti uzdaromieji ventiliai. Ant 
atsak4. i stovus, stov4. uzdarymui projektuojami uzdaromieji ventiliai. 

Ant atsakos i virtuv~ projektuojami salta ir karsto vandens skaitikliai ir uzdaromieji 
ventiliai. Ant cirkuliacinio vandens atsakos projektuojamas termostatinis ventilis. 

Vandentiekio vamzdynai klojami pasleptai sienose ar grindyse. Prie vamzdyn4. 
palikti priejimus. Vamzdziai tvirtinami apkabomis. Sumontavus reikalinga sistemq_ praplauti, 
chloruoti ir isbandyti hidrauliskai. Tinkl4. nuolydis 0.002 prietais4.link. 

6. BUITINES NUOTEKOS 

Buitini4. nuotek4. -F1- surinkimui ir nuvedimui i lauko tinklus projektuojami vidaus 
buitini4. nuotek4. tinklai. Buitini4. nuotek4. tinklai projektuojami vida us PVC d11 0-50mm 
nuotek4. vamzdziais. Tinkl4. vedinimui stovai iskeliami virs stogo. Tinkl4. pravalymui 
suprojektuotos revizijos ant stov4.. Vamzdynai klojami pasleptai, sienose ir grindyse. F1 
isleidejai projektuojami d110mm. 

Riebalini4. nuotek4. surinkimui is virtuves projektuojami F3 tinklai. Riebalines nuotekos 
valomos tai yra riebalai sugaudomi 4 1/s riebal4. gaudykleje. Reikalinga F3 stovq_ tinkl4. 
vedinimui iskelti virs stogo. 

F3 isleidejas projektuojamas d 11 Omm. 

Hidraulinis isbandymas. 
Sumontavus tinklus visi vamzdynai isbandomi hidrauliskai ir praplaunami. Vandentiekio 

vamzdynai chloruojami. 
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1. Vandentiekis- vidaus tinklai 

1.1 Armatura 

Visa reguliuojamoji ir uzdaromoji armatura turi bOti sumontuota taip, kad bOt4. patogu 
prie jos prieiti. Projekte numatyta armatura turi atlaikyti 10 bar slegimq_ ir temperaturq_ 120 
oc. 

Korozijai atsparos moviniai ventiliai 

Armatura skirta montuoti vamzdynuose d15-d1 OOmm, transportuojant vandeni ir 
garq_ iki 11 OOC, darbiniu slegiu iki 1,6 MPa. lsbandoma 2,4MPa slegiu. 

Tiekiamo vandens maksimali temperatura 95°C. 
Armatura montuojama gulsciuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu ir 

flanginiu sujungimu atatinkanciu Europini standartq_. 

Atbuliniai voztuvai rutuliniai 

D15mm 
-korpusas pagamintas is kalaus ketaus 
-rutulys - poliuretanas 
-nominalus slegis PN 1,6 MPa 
-sandarinimas NBR ziedine tarpine 
-varztai I verzles is nerOdijancio plieno. 

Vandens skaitik/is Skaitiklis skirtas montuoti ir registruoti vandens suvartojimq_. 
Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos kokybes vandenL kurio temperatura nuo 5-30 ° C, 
slegis ne didesnis 10 bar4_. 
Skaitiklis daugiasrautis. Skaitiklis turi bOti pagamintas pagal ISO 9000 standartq_ ir iteisintas 
Lietuvoje. 

Tiekejas turi pateikti skaitikli4. techninius duomenis, medziag4. sertifikatus bei 
gamyklinius katalogus uzsakovui susipazinti. 

Skaitikliai naudojimui turi bOti patvirtinti Lietuvos standartizacijos komitete. 
Techniniai dokumentai, eksploatavomo ir techninio aptarnavimo aprasymai lietuvi4. kalba 
turi bOti pateikti inzinieriui likus 4 savaitems iki irengini4. paleidimo. Si4. instrukcij4. 
pateikiama 6 egz. Eksploatavimo ir technines prieziOros instrukcijos turi bOti tokio lygio, 
kad personalas galet4. eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti prietasq_. 
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1.2. Vamzdynai 

PPR ir PPR STAB/ vandentiekio vamzdziai ir fasonines dalvs. 

Vamzdziai pritaikyti saltam ir karstam geriamam vandeniui. Vamzdziai atsparOs 
temperatoros svyravimams iki 90 ° C. Siuose vamzdynuose 
Nesikaupia nuosedos. Jie nelaidOs triuksmui, atsparOs temperatoros ir slegio 
poveikiui, atsparOs plysimams, mazi hidrauliniai nuostoliai. 

Vamzdziai t.b. kruopsciai iskraunami, nevelkant zeme ir saugomi, kad ant 
j4. nepatekt4. riebalai, tepalai, taip pat saugomi nuo tiesiogini4. saules spinduli4.. 

Visi vamzdynai t.b. pazymeti siais gamintojo zenklais: 
Zaliava ir molekulines sandoros pobOdis, matmenys, gamintojo kodas, 

tikrinimo zenklas, DIN numeris pagaminimo data, ilgio atzymos. Fasonines dalys 
daugiasluoksnes lituojamos. Siq_ sistemq_ gali montuoti darbininkai turintys tam skirtus 
irankius ir isklaus~ vamzdyn4. mantavima taisykles ir turintys pazymejimus. 

Montavimas 
HarizantaiOs vamzdynai tiesiami 0,002 nualydziu i sanitarini4. prietais4. ir 

vandens istustinimo ventili4. pus~. Vamzdyn4. pasOkiai daromi naudajant fasanines 
dalis. 

Bandymas 
Pabaigus mantavimq_ salta ir karsta vandentiekia vamzdynai t.b praplauti 

vandeniu , kal istekes vandua atitinkantis geriama vandens HN 24:2003 reikalavimus. 
Vamzdynai bandami pries apdailas pradziq_ iki vandens emima armatoras 

sumantavimo. Banduamuoju slegiu bandama 30min, apziOrint vamzdynq_ ir 
sujungimus. Bandamasis slegis virsija darbini slegi 1,5 karta. Jei vamzdynuose 
nepastebima nutekejim4., bei kit4. defekt4., jis laikamas tinkamas eksploatacijai. 
Pabaigus bandymq_, vandua is sistemas isleidziamas. Vamzdyn4. izaliavimas ir kanal4. 
bei ang4. uzytaisymas atliekamas pa bandyma. 

Sterilizavimas Sterilizuojamna 30m in chlaruatu vandeniu 1 Odali4. 
chlarkalki4. prie milijana, isplaunama svariu vandeniu, kal liks 0,3-0,5mg/l chlaro. 

1.3. Vamzdzitt tvirtinimas 

Vamzdzi4. tvirtinimas. Vamzdyn4. tvirtinimui numatamas standartines apkabos kas 
1,5m 

2. Okia ir buitines nuatekos 

Polivinilch/oridas 

Storasieniai kanalizacijas vamzdziai pagaminti is neplastifikuoto palivinilchlarido baltas, 
pilkas spalvas. Vamzdziai atsparOs korozijai, neveikia chemikalais uzterstas vandua, 
atsparOs karstam vandeniui. Vamzdziai ir jungiamasias detales turi mavas. Movas turi 
sandarinima ziedq_ su plastmasiniu laikikliu. 

Nuatek4. ilgalaike maksimali temperatura nevirsija 60°C, a maksimali laikina ( iki 1 
Minutes ) - 93°C. 

PVC irS klases vamzdziai atitinka LST ISO 4435, SPS 5102, BS 44660/5481, DIN 
19534, EN 1401 standartus. Gumines tarpines pagamintas is NBR arba SBR gumos, 
atitinka SS 367612 standartus. 

PVC vamzdzi4. techniniai duomenys: 
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Tankis 1410kg/m3 (ISO 1183) 
E modulis 3000 Mpa (ISO 527) 
Specifine siluma 1 J/goK (VDE 0304) 
Silumos laidumas 0.15W/moK 
Min. lenkimo spindulys 300xdy (prie 20°C ) 

PVC slegio vamzdzi4. ilgaamziskumq_ atitinka ISO 1167 standartq_. 
PVC zaliava EVIPOL SH 6820. 
Ties jungtimi leidziamas 3° pakrypimo kampas 

Vamzdziai klojami grindyse, stovai sienose. Vamzdzi4. nuolydis 0.02. vamzdziai 
ir jungiamosios dalys atitinka ISO kokybes standartq_ ir sertifikuoti Lietuvoje. Sumontavus 
vamzdynas isbandomas sandarumui pagal vamzdyn4. reikalavimus. ApziOrima ir vienu 
kartu paleidziama 75% prietais4_. Jei apziOrint sistemq_ ir per sujungimus nerasta 
nutekejimo, sistema laikoma isbandyta. Pasirasomas bandymo aktas dalyvaujant rangovui 
ir inzinieriui. 
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EIL. 
NR. 

GAMINIO 
PAVADINIMAS 

ŽYMĖJI
MAS 

MATO 

VNT 

KIEKIS 
 

PASTABOS 

 

F1, F3  BUITINĖS NUOTEKOS 
 

1 PVC lauko  nuotekų vamzdžiai DN110mm  išleidėjams 
  

 m 25 Gylis 1.2m 

2 PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai  
Ø110mm 

 m 116  

3 PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai                
Ø 50mm 

 m 110  

4 Fasoninės dalys  
d110÷50 mm 

 vnt 170  

5 Revizijos d110mm/d50mm stovams  vnt 10/6 
 

 

6 Pravala su dangteliais šulinėliuose 
D110mm/d50mm 

 vnt 4/2  

7 Trapas katilinėje, vandens apskaitos mazge, virtuvėje 
d50mm 

 vnt 6  

8 Vėdinamoji stovo dalis virš stogo 
D110mm/d50mm 

 vnt 4/1  

9 Apkabos 
 

 vnt 140  

10 Klozetas su bakeliu 
 

 vnt 9  

11 Klozetai neįgaliesiems su bakeliu 
 

 vnt 2  

12 Praustuvas   vnt 13 
 

 

13 Praustuvas neįgaliesiems 
 

 vnt 2  

14 Plautuvė / plovimo vonios  vnt 4/2 Maisto ruoši- 
mo patalpose 

15 Vonia   
 

 vnt 3  

16 Trapas grindyse dušams d50mm  vnt 9  

17 Alkūnė kl.pajungimui  
d110mm 

 vnt 11  

18 Sifonas praustuvui d50mm 
 

 vnt 15  

19 Sifonas plautuvei d50mm  vnt 6 
 

 

20 Sifonas voniai d50mm  vnt 3  
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21 Sifonas ind. plovimo mašinai pajungti d50mm  vnt 1 

 
 

22 Sifonas skalbimo mašinai pajungti d50mm  vnt 2 
 

 

23 Tinklų išbandymas 
 

 m 251  

24 Tinklų praplovimas 
 

 m 251  

25 Riebalų gaudyklė 4 l/s  kompl 1 
 

 

 
 

VANDENTIEKIS V1, T3, T4 
 

1 PE100PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai d50mm 
Įvadui (žemėje) 

 m 10 Gylis1.8m 

2 Įvadinis vandens apskaitos mazgas su d25mm šalto 
vandens skaitikliu 

 kompl 1 Br.Vn-01 
 

3 PPR vandentiekio vamzdžiai 
D63mm (koridoriuje palubėje) 

 m 30 V1 

4 PPR šalto vandentiekio vamzdžiai d50x6.9mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 20 
 

V1 

5 PPR šalto vandentiekio vamzdžiai d40x5,6mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 30 V1 
 

6 PPR šalto vandentiekio vamzdžiai d32x4,5mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 10 V1 

7 PPR šalto vandentiekio vamzdžiai d25x3.5mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 28 V1 

8 PPR šalto vandentiekio vamzdžiai d20x2.8mm 
 

 m 30 V1 

9 PPR STABI karšto vandentiekio vamzdžiai d20x3.0mm 
 

 m 110 T3,T4 

10 PPR STABI karšto vandentiekio vamzdžiai d40x5.8mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 30 
 

T3 

11 PPR STABI karšto vandentiekio vamzdžiai d25x3.7mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 45 T3,T4 
 

12 PPR STABI karšto vandentiekio vamzdžiai d32x4.7mm 
(koridoriuje palubėje) 

 m 20 T3,T4 
 

13 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai           
Ø 20x2,25mm DN15( sanmazge,grindyse) 

 m 80  V1,T3,T4 

14 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai           
Ø 25x2,5mm DN20 virtuvėje(grindyse) 

 m 30 V1,T3,T4 

16 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai           
Ø 16x2,0mm DN12 virtuvėje, san. patalpose 

 m 60 V1,T3,T4 

19 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija nuo  
rasojimo – putų polimerinė medžiaga Ø63mm 

 m 30 V1 

20 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija nuo  
rasojimo – putų polimerinė medžiaga Ø50mm 

 m 20 V1 

21 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija nuo  
rasojimo – putų polimerinė medžiaga Ø40mm 

 m 30 V1 

22 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija nuo  
rasojimo – putų polimerinė medžiaga Ø32mm 

 m 10 V1 

23 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija nuo  
rasojimo – putų polimerinė medžiaga Ø20mm 

 m 30 V1 

24 Vamzdžių izoliavimas ∂=40mm storio šilumine izoliacija 
putintos plastmasės kevalais, Ø40mm 

 m 30 T3 

25 Vamzdžių izoliavimas ∂=40mm storio šilumine izoliacija 
putintos plastmasės kevalais, Ø32mm 

 m 20 T3,T4 

26 Vamzdžių izoliavimas ∂=30mm storio šilumine izoliacija 
putintos plastmasės kevalais, Ø25mm 

 m 45 T3,T4 
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27 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija putintos 
plastmasės kevalais, Ø20mm 

 m 190 V1,T3,T4 

28 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija putintos 
plastmasės kevalais, Ø25mm 

 m 58 V1,T3,T4 

29 Vamzdžių izoliavimas ∂=20mm storio izoliacija putintos 
plastmasės kevalais, Ø16mm 

 m 60 V1,T3 

30 Fasoninės dalys  
Ø 50-16mm 

 vnt 700 

31 Rutuliniai ventiliai prietaisams  
d 15mm 

 vnt 84 

32 Rankšluosčių džiovintuvai plieniniai cinkuoti d20mm  
N=150W 

 vnt 2 T4 

32 Rankšluosčių džiovintuvai plieniniai cinkuoti d20mm  
N=200W 

 vnt 6 
 

T4 

33 Rankšluosčių džiovintuvai plieniniai cinkuoti d20mm  
N=250W 

 vnt 1 T4 

34 Rankšluosčių džiovintuvai plieniniai cinkuoti d20mm  
N=300W 

 vnt 2 T4 

35 Rankšluosčių džiovintuvai plieniniai cinkuoti d20mm  
N=350W 

 vnt 2  

35 Atbulinis vožtuvas šaltam vandeniui d40mm(katilinėje)  vnt 1 
 

V1 

36 Termostatai ant –T4-  stovų ir atšakų   vnt 10 T4 stovams 
(2atšakoms) 

37 Šlangelės klozeto bakeliui 
 

 vnt 11 

38 Maišytuvas plautuvei / plovimo vonioms  vnt 4/2 

39 Maišytuvas praustuvams / neįgaliesiems  vnt 13/2 

40 Maišytuvas dušui su lanksčia šlanga  neįgaliųjų 
sanmazge 

 vnt 2 

41 Mašytuvas dušui sanmazguose, dušinėse  vnt 7 

42 Maišytuvas voniai su lanksčia žarna  vnt 3 

43 Rutulinis ventilis  atšakų atjungimui d20-25mm  vnt 40 

44 Rutuliniai ventiliai katilinėje sistemos ištuštinimui d15mm / 
plastikinė dėžutė 

 vnt 3 / 1 

45 Tinklų išbandymas 
 

 m 523 

46 Tinklų praplovimas 
 

 m 523 

47 Tinklų chloravimas 
 

 m 523 

48 Šalto vandens apskaita virtuvei: 
Uždaromasis ventilis d15mm 
Šalto vandens skaitiklis 

 kompl 1 

 










