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Ideali mūsų klimato pastatams
Armuotą PVC stogo dangą verta rinktis įrengiant ne tik 
plokščiuosius ar šlaitinius stogus – dėl elastingumo ji tin-
kama visų konfigūracijų stogams ir net seniems stogams 
renovuoti. Ji nepakeičiama įrengiant „žaliuojančius“ eks-
ploatuojamus stogus, pramoninių objektų stogus, puikiai 
tinka terasoms ir balkonams įrengti, gali būti naudojama 
įrengiant dušų patalpų grindis, plaukimo baseinus, auto-
mobilių stovėjimo aikšteles ar net tunelius ir užtvankas, o 
kai reikia apsaugoti gruntą nuo paviršinės taršos – ir che-
mikalų, naftos saugyklas, sąvartynus. 

„Ją įrengus ant stogo nebereikia ventiliacijos kaminėlių, nes 
ši danga susikaupusią drėgmę išgarina per visą savo plotą. 
Tai viena technologiškai pažangiausių hidroizoliacinių 
stogo dangų, puikiai atlaikančių lietų, sniegą, temperatūrų 
perkryčius, ji atspari netgi ilgai besilaikančiam vandeniui 
ir ledui“, – pasakoja UAB „Arinstata“ direktorius L. Rinkevi-
čius, akcentuodamas, kad armuota PVC danga ideali mūsų 
klimato juostoje esantiems pastatams – jos atsparumą se-
niai patikrino skandinavai. 

L. Rinkevičius paneigia nuomonę, kad 
skarda lyjant gali skleisti triukšmą. Esant 
reikalui, ant skardinės detalės klijuojama 
triukšmą slopinanti juosta. Be to, skardi-
nės figūros formuojamos taip, kad stan-
džiai sugultų tarpusavyje ir dalintų dangą 
ar detalę į mažesnius plotus, todėl danga 
nebeplevėsuoja ir nebeskamba. PVC dan-
ga, atsižvelgiant į jos storį, gali būti eksplo-
atuojama nuo 25 iki 50 metų. 

UAB „Arinstata“ yra suteikta teisė būti 
ypatingo statinio statybos rangovu (SPSC 
kvalifikacijos atestatas Nr. 7900), taip 
pat įmonės vadybos sistema ir veikla 
sertifikuota kaip atitinkanti standartus 
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 
18001:2007. 

Kupolą UAB „Arinstata“ padengė skardinėmis čerpelėmis 
(kitaip vadinamomis žvynais), kurių dydis buvo gamina-
mas pagal kupolo didį ir estetinį vaizdą. Pasak įmonės va-
dovo Leono Rinkevičiaus, ši stogo danga apvaliems ir su su-
apvalintais išlinkiais stogams tinka geriausiai. „Nutarėme 
kupolą padalyti lygiomis proporcijomis – segmentais – ir 
juos sujungti atskira skardine detale. Šiam kupolui daugu-
ma skardinių gaminių buvo gaminta iš lygios skardos indi-
vidualiai pagal jo formą“, – pasakoja jis.

UAB „Arinstata“ specialistai apskardino ir visus komplekso 
„Vytautas Mineral SPA“ stogo parapetus, langų angokraščius, 
palanges, piliastrus, stogelius, taip pat įrengė skardinę lietaus 
nuvedimo sistemą, pakabinamuosius latakus, balkonų lašta-
kius ir kt.

Patalpose, kuriose nebuvo langų, įmonės komanda pragręžė 
stogą ir sudėjo vadinamuosius šviesos tunelius, kurie deflekto-
riais labai efektyviai perduoda šviesą kambariams – kambariai 
tampa puikiai apšviesti. Taip pat į pastato stogus buvo sudėti 
„Velux“ priešgaisriniai liukai.

Vientisa, sandari, armuota
Pačius stogus UAB „Arinstata“ uždengė ar-
muota PVC danga, prieš tai juos apšiltinusi 
putų polistirenu pagal šių metų šilumos efek-
tyvumo standartus. „PVC danga turi daug 
pranašumų: ji greitai ir nesudėtingai įrengia-
ma, lengvai remontuojama, nedarko vaizdo, 
be to, nebrangi – ir tai tik keli jos privalumai. 
Kadangi PVC dangos storis yra nuo 1,2–2,4 
mm, jos siūlės tarpusavyje sulydomos specia-
liu prietaisu, ir taip visas stogas tampa vien-
tisas, sandarus, peraukštėjimo siūlės išlieka 
viename lygyje – būtent tai garantuoja gražų 
vaizdą, – aiškina L. Rinkevičius, pabrėždamas 
dar vieną pliusą: – Ši medžiaga atspari ugniai, 
ji tiesiog užgęsta savaime, todėl sumažėja 
gaisro pavojus tiek atliekant stogo darbus, 
tiek naudojant stogą.“ 

Stogas saugo turtą, o stogą –  
patikima PVC danga

Naujojo Birštono komplekso „Vytautas Mineral SPA“ visus skardinimo 
ir kitokius su stogo danga susijusius darbus atliko 14 metų praktiką 
turinti UAB „Arinstata“. Jai teko ir ypatingas darbas – padengti saugia 
ir estetiška danga vieną iš dailiųjų statinio kupolų. 
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