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Švarus vanduo ir šviežias oras, šiltas
kambarys ir patogios gyvenimo sąlygos
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Švarus vanduo ir šviežias oras,
šiltas kambarys ir patogios gyve-
nimo sąlygos – laimei, yra dalykų,
dėl kurių nereikia rūpintis. Tavo
gerove rūpinasi “Uponor”.

Besirūpindamas gyvenamąja aplinka
“Uponor” visuomet atsižvelgia į mus
supančią gamtą. “Uponor” sistemos
yra ilgaamžės, energijos ir vandens
sunaudojimas yra minimalus, didžioji
dalis įrenginių pagaminti iš pakarto-
tinai panaudotų medžiagų. Kasmet
mažinamas gamybos atliekų kiekis.

“Uponor” sprendimai – tai naudoti
paruoštos sistemos, kuriose yra visos
reikalingos detalės ir papildoma įran-
ga, todėl juos suprojektuoti, pristatyti
ir montuoti yra paprasta.

Šiame leidinyje aptariamos temos, su
kuriomis neišvengiamai teks susidurti
statant namą. Daugiau informacijos
apie visus “Uponor” sprendimus rasite
interneto svetainėje www.uponor.lt.

Mūsų pagalbos sulauks kiekvienas
individualaus namo statytojas ir reno-
vuotojas. Remdamiesi sukauptomis

žiniomis ir ilgalaike patirtimi, rasime
optimalų sprendimą, atsižvelgdami į
konkrečius poreikius ir galimybes.
Konsultuojame, ruošiame projektus.

Nuosavas namas nestatomas kasdien.
Dauguma daro tai vieną kartą – įsiren-
gia namus visam gyvenimui. Kadangi
tai, ką šiandien išsirinksite, Jūsų šeima
naudos ilgą laiką, privalote prieš pra-
dėdami statybą gerai viską apsvarstyti.
Galvokite apie savo artimųjų sveikatą
ir rinkitės visa, kas reikalinga, iš “Upo-
nor”.

“Uponor” siūlo patikimas plastikinių vandentiekio,
šildymo, kanalizacijos ir ventiliacijos vamzdynų
sistemas. Naudodami šiuos gaminius galite būti tikri,
kad vamzdynų sistemos patikimai veiks ir po kelių
dešimčių metų.



“Uponor” gyvenamųjų namų ventiliacijos sistemos.
Švarus oras Jūsų namuose.

Kad namai būtų jaukūs, labai di-
delę reikšmę turi šviežias ir švarus
vidaus oras. Šviežio oro poreikį
įvertiname tik tada, kai jo trūksta:
oras troškus ir sunkus, skauda
galvą, bloga savijauta, dažnai
sergame. Be to, vidinis klimatas
veikia ir statinio ilgaamžiškumą.

Kadangi šiandien statomi vis sanda-
resni namai, tinkamos ventiliacijos
sistemos poreikis ir svarba auga. Pas-
tatai, kaip ir žmogus, turi kvėpuoti,
kad iš namo konstrukcijų išsiskiriančios
medžiagos bei drėgmė būtų pašalintos
iš pastato. Ventiliacijos aktualumą
didina ir faktas, kad žmonės vis dau-
giau laiko praleidžia vidaus patalpose,
vis dažniau sergama alergija ir astma.

Šviežią orą be traukos gali užtikrinti
tik sumaniai parinkta oro apykaitos
sistema. “Uponor” kiekvienam namui
ruošia individualų projektą. į sistemą
įeina keletas pažangių sprendimų,
pavyzdžiui, oro apykaitos valdymas
pagal drėgmės arba CO2 kiekį patal-
poje – tai taupo energiją ir saugo na-
mą.

“Uponor” ventiliacijos sistema visą
užterštą orą pašalina iš jūsų namų
ištraukimo kanalu į ventiliacijos agre-
gatą. Ten prieš tai pašildytas ir filtrais
išvalytas lauko oras nukreipiamas pa-
davimo kanalais į gyvenamąsias patal-
pas. Paduodamo ir ištraukiamo oro
kiekiai turi būti tinkamai subalansuoti,
kad išvengtume problemų, kurias su-
kelia drėgmė ir pelėsis. Reguliuojamas
mechaninis oro apsikeitimas leidžia
namams tinkamai kvėpuoti.

Į paketą įeina viskas, ko reikia būsi-
majam naudotojui: projektavimas,
sistemos sudedamosios dalys. Pasiūly-
sime įrengimo specialistą ir derintoją,
duosime naudotojo vadovą.

Gerosios savybės

•  Montuojama lengvai ir greitai, 
nereikia stabdyti kitų statybos 
procesų.

• Ortakiai pjaustomi rankiniu pjūklu,
pjovimo paviršius nėra aštrus ir 
nesužeidžia rankų.

• Hermetiški sujungimai.
• Ortakis nerūdija.
• Švarus, netepaluotas, bekvapis, 

lygus.
• Antistatinis, nepritraukia dulkių.
• Lengva valyti.
• Tinkamas žmonėms, sergantiems

astma ir alergija.
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“Uponor” vandentiekio sistemos.
Sprendimas, apsaugantis nuo avarijų.

Vandentiekio avarija, kuri apga-
dina mūsų namus ir kurią likvi-
duojant reikia išardyti dalį sienos,
dabar turėtų būti praeitis.

“Uponor”, galvodama apie Jūsų namų
saugumą, sukūrė vamzdynų sistemą,
kurią lengva sumontuoti, galima be
vargo naudoti ir prireikus nepastebi-
mai sutaisyti. Juk žinoma, kad vamzd-
žių pasirinkimas lemia ir vandens ko-
kybę, ir sistemos sandarumą. Saugi
“Uponor” sistema tinka tiek naujai
statomam pastatui, tiek ir renovuoja-
mam namui.

Iš “Uponor” vandentiekio sistemos
vamzdžių neišsiskiria metalai bei kiti
geriamojo ir buitinio vandens teršalai.
Sistemos montavimas yra saugus, grei-
tas ir švarus, darbui nereikia suvirinimo
įrankių. Sistema atitinka statybos ir
darbų saugos reikalavimus.

“Uponor” vandens tiekimo sistema
puikiai tinka atlikti paslėptus monta-
vimo darbus pastatų konstrukcijose,
todėl bendras vaizdas gražesnis nei
montuojant vamzdžius sienų pavir-
šiuje. Be to, sienoje esantys vamzdžiai
yra apsaugoti nuo mechaninių pažei-
dimų. “Uponor” saugaus buitinio van-
dentiekio pagrindas yra kolektorius,
iš kurio vandentiekio vamzdžiai nuve-
dami į įvairias naudojimo vietas be
tarpinių sujungimų. Mažas vamzdžių
sujungimų skaičius lemia esminį sis-
temos patikimumą. Kadangi kiekvienai
vandens naudojimo vietai skiriamas
atskiras vamzdis, nekyla slėgio ir srau-
to svyravimų, o prireikus galima už-
sukti kiekvieną vamzdį atskirai.

Vamzdžiai sienų viduje įtaisomi ap-
sauginiame kevale. Tai turi keletą pri-
valumų. Vamzdžio kevale montuoti
paprasta, sutaupoma pinigų ir laiko.
Avarijos atveju apsauginis kevalas
neleidžia vandeniui patekti į konstruk-
cijas. Taip sumontuotus vamzdžius
nesudėtinga keisti.

Gerosios savybės

• Nedidelis svoris sumažina trans-
porto išlaidas.

• Lygus vidaus paviršius – vamzdžių
viduje nesikaupia kalkių nuosėdos.

• Didelis atsparumas – vamzdžiai 
išlaiko slėgius ir temperatūrą, ge-
rokai viršijančius normalius darbi-
nius slėgius ir temperatūrą.

• Elastingumas – vamzdžius lengva
lenkti, pjauti ir sujungti.

• Patikimi – sujungimai be judančių
elementų ir guminių tarpinių užti-
krina patikimumą dešimtmečius.

• Lengvi ir greitai paklojami – reikia
tik kelių įrankių ir šiek tiek vietos.

• Mažas triukšmas – “Wirsbo-PEX”
vamzdžiu vanduo teka be garso.

• Higieniškumas – vanduo neįgauna
pašalinio kvapo ir skonio.

Nordtest bandymais patvirtintas sprendi-
mas
1. Sandari kolektorių dėžė su įvadais vamzdži-

ams.
2.  Vamzdžio apsauginio kevalo sandarinimo 

tarpinės.
3. Perpylimo vamzdis, kuris išvedamas į bendrą

kanalizacijos sistemą. Galimas vandens nuo-
tekis nepadarys nuostolių, nuotekio vieta yra
lengvai pastebima.

4., 5. Šalto ir karšto vandens vamzdžiai yra 
apsauginiame kevale.

6. Vamzdžiai sujungiami patikimomis “Quick &
Easy” jungtimis.

7. Maišytuvas sandariai prijungiamas prie 
vamzdžio apsauginiame kevale.

8. Sandarinimo tarpinė sienos hidroizoliacijai.
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Visi mes norime jaustis patogiai.
Gerai šildomos grindys suteikia
kambariui jaukumo.

Romėnai naudojo grindų šildymą jau
prieš 60 m. pr. m. e., jie nukreipdavo
šilumą per pogrindinius latakus į pa-
talpas ir taip šildydavo grindis bei gy-
venamąsias patalpas.

Šis šildymo būdas yra ekonomiškas
dėl elastingų ir patvarių “Wirsbo-
pePEX” vamzdžių. Sistemoje cirku-
liuoja nedidelis kiekis žemos tempera-
tūros vandens, kuris vienodai skleidžia
šilumą – taip “Uponor” šildomų grindų
sistema sujungia vandens, kaip šilu-
mos nešejo, privalumus ir šiltų grindų
jaukumą. Turime visą sistemą: į komp-
lektą įeina paskirstymo kolektoriai,
patogaus ilgio vamzdžiai, šildymui
reikalingos temperatūros vandens
maišymo mazgas kartu su cirkuliaciniu
siurbliu ir kambario temperatūros bei
valdymo automatikos komponentai.

“Uponor” šildomų grindų sistemos
nei girdėti, nei matyti, joje nesikaupia
dulkės. Baldus namuose galima išdės-
tyti kur nori, nesirūpinant, ar tai nekli-
udys sklisti šilumai. Nėra neišvaizdžių
šilumos šaltinių. Šildomos grindys ne-
džiovina kambarinių gėlių net ir tada,
kai šaltomis žiemos dienomis sistema
dirba visu pajėgumu. Dėl šildomų
grindų namo vidaus temperatūra yra
tolygi ir grindys maloniai šiltos – šildo
kūną per betarpišką kontaktą. Atsi-
žvelgiant į grindų konstrukciją ir grin-
dų dangos tipą, šildymo vandens pa-
duodama temperatūra yra 30–45 °C
(betoninės grindys) ir 45–60 °C
(medinės grindys).

“Uponor” grindų šildymo sistemą
montuoti paprasta, kadangi kolektoriai
yra specialiai sukonstruoti taip, kad
veiktų saugiai ir patikimai. Vamzdžiai
ritėse gerai lankstosi, juos lengva kloti.
Vamzdyne cirkuliuojančiam vandeniui
šildyti galima naudoti skystąjį, kietąjį
arba dujinį kurą, elektros arba saulės
energiją, o su šilumos siurbliu – ir ki-
tus energijos šaltinius.

“Uponor” grindų šildymo sistemas
galima įrengti ir naujuose statiniuose,
ir renovuojamuose, nes jį galima mon-
tuoti ir ant esamų grindų. Šiuo atveju
jaukumo savo namams galima suteikti
be didelių ir brangių rekonstrukcijų.
Tinka naudoti atskirose patalpose arba
visame name, kotedžuose, butuose ir
visuomeniniuose pastatuose, sporto
salėse, ligoninėse, bažnyčiose, pramo-
ninėse patalpose ir t. t.

Gerosios savybės

• Šilumos šaltinis interjere nepaste-
bimas.

• Vienodai šiltos grindys suteikia 
patalpoms jaukumo.

• Optimaliai pasiskirsto šiluma. 
• “Uponor” grindų šildymo sistema

yra kompaktiška, montavimas 
greitas ir paprastas.

• Vamzdyne cirkuliuojančiam van-
deniui šildyti galima naudoti beveik
visus šilumos šaltinius.

• Galima šildyti daugumą grindų 
dangų (medis, akmuo, kilimas).

• Sistemose cirkuliuoja šiltas vanduo,
nėra jokio elektromagnetinio spin-
duliavimo, koks būna grindis šil-
dant elektra.

• Grindų šildymo sistemos įrengimo
kaina ir naudojimo sąnaudos ne 
didesnės negu kitų šiuolaikinių 
šildymo sistemų.

• Šildomos grindys pakelia nekil-
nojamojo turto vertę.

Betono konstrukcija
1. Parketas ar kita grindų danga
2. Betonas
3. Armatūra
4. “Wirsbo-pePEX” vamzdis
5. Vamzdžio tvirtinimo elementai
6. Šilumos izoliacija

Konstrukcija ant medinių tašelių
1. Parketas
2. Dangos pagrindas
3. “Wirsbo-pePEX” vamzdis
4. Aliumininė šilumos paskirstymo plokštė
5. Pagalbiniai tašeliai
6. Šilumos izoliacija

“Uponor” grindų šildymo sistemos.
Šviesi galva ir šiltos kojos.
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“Uponor” daugiasluoksnių vamzdžių sistemos.
Patogu montuoti, lengva renovuoti.
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“Unipipe” yra pasaulyje daugiau-
sia montuojamas daugiasluoksnis
vamzdis. Beveik 25 metų “Uni-
pipe” daugiasluoksnio vamzdžio
naudojimo patirtis suteikia dabar-
tiniam vartotojui patikimumo
jausmą. Naujoviška gamybos
technologija ir teisingas montavi-
mas užtikrina vamzdžiams dau-
giau kaip pusės amžiaus naudo-
jimo trukmę.

“Unipipe” daugiasluoksnio vamzdžio
vidinis ir išorinis paviršiai yra gaminami
iš polietileno PE-RT. Vamzdžiui gamin-
ti naudojamas aliuminis padeda išlai-
kyti reikiamą formą ir suteikia didelį
atsparumą slėgiui. Be to, vamzdis yra
lengvas, jį nesunku lankstyti. Vidinis
plastiko sluoksnis yra atsparus koro-
zijai ir higieniškas.

Vamzdį paprasta pjaustyti, lankstyti
ir sujungti, nereikia naudoti suvirinimo
įrenginių. Kelių sluoksnių elastingas
“Unipipe” daugiasluoksnis vamzdis
gerai slopina vamzdyne susidarantį
triukšmą. Tokia konstrukcija veikia
kaip geras šilumos izoliatorius ir ma-
žina kondensaciją ant vamzdžio pavir-
šiaus.

Kadangi vamzdžio išoriniam paviršiui
nereikia apdailos, sistema puikiai tinka
montuoti paviršiuje. Paviršinis monta-

vimas turi savo privalumų, pavyzdžiui,
darbas yra spartesnis, vamzdžius len-
gviau prižiūrėti ir prireikus atnaujinti.

“Unipipe” vamzdį galima naudoti
buitinio šildymo, grindų šildymo,
aušinimo sistemose. Šis universalus
daugiasluoksnis vamzdis taip pat nau-
dojamas ir pramoninėse vamzdžių
sistemose, pavyzdžiui, maisto pra-
monėje ir laivų statyboje, kur reikala-
vimai kokybei ir darbo patikimumui
yra labai aukšti.

Polietilenas PE-RT (DIN 16833)

Klijai, užtikrinantys plastiko ir aliuminio sujungimą

Išilgai ir perdengtai suvirintas aliuminio vamzdis
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Nuotekų valymas supančiai aplin-
kai ir gyvenimo kokybei daro įvai-
riapusį poveikį. Buitinės nuotekos
labiausiai teršia vandens telkinius.
Nesutvarkyta nuotekų sistema
gali užteršti šulinius ir požeminius
vandenis, sukelti vandens telkinių
užakimą, nemalonų kvapą ir este-
tinių problemų.

Kadangi švaraus vandens tiekimu ir
nuotekų valymu paprastai tenka rū-
pintis pačiam statytojui, pastato vidaus
nutekamųjų vandenų tvarkymo siste-
mos projektavimą ir montavimą reikia
gerai apgalvoti. Informaciją apie skly-
pui keliamus reikalavimus dėl nuotekų
galima gauti iš vietinio aplinkos ap-
saugos arba statybos specialisto, nes
reikalavimai skirtinguose regionuose
skiriasi.

Vienos dalies tvarkymo sistema

Jei arti individualaus namo nėra van-
dens telkinio, o gruntinis vanduo yra
giliai, galima apsiriboti paviršine valy-
mo sistema. Vienos dalies nutekamųjų
vandenų tvarkymo sistema reiškia,
kad visas nutekamasis vanduo valomas
paviršiniame valytuve. Pirminis valy-
mas vyksta septike, kur iš nuotekų
atskiriamos kietosios dalelės. Antrame
etape galimi du variantai: 1) nuteka-
mųjų vandenų filtravimas grunte;
2) nutekamųjų vandenų infiltravimas
į gruntą.

Pirmasis variantas naudojamas tuo
atveju, jei grunto pralaidumas yra ma-
žas, pavyzdžiui, dėl per daug aukštai
esančio gruntinio vandens lygio arba
labai tankaus grunto (pavyzdžiui, mo-
lio). Nutekamasis vanduo valomas iš
smėlio pagamintame filtruotame
sluoksnyje, po to surenkamas drenažo
vamzdžiuose ir nukreipiamas per su-
rinkimo šulinį į griovį.

Antro varianto naudojimas priklauso
nuo grunto galimybės sugerti nuote-
kas. Infiltravimo sistemos atveju nuo-
tekos išsivalo skaldos sluoksnyje ir jį
supančiuose grunto sluoksniuose.

Dviejų dalių nuotekų tvarkymo
sistema

Dviejų dalių nutekamųjų vandenų
tvarkymo sistema naudojama ekolo-
giškai jautriose zonose, pavyzdžiui,
netoli vandens telkinių. Šiuo atveju
WC nuotekos ir prausimosi vanduo į
kanalizaciją patenka atskirais vamz-
džiais. WC nuotekos surenkamos į
talpą, kurią pripildžius reikia ištuštinti;
prausimosi vandenį, atsižvelgiant į
grunto ypatybes, galima valyti infilt-
racijos arba filtravimo būdu.

Regionuose su arti paviršiaus esančiu
gruntiniu vandeniu, į baką reikia su-
rinkti visas nuotekas.

“Uponor” biochemino nuotekų
valymo talpykla

Skirta tankiai apgyventų arba ekolo-
giškai jautrių zonų, kuriose nėra
kanalizacijos tinklo, pastatų buitinėms
nuotekoms valyti.

“Uponor” buitinių nuotekų
valymo komplektas

Skirtas retai apgyvendintose zonose
esančių pastatų buitinėms nuotekoms
valyti. Sistema turi visus nuotekoms
nusodinti ir infiltruoti (filtruoti) rei-
kalingus komponentus. Komplektas
supakuotas į paketą, kurį lengva vežti.
Detales galima pirkti jau sukomplek-
tuotas ar atskirai, tačiau patariame
pasirinkti paruoštus komplektus.

“Uponor” buitinių nuotekų
valymo žemas komplektas

Ši grunto valymo sistema perdirba
vieno individualaus būsto nuotekas ir
išvalo jas iki reikiamo lygio. Septiką
galima montuoti esant bet kokiam
reljefui, kadangi nereikia giliai kasti.
Maždaug metro aukščio ir lengvas
septikas turi pakėlimo kablius, jo svo-

rio centras yra žemai, todėl nesunku
pakelti tiek sandėlyje, tiek statybos
aikštelėje.

“Uponor” buitinių nuotekų valy-
mo žemas komplektas su per-
pumpavimu

Tai paruoštas montuoti ir sukomplek-
tuotas tipinis sprendimas tuo atveju,
jei dėl grunto arba žemės paviršiaus
aukščio valomą vandenį reikia pum-
puoti. Pasirinkę šį komplektą, sutau-
pysite išlaidas, kurias turėtumėte skirti
atskiram siurblio šuliniui montuoti.
Septike atskirai talpoje esantis būtent
tam skirtas siurblys yra pakankamo
galingumo, turintis geresnes ypatybes
ir ilgaamžis. Iš įsiurbimo sistemos
galima padaryti filtravimo sistemą, jei
prie jos pridėsime surinkimo vamzdyno
paketą.

Gerosios savybės

• Išbaigtas – komplekte yra aiškios
instrukcijos ir medžiagos, kurių 
reikia montuojant.

• Ilgas naudojimo laikas užtikrina-
mas kruopščiai montuojant ir pa-
sirinkus aukštos kokybės sistemą.

“Uponor” nuotekų tvarkymo sistemos.
Aplinką tausojančios, priežiūros nereikalaujančios
sistemos.
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“Uponor” nuotekų va-
lymo sistemose yra
SITAC patvirtinantis
ženklas. Gamintojai turi
kokybės valdymo stan-
darto SFS-EN ISO9001
ir aplinkosaugos stan-
darto SES-EN ISO14001
sertifikatus.

Nuotekų biocheminis valiklis

Filtravimo sistema

Universali nuotekų sistema

Buitinių nuotekų sistema

Pirties nuotekų sistema

 



“Uponor” trapai ir vožtuvai.
Švara prasideda nuo mažmožių.
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“Uponor” trapai

Kiekvienoje patalpoje, kurioje ant
grindų patenka vanduo ar jos plauna-
mos didesniu kiekiu vandens, grindyse
būtina įrengti vandens surinkimo tra-
pus. Tokius trapus rekomenduojama
įrengti vonios kambaryje ir skalbykloje,
saunoje, ūkinėse patalpose, vandens
skaitiklių patalpoje, ventiliacijos pa-
talpose, katilinėse ir kt.

Patalpose įrengti trapai ne tik surenka
vandenį, bet ir neleidžia sklisti nema-
loniems kvapams. Kad nemalonūs
kvapai nesklistų į patalpas, trape nuo-
lat turėtų būti nedidelis kiekis van-
dens.

“Uponor” siūlomų trapų sistemoje
įrengti įvairios paskirties išimami žiedai
ir patentuotos konstrukcijos hidroizo-
liacinės tarpinės. Išimamas žiedas
naudojamas tuomet, kai trapas yra
įmontuotas žemiau grindų lygio.
Hidroizoliacinė tarpinė sujungia grindų
hidroizoliaciją su trapu. Tokiu būdu
išvengiama vandens nutekėjimo į
grindų konstrukciją.

Grindų trapas turi būti periodiškai
valomas. Kad valyti būtų lengviau,
trape įtaisyta lengvai išimama ran-
kenėlė.

“Vieser-Stop” vožtuvas

Tinkamai naudojant trapą, jame nuo-
latos turi būti vandens ir jis neturėtų
išdžiūti. Tačiau būna atvejų, kai trapas
ilgiau nenaudojamas ir jame esantis
vanduo išdžiūsta ir leidžia sklisti ne-
maloniems kvapams.

Vandens garavimą galima sumažinti
keičiant standartinį trapo vožtuvą į
“Vieser-Stop” užtvarinį vožtuvą. Vož-
tuvas tinka tik 140 mm aukščio papil-
domomis jungtimis trapams (artikulo
Nr. 488323, 488562, 488582).

“Vieser-Stop” užtvarinis vožtuvas
labiausiai tinka patalpoms, kur vanduo
kanalizuojamas retai ar atsitiktinai,
yra tikimybė, kad jis gali greitai išdžiūti.
Būtent:
• patalpos su šildomomis grindimis;
• vasarnamių vonios kambariai ir 

pirtys;
• pagalbinės patalpos;
• bendrabučių ir viešbučių vonios 

kambariai;
• daugiabučių namų drabužių džio-

vinimo patalpos;
• katilinės.



“Uponor” būsto drenažo vamzdynai.
Sausi pamatai – sveikas namas.
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Nuo gyvenamojo namo stogo per
metus vidutiniškai nuteka vidu-
tiniškai 50–100 m3 lietaus van-
dens ar nutirpusio sniego. Vanduo
gali rinktis į balas arba šaltu metu
suledėti, laikui bėgant – pažeisti
namo pamatus ir kitas konstruk-
cijas.

Drenažas surenka grunte aplink pa-
matus esantį perteklinį vandenį ir
nukreipia jį nuo namų.

Vamzdynų priežiūrai kas antrame dre-
nažo posūkyje turi būti drenažo šuli-
nys (3.), į kurį nusėda į drenažo vamz-
džius patekęs smėlis ir kitos nuosėdos.
Plastikiniu dangčiu uždaromo šulinio
valymo dažnis priklauso nuo nuosėdų
kiekio. Per drenažo šulinį galima iš-
valyti nuosėdas iš užsikimšusio dre-
nažo vamzdžio (4.).

Drenažo vanduo surenkamas į pagrin-
dinį šulinį (1.). Šulinyje esantis per-
teklinis vanduo nuteka į bendrą ka-
nalizaciją ar griovį.

Lietvamzdis nukreipia nuo stogo te-
kantį vandenį. Lietvamzdis prasideda
po stogo latako vertikaliu vamzdžiu.
Po lietvamzdžiu sumontuotas pil-
tuvėlis (7.), kuris nukreipia vandenį į
drenažo vamzdį (5.). Drenažo vanduo
surenkamas į pagrindinį šulinį (1.) ir
toliau nukreipiamas į bendrą kanali-
zaciją ar griovį.

Teleskopinis šulinys su grotelėmis (6.)
naudojamas tuomet, kai norima su-
rinkti iš kiemo lietaus ar sniego tirpimo
metu susidariusį vandenį. Kritulių su-
rinkimo šulinys sujungiamas su kana-
lizacija arba vanduo nukreipiamas į
griovį.

Būsto drenažo sistemos vamzdžius,
sujungimo detales, drenažo ir lietaus
šulinius bei pagrindinį šulinį su dang-
čiu ir uždaromuoju vožtuvu galima
įsigyti kaip komplektą. Jį galima pui-
kiai transportuoti automobilio prie-
kaboje.

Gerosios savybės

• Galima naudoti dviem būdais – 
išgręžus šulinio dangtyje esančius
įdubimus, iš jo galima padaryti 
lietaus surinkimo šulinį.

• Drenažui naudojamas “Uponor 
Tupla” vamzdis su lygiu vidumi
užtikrina geresnį savaiminį išsiva-
lymą.

• Drenažinis šulinys turi tris vamzd-
žių jungtis (jungtis nupjaunama 
šulinio viduje ir sujungiama su 
drenažo vamzdžiu).

1. Pagrindinis šulinys
2. Vandens nuvedimas
3. Drenažo šulinys
4. Drenažo vamzdis
5. Kritulių surinkimo vamzdis
6. Teleskopinis kritulių surinkimo šulinys
7. Lietaus surinkimo piltuvėlis

“Uponor” lietaus
surinkimo šulinys
400/70

“Uponor” drenažo
šulinys 315



“Uponor” izoliuoti vamzdžiai tin-
kami naudoti vasarnamiuose,
kempinguose, gyvenamuosiuose
namuose, sodybose, šiltnamiuose,
laikinuose pastatuose, kituose
pastatuose šalto klimato zonose.

“Ecoflex Supra” neužšąlantis van-
dentiekio vamzdis

“Ecoflex Supra“ vamzdžiais galima
vasarnamiui ar gyvenamam namui
pakloti vamzdynus, kurie neužšals net
esant -50 °C temperatūrai.

“Ecoflex Supra Plus“ neužšąlantis
vandentiekio vamzdis su šildymo
kabeliu

Universalus izoliuotas vandens vamz-
dis, kurį nuo užšalimo saugo savai-
minės reguliacijos šildymo kabelis.
Kabelis prie elektros tinklo prijungi-
amas su jungikliu, turinčiu indikatorinę
lemputę, kad būtų matyti, ar kabelyje
yra įtampa. Tuo metu, kai nėra užšali-
mo pavojaus, kabelį galima išjungti.
Šie vamzdžiai tinka vandens tiekimo
ir kanalizacijos sistemoms. “Ecoflex
Supra” vamzdžių sujungimo komple-
kte yra viskas, ko reikia vamzdžių
sujungimų, kabelių elektrinių sujungi-
mų ir hidroizoliacijos darbams atlikti.
Pridėta aiški naudojimo instrukcija su
brėžiniais.

Gerosios savybės

• Vamzdžiai, šildymo ir sujungimo 
kabeliai yra vienoje pakuotėje.

• Klojant nereikia jokių specialių 
įrankių.

• “Ecoflex Supra” izoliuotus vamzd-
žius galima kloti po žeme, net pa-
likti sniege.

• “Ecoflex Supra” vandentiekio 
vamzdžiai pagaminti iš kokybiško
PEM plastiko, turi Sveikatos ap-
saugos inspekcijos sertifikatą. Van-
duo išlieka gaivus, šviežias ir bek-
vapis.

• Dingus elektrai, nekyla jokių prob-
lemų. Užšalęs vamzdynas pradės
vėl veikti, kai tik elektra atsiras.

• “Ecoflex Supra” izoliuoti vamzdžiai
ilgaamžiai, gamybos metu kruopš-
čiai patikrinama kokybė.

“Ecoflex Mantle” vandentiekio
vamzdžio apsauginis sluoksnis

“Ecoflex Mantle” vandentiekio vamz-
dyje apsauginiame sluoksnyje esantis
šildymo kabelis šildo vamzdį, o aplink
vamzdį esantis šilumos izoliacijos
sluoksnis sulaiko šilumą.

Nuo užšalimo vamzdį saugantis ap-
sauginis sluoksnis užtraukiamas ant
vamzdžio ir montuojamas ten, kur yra
užšalimo pavojus, pavyzdžiui, rū-
siuose, pastogėse. Izoliacinį sluoksnį
galima naudoti iš įvairių medžiagų
pagamintuose vamzdžiuose, tiek
naujuose, tiek ir senuose namuose,
su sąlyga, kad vamzdžio skersmuo ne
didesnis nei 40 mm.

“Uponor” izoliuoti vamzdžiai.
Garantuota žiema be rūpesčių.
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“Ecoflex Supra Plus”
vandentiekio vamzdis
su šildymo kabeliu
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“Ecoflex Quattro”
izoliuotas šilto
vandens vamzdis

“Ecoflex Quattro” izoliuotas šilto vandens vamzdis
tiesiamas siaurame griovyje. Virinimo darbų beveik
nėra, todėl aplinka lieka švari. Minimalus griovio
gylis – 0,4 m.

Katilinė

“Ecoflex Quattro” izoliuotas šilto vandens vamzdis
yra lankstus, todėl projektuojant galima atsižvelgti
į sklypo formą. Prireikus iš katilinės galima
padaryti tiesioginius prijungimus į kitus pastatus.

Sveikatos apsaugos inspekcijos pripažinimą pelnę
“Ecoflex Thermo” šildymo vamzdžiai ir “Ecoflex
Aqua” šilto vandens vamzdžiai sujungti į vieną
paketą “Ecoflex Quattro”. Šildymo vamzdžiuose
yra apsauginis sluoksnis, saugantis nuo deguonies
difuzijos.

Šiltas vanduo

Šilto vandens
cirkuliacija

Šildymo vanduo

Šildymo vanduo

“Ecoflex Quattro” izoliuotas šilto
vandens vamzdis

“Ecoflex Quattro” izoliuotame šilto
vandens vamzdyje yra du šalto van-
dens vamzdžiai ir du šilto vandens
vamzdžiai, sujungti į vieną, nepra-
leidžiantį vandens, su geromis izolia-
cinėmis ypatybėmis, PEX porolono
apsauginiu sluoksniu paketą, dėl kurio
konstrukcijos šilumos prarandama
minimaliai.

“Ecoflex Quattro” izoliuotas šilto van-
dens vamzdis yra lengvas, lankstus,
lengvai tiesiamas. Montuojant nereikia
jokių specialių įrankių. Nereikia daug
kasti, nes vienam vamzdžiui užtenka
siauro griovio.

Siūlome įsigyti izoliuotų šildymo vam-
zdžių (“Ecoflex Thermo”) ir izoliuotų
vandentiekio vamzdžių šiltam van-
deniui (“Ecoflex Aqua”) komplektų.
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