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AUKŠTO TANKIO XPS PROFILIŲ  

„THERMOLIT“ MONTAVIMO INSTRUKCIJA 

 
Įvertinkite angos matmenis ir 

taisyklingumą. 

 

Paruoškite reikiamo ilgio profilį.  

 

Horizontalių profilių ilgis - lango angos 

matmuo plius abiejų vertikalių profilių 

plotis. Vertikalių profilių matmuo toks pat, 

kaip angos. 

 

 
 

Aukšto tankio XPS profiliai yra 2,5m ilgio, 

todėl mažiau sujungimų, greitesnis ir 

mažiau kainuojantis darbas. 

 

 
 

„Thermolit“ profilius pjaukite medžio 

apdirbimui skirtais įrankiais. 

 

 
 

Montavimą pradėkite nuo apatinio. Šį ir 

viršutinį profilius rekomenduojame 

montuoti vientisus  (paprastesnis darbas).   

 

 
 

Atpjovę tinkamą „Thermolit“ profilio ilgį, 

profilį ir sieną sudrėkinkite vandeniu – tai 

užtikrina tinkamą poliuretano klijų 

stingimą ir sukibimą. Profilis turėtų būti ne 

šlapias, bet drėgnas. 
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Ant profilio užpurkškite dvi poliuretano 

klijų juostas.   

 

 
 

Profilį prispauskite prie sienos, patikrinkite 

jo horizontalumą arba vertikalumą. 

 

   
 

Pragręžkite angas tvirtinimo varžtams, 

įstatykite ir prisukite varžtus. 

 

 
 

Varžtai sukami kartu su poveržlėmis. 

Montuojant apatinį „Thermolit“ profilį, 

pirmus varžtus sukite ties lango 

statramsčių vieta, kitus varžtus sukite 

nerečiau kaip 50cm vienas nuo kito. 

Montuojant vertikalius ir viršutinį 

profilius, varžtai sukami nerečiau kaip 

70cm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 „Thermolit“ profilių montavimo metu 

klijus naudokite ir sudūrimų vietose. 

 

Jei lango svoris viršija 100kg į vieną bėginį 

apatinio išnešimo profilio metrą arba 

langas montuojamas toliau kaip 14cm nuo 

sienos, būtina klijuoti ir prisukti atramines 

kaladėles. Atraminės kaladėlės daromos 

objekte iš „Thermolit“ profilio. Kaladėlių 

aukštis 12 – 20cm.  
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Kaladėles dėkite po lango statramsčiais. Jei 

manote, kad nepakanka - panaudokite jų 

daugiau. 

 

Tvirtindami mūro varžtais angas gręžkite 

6mm, o jei naudosite varžtus su 

nailoniniais kaiščiais - angas darykite 

kaiščio matmens.  

Montuodami prie „kietų“ medžiagų 

(betono, silikato, keramikos) naudokite 

mūro varžtus arba varžtus su nailoniniais 

kaiščiais. Prie akyto betono, dujų silikato  

ar keramzitbetonio profilį tvirtinkite 

varžtais su nailoniniais kaiščiais (nemažiau 

kaip 10mm skersmens) arba specialiais 

varžtais porėtoms medžiagoms, kurių 

skersmuo 8 – 8,5mm.  

Rekomenduojamas varžtų tvirtinimo gylis 

silikatinėse plytose ir silikatiniuose 

blokeliuose - nemažiau kaip 60mm, akyto 

betono, keramzitbetonio ir keraminiuose 

blokeliuose - nemažiau kaip 80mm, betone 

- nemažiau kaip 40mm. 

 

Varžtų tvirtinimo gylis yra tik 

rekomenduojamas, todėl reikėtų žinoti, kad 

skirtingos medžiagos turi skirtingą tankį. 

Jei manote, kad varžtai blogai laiko, sukite 

juos ilgesnius arba naudokite daugiau.  

 

Sumontavę „Thermolit“ profilį, langus 

galite pradėti montuoti po 12val. Prieš 

langų montažą nuo profilių pašalinkite 

klijų perteklių.  

  

Išsamesnę konsultaciją teikia UAB 

„Vekstrus“.     

Tel.: +370 685 32942 (Raimondas) 

 


