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Įvadas Fasado kasetės SKRIN – gaminiai, kurie dėl savo universalumo plačiai naudojami 
statybos pramonėje. Pasiteisina kaip fasado danga ir naujuose, ir renovuojamuose 
pastatuose. Gali būti naudojamos dengti mažesnius statinius, pvz., garažus, 
stogines ar individualius gyvenamuosius namus, taip pat didelio ploto biurų, 
prekybos, viešosios paskirties objektų ir daugiabučių fasadus.

Fasado kasetes SKRIN galima tvirtinti ir horizontaliai, 
ir vertikaliai. Atsižvelgiant į užsakovų lūkesčius, naudojamos įvairūs padengimai 
atitinkantys korozijos klasę, yra įvairių spalvų. BP2 taip pat siūlo sisteminius 
sprendinius: kampus ir tvirtinimo elementus, kurie būtini įgyvendinant statybos 
projektą. Yra galimybė pagaminti nestandartinių elementų.

BP2 siūlo pagalbą rangovams nuo objekto projektavimo iki statybos, priėmimo 
etapo ir jį eksploatuojant.

Projektavimo tikslams parengtos lentelės, kuriomis vadovaujantis galima parinkti 
tinkamus atstumus tarp konsolių ir tvirtinimo elementų. Skaičiavimai atlikti 
vadovaujantis Lenkijos statybos standartais.

Profilių P01 ir P02 su konsolėmis K01 ir K02, kai atstumas tarp jų iki 1,0 m, apkrovų lentelė.

Profilis t [mm] Apkrovos tipas

1 m2 paviršiaus būdingoji apkrova
Profilio 
būdingoji 
apkrova

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m

Atstumas [m] 0,70 0,60 0,50 0,40 1 mb

P01 1,25
iki atramos (spaudimas) 0,77 0,77 0,77 1,35 0,60
nuo atramos (siurbimas) 0,98 0,98 0,98 1,71 0,76

P02 1,25
iki atramos (spaudimas) 0,60 0,60 0,60 1,04 0,46
nuo atramos (siurbimas) 0,87 0,87 0,87 1,53 0,68

P03 1,50
iki atramos (spaudimas) 0,66 0,66 0,66 1,15 0,51
nuo atramos (siurbimas) 1,18 1,18 1,18 2,07 0,92
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1.  Bendroji informacija    

Tvirtinimo instrukcijoje aiškinami su BP2 
siūlomos fasado sistemos tvirtinimu susiję 
dalykai. Instrukcija pirmiausia skiriama 
šių sistemų montuotojams, taip pat joje 
pateikiama informacija architektams, 
konstruktoriams, generaliniams rangovams, 
statybos darbų priežiūros inspektoriams ar 
užsakovams. 

Šio tipo fasado sistemos naudojamos 
statybose jau daugelį metų. Pastaraisiais 
dešimtmečiais dėl didžiulės paklausos 
statybose vyko žaibiška šios technologijos 
raida.  Pagrindinis veiksnys – laikas, kuri 
lemia kiekvienos investicijos naudingumą. 
Taigi patrauklūs yra tie gaminiai, kurie 
galima per trumpą laiką pagaminti ir 
pristatyti į statybos aikštelę bei greitai 
ir pigiai sumontuoti bemaž visomis 
orų sąlygomis. Tokie gaminiai turi būti 
aukštos kokybės, kad tenkintų estetikos 
ir patvarumo reikalavimus bei atitiktų 
galiojančius statybos įstatymus ir griežtus 
standartus, taikomus konkrečioje šalyje. 
Tvirtinimo instrukcijoje žingsnis po 
žingsnio aiškinama, kaip saugiai ir 
teisingai sumontuoti tokią sistemą.  Joje 
yra daug praktinių pastabų, kurios padės 
išvengti galimų problemų, atsirandančių 
neatsižvelgus į naudojamos medžiagos 
savybes, blogai paruošus dengiamas 
pertvaras ar naudojant netinkamus įrankius. 
Fasado sistemą, kurią gamina ir pristato 
įmonė „BP2“, sudaro:

Fasado kasetės SKRIN – techninė specifikacija

Fasado kasetės SKRIN – didžiausi ir mažiausi matmenys

Techniniai parametrai

Plotis A1 min./maks. – tvirtinant horizontaliai 300/3000 mm

Aukštis B1 min./maks. – tvirtinant horizontaliai 300/800 mm

Plotis A1 min./maks. – tvirtinant vertikaliai 300/3000 mm

Aukštis B1 min./maks. – tvirtinant vertikaliai 300/1000 mm

Storis C1 30 mm

Siūlės plotis – horizontalios FH/vertikalios FV 25/25 mm

Tvirtinimo angos ovalios 6x15 mm, apvalios Ø 9 mm

Vėdinimo angos ovalios 6x15 mm

Skardos storis 1,00 mm / 1,25 mm / 1,50 mm

Dangos ir spalvos pagal kliento individualius poreikius

Jungiamasis elementas Paslėptas/matomas

Tvirtinimo būdas horizontalus/vertikalus

1. Horizontaliai arba vertikaliai tvirtinamos 
fasado kasetės SKRIN, gaminamos iš 
1,00, 1,25, 1,50 mm storio cinkuotos 
skardos (dažytos milteliniu būdu arba su 
padengimu). 

2. Konsolės, gaminamos iš 2,00, 2,50, 3,00 
mm storio cinkuotos skardos. 

3. Sisteminis sijynas, gaminamas iš 1,25, 
1,5 mm storio cinkuotos skardos ir su 
padengimu, kurio profiliai yra omegos, C, 
kampainio formos.

4. Skardos lankstiniai, gaminami iš 0,7, 1,00, 
1,25 mm storio cinkuotos skardos ir 0,7, 
1,00, 1,25 mm storio cinkuotos skardos su 
padengimu.

Horizontalusis išdėstymas

Vertikalusis išdėstymas

Standartinių kasečių matmenys

Standartinių kasečių matmenys

Kasečių su priemoka matmenys

Kasečių su priemoka matmenys
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Horizontaliai tvirtinama pagrindinė kasetė

Horizontalioji sandūra

Horizontalioji sandūra

Vertikalioji sandūra

Vertikalioji sandūra

Vertikaliai tvirtinama pagrindinė kasetė

BP2 fasado sistemą galima tvirtinti prie 
tradicinės mūrytos arba monolitinės 
sienos, kuri sudaro klasikinio vėdinamo fa-
sado savybių turinčią pertvarą, arba sienų 
kasečių ir sluoksniuotųjų plokščių. Šio tipo 
sistema naudojama labai universaliai ir 
tinka įvairių tipų statiniams:
- negyvenamosios paskirties: prekybos, 
biurų ir viešosios paskirties pastatams bei 
pramonės halėms,
- gyvenamosios paskirties: daugia-
bučiams ir individualiems namams.

Fh

B
1

B
1

C1

Fv

A1 A1
C

1

A1

B
1

60

15

A1

B
1

60

15

Fh

B
1

B
1

C1

Fv

A1 A1

C
1

Sienų kasetės SKRIN ant fasadų gali būti 
naudojamos su BP2 siūlomomis fasado 
dangomis, pvz.: fasado plokštėmis LINEA, 
banguotąja skarda SINUS ir trapecine 
skarda įvairiais deriniais, taip pat gali 
derinamos ir su kitais elementais. 
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Horizontaliai tvirtinama kampinė kasetė L

Horizontaliai tvirtinama kampinė kasetė U

A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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Vertikaliai tvirtinama kampinė kasetė L

Vertikaliai tvirtinama kampinė kasetė U

A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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Horizontaliai tvirtinama trapecinė kasetė

Vertikaliai tvirtinama trapecinė kasetė

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm
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Įmonė BP2 siūlo technines konsultacijas visais investicijos įgyvendinimo 
proceso etapais, taip pat rengia visišką arba supaprastintą mūsų fasado 
sistemos vykdomąjį projektą. Turime tam reikalingų statikos duomenų (gautų 
pagal atliktus tyrimus ir skaičiavimus). Ypač konstruktoriams, kad būtų lengviau 
projektuoti tokį fasadą, ir BIM biblioteką, palengvinančią projektavimo procesą 
architektams*. 

Turime atitinkamus pažymėjimus ir sertifikatus, patvirtinančius, kad mūsų 
sistemą galima naudoti pagal galiojančius statybos įstatymus ir privalomuosius 
standartus.

Prieš pradedant darbus būtina susipažinti su vykdomuoju projektu ir patikrinti 
sąlygas, kokiomis sistema bus tvirtinama. Tai taikoma ir tvirtinimo vietai,  
ir atskiriems į statybos aikštelę pristatomiems fasado sistemos elementams. 

Tvirtinimo vietos atveju tikrinama:

- ar laikančioji konstrukcija atitinka projektą (ar neviršyti didžiausi ir mažiausi 
nuokrypiai, jie lyginami su fasado sistemos gamintojo nuokrypiais, ar atitinka 
normą), 

- plokštumos tiesiškumas ir lygumas, ar baigti visi darbai vietoje, kurioje bus 
tvirtinamas fasadas, 

- prie fasado tikrinama, ar yra užtektinai vietos statyti pastolius ar naudoti 
keltuvus, kranus ir pan. Komplektuojama tvirtinant naudojama įranga ir įrankiai, 
apsaugoma darbų vieta pagal statybos darbų vadovo nurodymus ir DSS 
reikalavimus. 

 

*Šį gaminį rasite mūsų BP2 BIM 
bibliotekoje architektams 
ir projektuotojams 
www.bim.bp2.eu

2. Fasado sistemos tvirtinimo 
parengiamieji veiksmai
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3.Konstrukcijos paruošimas

Fasado kasetės SKRIN gali būti 
naudojamos ant bet kokios sienos, 
nes kabinamos ant plieninio sijyno 
konstrukcijos.

Pirmiausia tvirtinamos konsolės 
pagal gamintojo pateiktus techninius 
dokumentus. Patikrinus, ar galima 
pradėti darbus, atsižvelgiant į esamas 
aplinkos sąlygas (kasečių atveju būtina 
nepamiršti, kad vėjo greitis negali 
viršyti 10 m/s), pradedama tvirtinti 
konsoles pagal gamintojo pateiktus 
techninius dokumentus. Naudojant 
matavimo prietaisus (rankinius arba 
mechaninius) konsolės sudedamos 
ir tvirtinamos atitinkamoje vietoje ant 
sienos taip, kad būtų galima laisvai prie 
jų pritvirtinti sijyną.  Konsolėms tvirtinti 
naudojami mechaniniai arba cheminiai 
inkarai, kaip nurodyta tvirtinimo būdų 
projekte ir gamintojo rekomendacijose, 
parinkti pagal atitinkamą pagrindą bei 
nurodytais tarp jų ir nuo sienos pabaigos 
briaunos atstumais.  Paskiau tikrinamas jų 
tiesiškumas ir lygumas.

1 paveiksle pateikiami didžiausi atstumai 
tarp konsolių. 
2 paveiksle pateikiamos konsolių 
reguliavimo ribos. Pritvirtinus konsoles, 
būtina patikrinti jų tiesiškumą ir lygumą.

Konsolių reguliavimo ribos iki 20 mm.

Didžiausias atstumas 700 mm
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1 PAV. KONSOLĖS TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

2 PAV. KONSOLIŲ REGULIAVIMO RIBOS

Iliustratyvus pavyzdys – plokščių 
tvirtinimas horizontaliai.
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3 PAV. SIJYNO TVIRTINIMAS PRIE KONSOLIŲ

4 PAV. SIJYNŲ NUOKRYPIAI

Δ1 ir Δ2 matmenų nuokrypis yra ± 1 mm

Δ1

L + Δ2

Toliau tvirtinami sijynai, nepamirštant 
skirtingų jų tipų ir paskirties. Sumontavus, 
vėl tikrinamas tiesiškumas ir lygumas, 
atsižvelgiant į šiai sistemai gamintojo 
numatytus didžiausius ir mažiausius 
nuokrypius.

Δ2

Iliustratyvus pavyzdys – plokščių 
tvirtinimas horizontaliai.
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5 PAV. PRADINĖS JUOSTOS TVIRTINIMAS

Δ3 ir Δ4 matmenų nuokrypis yra ± 1 mm

Vėliau tvirtinama vadinamoji pradinė 
juosta – skardos lankstinys iš 1,25 mm storio 
skardos, kurį tvirtinant būtina sutikrinti su 
vykdomuoju projektu, ypač jo vietą ant 
fasado, kurią apibrėžia projekte nurodyta 
kasečių tvirtinimo ant fasado pradžios 
ordinatė. Paskiau patikrinamas pritvirtintos 
pradinės juostos tiesiškumas ir lygumas. 
Tiksliai susipažinus su vykdomuoju projektu 
leidžia nustatyti skardos lankstinių ir kasečių 
tvirtinimo eiliškumą, nes dalis lankstinių 
tvirtinama prieš tvirtinant kasetę, o dalis – jas 
pritvirtinus.

4. Pradinės juostos tvirtinimas
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Iliustratyvus pavyzdys – plokščių 
tvirtinimas horizontaliai.
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6 PAV. PIRMOSIOS KASETĖS TVIRTINIMAS

Paskiau pradedama tvirtinti fasado kasetes 
pagal nustatytą kasečių tvirtinimo eiliškumą 
ir tipą.

Pirmoji kasetė pritvirtinama prie sijyno ir 
pradinės juostos iš kasetėmis padengti 
numatyto paviršiaus dešinės arba kairės 
pusės. Taip pat leidžiama tvirtinti ir dešinėn, 
ir kairėn.

5. Kasečių tvirtinimas

Pirmiausia tvirtinama pirmoji vertikaliųjų 
kasečių eilė.

7 PAV. PIRMOSIOS VERTIKALIOSIOS EILĖS TVIRTINIMAS
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Iliustratyvus pavyzdys – plokščių 
tvirtinimas horizontaliai.
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8 PAV. PIRMOSIOS HORIZONTALIOSIOS EILĖS  
TVIRTINIMAS

Paskiau tvirtinamos horizontaliosios eilės 
nuo apačios į viršų.

Kasečių tvirtinimo kryptis

9 PAV. ANTROSIOS HORIZONTALIOSIOS EILĖS  
TVIRTINIMAS
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Iliustratyvus pavyzdys – plokščių 
tvirtinimas horizontaliai.
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10 PAV. VIRŠUTINĖS DALIES APDAILOS LANKSTINIO  
TVIRTINIMAS

Uždengus paviršių palei jo viršutinį kraštą, 
tvirtinamas apdailos lankstinys.

Iliustratyvus pavyzdys – plokščių 
tvirtinimas horizontaliai.
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Konsola systemowa
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11 PAV. IŠILGINIO PJŪVIO DETALĖ

Išilginis klasikinio vėdinamo horizontaliojo fasado pjūvis

6. Detalės

Fasado kasetės SKRIN

Sisteminis sijynas

Sisteminė konsolė
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12 PAV. SKERSINIO PJŪVIO DETALĖ

Skersinis klasikinio vėdinamo horizontaliojo fasado pjūvis

Didžiausias atstumas 700 mm Didžiausias atstumas 700 mm

Fasado kasetės SKRIN Sisteminis profilis P01 Sisteminis lankstinys K01



13 PAV. PRADINĖS JUOSTOS DETALĖ 

Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

 Wspornik obróbki pasa startowego O03

50

24

14

29

50

78

157
11

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka pasa startowego O02

Pas startowy O01

Pradinė juosta O01

50

24

29

14

Pradinės juostos lankstinys O02 Pradinės juostos lankstinio gembė O03

157

78

5011
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Fasado kasetės SKRIN

Pradinės juostos lankstinio gembė O03

Pradinės juostos lankstinys O02

Pradinė juosta O01



120

80

Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

80

120
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14 PAV. VIDINIO KAMPO DETALĖ

Fasado kasetės SKRIN

Dviejų kasečių sandūros maskuojamasis 
lankstinys O04

Dviejų kasečių sandūros maskuojamasis lankstinys O04



Systemowy narożnik SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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15 PAV. IŠORINIO KAMPO DETALĖ – I VARIANTAS

Sisteminis kampas SKRIN

Sisteminis sijynas  

Sisteminė konsolė



30

50

50

30

60

60

Sisteminis lankstinys O05
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16 PAV. IŠORINIO KAMPO DETALĖ – II VARIANTAS

Kaseton elewacyjny SKRIN

Profil systemowy P02

Konsola systemowa K02

Obróbka sysytemowa O05

50

30

60

60

30

50

Obróbka systemowa O05

Sisteminis lankstinys O05

Fasado kasetės SKRIN

Sisteminis profilis P02

Sisteminis lankstinys K02



Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka parapetu O06

Wspornik obróbki parapetu O07

Pradinė juosta O01 Pradinės juostos lankstinys O02 Pradinės juostos lankstinio gembė O03

Palangės lankstinys O06 Palangės lankstinio gembė O07

93°
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50

87°

17 PAV. LANGO DETALĖ, A-A PJŪVIS

Fasado kasetės SKRIN

Pradinė juosta O01

Pradinės juostos lankstinys O02

Pradinės juostos lankstinio gembė O03

 Palangės lankstinys O06

 Palangės lankstinio gembė O07

47

2529°

25

25

24

29

15

14

152

157

78

50

55

11



Kaseton elewacyjny SKRIN
Obróbka maskująca połączenie

Konsola systemowa K02

Profil systemowy P02

Łącznik 2 do montażu kasetonów

Łącznik 3 
do montażu konsolIzolacja 

z wełny
mineralnej Łącznik 1 łączący profile

kasetonu z oknem O08

Sisteminis lankstinys K02

Profilių jungiamasis 
elementas 1

Kasečių tvirtinimo jungiamasis 
elementas 2

Sisteminis profilis P02
Kasetės ir lango sandūros 
maskuojamasis lankstinys O08

Fasado kasetės SKRIN

Mineralinės 
vatos izoliacija

Konsolių  
tvirtinimo jungiamasis 
elementas 3

Kasetės ir lango sandūros maskuojamasis lankstinys O08

50

20
0

1,
25

2

50

50

Sisteminis lankstinys K02Sisteminis profilis P02
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18 PAV. LANGO DETALĖ: B-B PJŪVIS

15

25

54



Obróbka attykowa O09

Kaseton elewacyjny SKRIN

Wspornik obróbki attykowej O10

Obróbka attykowa O09 Wspornik obróbki attykowej O10

19 19

404
124

64

74

57 37 30

129Atiko lankstinys O09 Atiko lankstinio gembė O10

93°

74
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Montavimo instrukcija                                                                            Fasado kasetės SKRIN

24

19 PAV. ATIKO APDAILOS DETALĖ

Atiko lankstinys O09

Atiko lankstinio gembė O10

Fasado kasetės SKRIN



Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11

90

3017

30

90

17

25
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20 PAV. SANDŪROS SU KITA SIENA DETALĖ

Fasado kasetės SKRIN

Sandūros su siena maskuojamasis lankstinys O11

Sandūros su siena maskuojamasis lankstinys O11



5
0

2
4

14

29

Pradinės juostos lankstinys O02

157
11

Pradinė juosta O01
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7. Lankstinių sistema



Dviejų kasečių sandūros maskuojamasis lankstinys O04

Pradinės juostos lankstinio gembė O03

5
0

78

120

8
0
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Sisteminis lankstinys O05
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50
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30

50



Palangės lankstinys O06

15

25

47

25
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93˚

29˚
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Palangės lankstinio gembė O07

Kasetės ir lango sandūros maskuojamasis lankstinys O08

55

25

87˚
5

4

25

15
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Atiko lankstinys O09

Atiko lankstinio gembė O10
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404
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93˚

31

Montavimo instrukcija                                                                            Fasado kasetės SKRIN



Sandūros su siena maskuojamasis lankstinys O11
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90

30

17



Sisteminis lankstinys K01

87

20
0

2
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Sisteminis lankstinys K02

20
0

60

2
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Sisteminis profilis P01

Sisteminis profilis P02
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Sisteminis profilis P03

Sisteminis profilis P04
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Sisteminis profilis P05

Sisteminis profilis P06
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Baigus tvirtinimo darbus ir nuėmus apsauginę plėvelę, visus kasečių ir plokščių 
nešvarumus – riebalus ir dulkes, galima pašalinti rankomis vandens tirpalu su 
vandenyje tirpiu švelniu plovikliu (pH ~7) medvilniniu audiniu arba kempine, paskiau 
nuplauti vandeniu. Valyti ir plauti rekomenduojama esant teigiamai temperatūrai. 

1. Teršalų šalinimas

Nepriimtina ant kasečių ir plokščių paviršiaus (pvz., baigus tvirtinimo darbus) palikti 
nepritvirtintą armatūrą, skardos gabalėlius, gręžimo drožles ir kitus metalinius 
daiktus, kurie skatina koroziją ir kelia grėsmę naudotojams, pvz., gali nukristi 
iš aukščio.  

2. Apžiūros

Bent kartą per metus rekomenduojama atidžiai patikrinti kasečių ir plokščių bei 
skardos lankstinių paviršių (ypač uždengtose vietose, pvz., po stogo nuosvyromis, 
plokščių ir lankstinių sandūrose, kraštuose). Būtina nepamiršti, kad kuo didesnis 
aplinkos korozinis agresyvumas, tuo būtinos dažnesnės ir atidesnės patikros. Kasmet 
būtina taip pat patikrinti kasečių ir plokščių bei skardos lankstinių tvirtinimą, nes 
trūkstant ar pažeidus jungiamuosius elementus, gali atsirasti protėkių, drėgmės, dėl 
ko dangos sugadinamos ir gali kilti korozija. Atliekant apžiūrą būtina pakeisti visus 
pažeistus tvirtinimus ir priveržti tuos, kurie atsilaisvino. 

3. Dangų plovimas

Plokščių dangų paviršiai plaunami siekiant pašalinti matomus teršalus, kurie blogina 
fasado estetiką ir gali daryt neigiamą poveikį antikorozinės apsaugos patvarumui. 
Maisto pramonės objektuose, kuriuose reikalaujama užtikrinti mikrobiologinę švarą, 
būtina naudoti specialiuosius ploviklius, kurie kartu ir dezinfekuoja. Ar konkretų valiklį 
galima naudoti kasetėms ir plokštėms, lemia keli veiksniai: plokščių ir organinės 
dangų rūšis, valymo dažnumas, valymo tikslumas. Jeigu sunku nešvarumus pašalinti 
tik vandeniu, plokščių paviršių galima plauti vandeniu su plovikliu. Rekomenduojama 
naudoti švelnius ploviklius, gerai tirpius vandenyje, kurių pH 4–9. Kiekvieną kartą 
nuplovus būtina gerai nuskalauti ploviklį švariu vandeniu. Ypatingais atvejais, kai 
dėl higienos reikalavimų būtina naudoti pramoninius ploviklius ir dezinfekantus, 
plaunant dangas būtina laikytis ploviklio gamintojo nurodymų. Rekomenduojama 
atlikti plovimo bandymą (nedideliame plote) ir patikrinti, ar preparatas nepažeidžia 
ar neminkština organinės dangos. Gamintojo nurodytos koncentracijos, atitinkamo 
veikimo stiprumo ir ne aukštesnės kaip 30 °C temperatūros valikliai neturėtų būti 
paliekami liestis su danga ilgiau kaip 30 minučių. Švaraus vandens, naudojamo 
skalauti, slėgis neturėtų viršyti 5 MPa (50 barų) purkštuko angoje, o vandens srovės 
smūgio vietoje neturėtų viršyti 0,04 MPa (tokį slėgį sudaro 5 MPa stiprio srovė, kai 
purkštukas nukreipiamas 15° kampu 20 iki 30 cm atstumu nuo sienos). Skalauti 
būtina labai atidžiai, pradedant nuo viršutinės patalpos, objekto dalies, kad būtų 
nuplautas visas valiklis. Būtina atsiminti, kad pabaigoje gerai išplauti vandens 
šalinimo sistemas (kanalizaciją, latakus ir pan.). Iš esmės vandens temperatūra 
neturėtų viršyti 30 °C. Išimtinai galima vandens temperatūrą trumpam padidinti  
iki 50 °C, siekiant nuplauti riebalus. Riebalus galima pašalinti minkštu skudurėliu  
ir žibalu. Tokiu būdu nuvalytus paviršius būtina nedelsiant nuplauti švariu vandeniu. 
Būtina besąlygiškai vengti naudoti organinius tirpiklius ar šveičiamuosius valiklius. 
Kasečių ir plokščių paviršių negalima valyti garais ir patalpose, kuriose temperatūra 
žemesnė ar lygi 0 °C.

8.Fasado kasečių ir plokščių 
plovimas ir priežiūra    
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