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Controlit GS – kas tai? 

 

Controlit tai inovatyvi ir brandi sistema  patikimam pratekėjimų aptikimui plokščiuose stoguose, 

pamatuose, terasose ir panašiuose statiniuose. Sandarumas greitai ir be žalos patikrinamas 

induktyviniais matavimo būdais. Priklausomai nuo sandarinimo galima naudoti aukštos įtampos, 

žemos įtampos arba pastovios srovės matavimo būdus. 

 

Prekių ženklai  “Controlit” ir  Controlit GS-Patent registruoti  2016 metais.   

 

Ką duoda Controlit GS Jūsų statybos projektui 

 

Controlit GS sistema leidžia patikimai aptikti statybinių mazgų nesandarumo vietą.  Greitas, 

paprastas ir patikimas nesandarumų aptikimas, pvz., plokščiuose stoguose žymiai pagerina 

statinio konstrukcijos stovį ir prailgina jos tarnavimo laiką. Eksploatacijos metu izoliacijos defektų 

arba pažeidimų praktiškai neišvengiama. Dažnai belieka tik lėšų ir daug resursų reikalaujantis 

viso statinio konstrukcijos remontas.  Galimybė tiksliai aptikti nesandarumų vietas sudaro 

sąlygas sutaisyti defektų vietas.  Kartu su tuo, kad išvengiama sąnaudų planavimui, išlaidų 

statybai bei eksploatacijos apribojimų sanavimo metu Controlit GS tausoja aplinką nes 

panaudotos statybinės medžiagos naudojamos ilgiau. Kiekvienas gali atlikti bandymus ir jie 

neapsiriboja keliais matavimais. Naudodami Controlit GS Jūs gaunate savo nepriklausomybę.  

 

Controlit GS kūrimas 

 

ilgamečiai praktikai statybos srityje ELMED Dr.Ing.Mense GmbH ir E.LU-Messtechnik GmbH 

siekdami prailginti statybinių konstrukcijų eksploatacijos trukmę sukūrė patikimą nesandarumo 

vietų aptikimo būdą Controlit. Ypač plokšti stogai dėl aplinkos apsaugos reglamentų (energijos 

taupymo, Recycling (pakartotinio panaudojimo) ir kitų vis imlesni ir reikalauja daugiau lėšų. 

Controlit brandžia nesandarumų vietų aptikimo sistema pagerina konstrukciją ir prailgina jos 

eksploatacijos trukmę. Kompleksinio atitinkamo konstrukcijos mazgo sanavimo prireiks 
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Tik kelis metus vėliau, o tuo būdu bus sutaupomos ne tik lėšos, bet ir tausojama aplinka, nes 

naudojamas statybines medžiagas bus galima eksploatuoti ilgiau. 

 

Sandarinimo eksploatacijos trukmė žymiai prailgėja, todėl plokščių stogų membranos pakeitimą 

galima atidėti daugeliui metų.  Be to bendras stogo priežiūros išlaidas sumažina greiti ir taupūs 

bandymai. Stogo sprendinio energetinis efektyvumas užtikrinamas ilgesnį laikotarpį, o taip pat 

apsaugoma ir aplinka, nes panaudotos medžiagos naudojamos ilgiau ir vėliau patenka į 

sąvartyną arba antrinių žaliavų perdirbimui. Dėka intensyvaus rinkos pasiūlos ir paklausos rinkos 

tyrimo, o taip pat stogų techninio aptarnavimo rinkos, monitoringo metodų, bandymų 

technologijų ir sistemų produktų buvo identifikuotas rinkos segmentas, kurį dabar sėkmingai 

tenkina Controlit. Patikimas, lengvai aptarnaujamas ir universalus panaudojimo sprendinys. 

 

Patikimas ir lengvai aptarnaujamas = universalus sprendimas panaudojimui  
 

 
                                 Controlit autoriai: Armands Liede, Eriks Stankevičs, Kristaps Draudiņš, Kārlis Šēnhofs   

 

Controlit GS gamyba 

 

Controlit sukūrė Controlit Factory. Šios inovatyvios įmonės atsakingieji sėkmingai susiejo 

naujausias turimas techninės tekstilės galimybes bei nanotechnologijas Latvijoje, didžiojoje 

Britanijoje ir Vokietijoje. Vedantieji stiklo pluošto gamintojai Europoje ir labai kvalifikuoti 

mokslininkai kieto kūno fizikos ir polimerinių medžiagų srityje buvo pasitelkti elektrai laidžių 

 

 

 



               

 
 

Elektrai laidus sluoksnis sandarinimui 
01 versija 

data 2017.06.08  
 

Controlit Factory SIA 
www.controlit.lv 

5/32 psl. 

 

 

membranų sukūrimui ir gamybai, kurių bandymui naudojami aukštos įtampos ir žemos įtampos 

bandymo būdai. 

 
Controlit juostos gamyba daugelyje Europos šalių yra daugiapakopis būdas. Bazinis Controlit  

komponentas – tai stiklo pluoštas, kuris tokioje formoje dažniausiai naudojamas oreivystės 

pramonėje. Šis High-Tech produktas su neprilygstamomis savybėmis papildomai daugeliu 

pakopų optimizuojamas panaudojimui Controlit GS. Rezultate gaunamas funkciškai ideali 

medžiaga, kuri taurinama specialiai sukurtais ir patentuotais apdorojimo būdais. Paprastas 

Controlit GS panaudojimas – tai visaapimančių tyrimų ir daug metų trukusių panaudojamų 

medžiagų ir technikų rezultatas. Controlit monitoringo ir servisinio aptarnavimo idėjos ateityje 

bus pastoviai tobulinamos bendradarbiaujant su įvairiomis partnerių įmonėmis ir tyrimo 

institucijomis ir nepraras paprastumo praktiniuose statybos sprendimuose. 

 

Mes esame Smart-House elegantiškų technologijų dalimi! 

 
Controlit CS panaudojimas plokščių stogų sprendimuose 

 
Remiantis išsamiais testais ir gautais teigiamais bandymų rezultatais Controlit buvo 

užpatentuotas 2016 pradžioje. 2016 viduryje Controlit buvo panaudotas bendradarbiaujant su 

pirmuoju partneriu Bauservices GmbH. Jo sprendinius žingsnis po žingsnio papildė su medžiaga  

susipažinę gamintojai Wolfin, Icopal, TechnoNIKOL, IKO, Suprema, Protan, SIKA, Mapei, Enke, 

Kemper Systems. Papildomai prie to vyksta Controlit integracija servisinio techninio aptarnavimo 

ir monitoringo rinkose bei kooperavimasis su įmonėmis Elmed Messtechnik, Nordic Industrial 

Service, E.LU-Mess GmbH Vokietijoje, SLD-Europe Šveicarijoje. Tokiose šalyse kaip Lietuva, 

Šveicarija ir Skandinavijos šalyse Controlit jau sėkmingai naudojamas. Sekantis žingsnis – tai 

platus Controlit panaudojimas ir Vokietijoje. 

 

Controlit GS – struktūra ir savybės 

  

Controlit sudaro labai laidus stiklo pluošto audinys. Jis nedegus (priešgaisrinės apsaugos klasė 

A2), neporėtas, su įprastiniais pjovimo įrankiais gali būti pjaunamas pagal ilgį, dėl gero 

atsparumo tempimui yra stabilus, ant jo galima vaikščioti. Išskirtinė jo savybė geras laidumas 
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elektrai, elektros varža tik apie 1000 omų/m², kad patikimai aptikti nesandarumą po izoliuojančiu 

sluoksniu ir su mažomis sąnaudomis galima būtų tiksliai pataisyti.  

 
Papildomai Controlit be kitų priedų bei papildomų išlaidų galima naudoti kartu su suvirinamomis 

juostomis.  

 
Trumpai išvardinamos produkto savybės:  

 
� Controlit sudaro labai laidus stiklo pluošto audinys 

� nedegus (priešgaisrinės apsaugos klasė A2)  

� neporėtas, pagal išmatavimus galima atpjauti įprastiniais pjovimo įrankiais  

� labai atsparus tempimui  

� labai laidus elektrai, elektros varža apie  1000 omų/ m²  

� nenaudojant papildomų priedų galima naudoti kartu su suvirinamomis juostomis.  

 
Svarbiausias  Controlit požymis yra labai geras laidumas elektrai-  < 1000 Ω /m². Latvijos 

techninio universiteto polimerinių medžiagų bandymų rezultatai patvirtino, kad Controlit juosta 

yra stabilus ir ilgaamžis elektros laidininkas. Sugebėjimas greitai, paprastai ir tiksliai surasti 

sandarinimo pažeidimo vietą žymiai prailgina statybinės konstrukcijos ilgaamžiškumą.  

 
Produkto savybių sąvadas : 

Svarbūs požymiai Medžiagos savybės Harmonizuotos 
techninės 
specifikacijos 

Stiklo pluošto audinys TG165 
Masė 
Storis 
Ilgalaikis sukibimas prailgėjimas MD 
Ilgalaikis sukibimas prailgėjimas CD 

Austa stiklo pluošto fibra 
~ 165 gr./ m² +/-10%  
~ 0,16 mm +/- 0,02 mm  
N/5cm 2500  
N/5cm 2000 

ISO 9001:2008  
DIN EN 12127  
DIN EN ISO 5084  
DIN EN ISO 13934.1  
DIN EN ISO 13934.1 

Stiklo pluošto audinio TG165 black  
(juodo) degumas 

Degumo klasifikacija 
A2-sl-d0 

EN 13501- 
1:2007+A1:2009 

Stiklo pluošto audinys TG165 black 
(juodo) su vakuume užgarintu 
nerūdijančiu plienu 

Ploto laidumas  
<1000 Ω /m² 
 

ISO 9001:2008 / 
 

Controlit GS – tempimo savybės 
 

Išilginis atsparumas: 48,20 kN/m, 
stand. nukrypimas 4,63 kN/m, 
vidutinė deformacija 2,76 %, 
atsparumas skersine kryptimi: 
39,96KN/m, stand. nukrypimas 
3,47 KN.m, vidutinė deformacija 
3,54 % 

ISO 13934-1 
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Controlit GS adhezija 0,20-0,37 MPa EN 1542(1) 
 
 
 
 

 

Elektrai labai laidus Controlit GS sluoksnis 

 

 

 

 

Kontaktai prijungimui 

 

 

 

 

Prijungimo kontaktai ir manžetai 
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Trumpas produkto savybių sąvadas 

 

 

Svarbūs požymiai 

Medžiaga Nerūdijantis plienas 
Svoris 165 g 
Plokštės storis 2 mm 
Atstumas tarp centrų Ø 10 mm 
Ašių ilgis 198 mm 
Skylutės varžtams Ø 6 mm 3 vnt 
Liežuvėliai tvirtinimui 3 
Spalva pilka 
 

 

Numatytas kontaktas įvairių matavimo prietaisų prijungimui prie Controlit GS (laidumo matavimo 

kontakto apsaugai) užtikrinantis kokybišką ir tikslų matavimo prietaisų prijungimą. Kontaktą 

galima prijungti prie atikos arba stogo paviršiaus.  

 

Siekiant užtikrinti gerą prigludimą prie sandarinančio sluoksnio siūlomi kontaktai sukomplektuoti 

su manžetais pritaikyti įvairiems (PVC, TPO, bitumų) sandarinantiems sluoksniams. Jeigu stogo 

plokštumoje suplanuoti vėdinimo deflektoriai, prijungimo kontaktą galima montuoti deflektoriuje. 

Įvairūs bandymo prietaisai turi skirtingus veikimo spindulius, todėl įvairiose pastato 

konstrukcijose kontaktų išdėstymas gali būti skirtingas. Kiekvienam (aukštos įtampos impulsų 

arba žemos įtampos impulsų) bandymo būdui skirtas kitas prijungimo kontaktas.  

 

Aukštos įtampos bandymų būdas pagrinde naudojamas stogams be apkrovos. Pagrindas 

kontakto parinkimui – tai kontaktas plotui, kurio didžiausias spindulys 25 m  atstumu nuo 

prijungimo vietos.  

 

Stogams su apkrova naudojami žemos įtampos bandymo būdai. Šio  būdo atveju kontaktas 

montuojamas 500 m² stogo paviršiaus. 
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Prijungimo kontaktai prie stogo ir atikos  

Controlit prijungimo kontaktas prie sandarinančios juostos po ja           Atvaizdavimas 

 
Pastabos 
1.  Controlit prijungimo kontaktas skirtas nenaudojamiems stogams 
2.  Prijungimo kontaktas tiesiogiai tvirtinamas prie pagrindo struktūros arba per šilumos izoliaciją teleskopiniu strypu. 
3.  Kontakto bazė turi priglusti prie Controlit CS elektrai laidaus sluoksnio. 
4.   Kontakto ir sandarinimo sluoksnio pralaidumui užtikrinti naudoti bituminę, PVC arba TPO izoliaciją, 
5.   Visi prijungimo kontaktai turi būti apsaugos nuo žaibo zonoje 

 
Braižė  
… 
Dace Spukle 

 

 

Brėžinio pavadinimas 
Controlit prijungimo kontakto montavimas 
 
Sistema 
Sandarinimo patikrinimas su Controlit 
 

Data 
 
2016 06 25 
 
Mastelis 
1 : 5 

                         Controlit prijungimo kontaktas 
 
                     Hermetiškai užsandarintas 
                     Kontaktas 
 
 
 
                     Apšiltinimo smeigė su 
                     lėkštės formos galvute 

 
 
 
 
Controlit GS laidus sluoksnis 
 
PVC sandarinanti juosta 
 

Manžetas 
 
Šilumos izoliacija 
 

Vandenį ir garus izoliuojantis sluok
 
Gelžbetonio lubos 

 

  
Controlit prijungimo kontaktas apželdintam stogui 
 
                                                                          Controlit prijungimo kontaktas 
 
 

Controlit GS klojimo schema 
 

1. Prijungimo kontaktui Controlit GS sluoksnyje  
    išpjauti 10 x 20 cm dydžio kraštus 
 
 
 
 
 
 
 

2. Užlenkti kraštus ir pritvirtinti su prijungimo kontaktu 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Įkloti sekantį Controlit GS sluoksnį .... (originalo 
     defektas) 
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Controlit prijungimo kontakto montavimas prie vertikalių paviršių          Atvaizdavimas 

 

Pastabos 
1.  Controlit prijungimo kontaktas skirtas nenaudojamiems stogams 
2.  Prijungimo kontaktas tiesiogiai tvirtinamas prie pagrindo struktūros arba per šilumos izoliaciją teleskopiniu strypu. 
3.  Kontakto bazė turi priglusti prie Controlit CS elektrai laidaus sluoksnio. 
4.   Kontakto ir sandarinimo sluoksnio pralaidumui užtikrinti naudoti bituminę, PVC arba TPO izoliaciją, 
5.   Visi prijungimo kontaktai turi būti apsaugos nuo žaibo zonoje 
 

 

 

Braižė  
… 
Dace Spukle 

 

 

Brėžinio pavadinimas 
Controlit prijungimo kontakto montavimas prie vertikalių 
paviršių 
 
Sistema 
Sandarinimo patikrinimas su Controlit 
 

Data 
 
2016 06 25 
 
Mastelis 
1 : 5 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                 Controlit 
                                                                                  prijungimo kontaktas 
 
                                                                                    hermetiškai užsandarintas 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 varžtai 

Controlit GS laidus sluoksnis 
 
PVC sandarinanti juosta 
 

Manžetas 
 

Skardinis profilis 
 
Šilumos izoliacija 
 

Vandenį ir garus izoliuojantis sluoksnis 
 

Gelžbetonio lubos 
 
Vandeniui atspari apdaila 
 
Control GS Klojimo schema 
 

1. originalo defektas 
 
 
 
 
2. originalo defektas 
 
 
 
 
3.  
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Prijungimo kontaktas prie difuzoriaus 

 

 

Braižė  
… 
Dace Spukle 

 

 

Brėžinio pavadinimas 
Controlit prijungimo kontakto montavimas vėdinimo 
atvade 
 
Sistema 
Sandarinimo patikrinimas su Controlit 
 

Data 
 
2016 06 25 
 
Mastelis 
1 : 5 

 

Controlit prijungimo kontakto tvirtinimas vėdinimo išleidimo atvade                                     Atvaizdavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Vėdinimo išleidimo 
                atvadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlit prijungimo kontaktas 
 
 
 
 
 
 
 
Silumos izoliacijos tvirtinimo 
smeigė su lėkštės pavidalo galvute 
 
 
 

 

                                     Controlit GS laidus sluoksnis
 
 

                                      PVC sandarinanti juosta 
 
                                      Šilumos izoliacija 
 
                                       Vandenį ir garus izoliuojan- 
                                       tis sluoksnis 
 

                                       Gelžbetonio lubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlit GS klojimo schema 
 

1. Prijungimo kontaktui Controlit GS sluoksnyje  
    išpjauti 10 x 20 cm dydžio kraštus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Užlenkti kraštus ir pritvirtinti su prijungimo 
kontaktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Įkloti sekantį Controlit GS sluoksnį  virš 
     tuščios vietos 
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                                  Prijungimo kontaktas prie bandymo prietaiso 

 

Prietaisai bandymams  

 

Controlit GS- stiklo audinio juosta užtikrina tikslią defektų detektavimo funkciją elektriniais 

prietaisais ir bandymo metodais, kurie naudoja prijungimą prie pastato  masės ir elektriškai 

aktyvaus paviršiaus su tikrinama membrana.  

 

● Bandymo aukšta įtampa arba sausas bandymo būdas  (aukštos įtampos nesandarumų  

   detektavimo būdas) 

  

● Bandymo žema įtampa arba drėgnas bandymo būdas  (žemos įtampos nesandarumų  

   detektavimo būdas) 

 

Bandymo aukšta įtampa bandymo būdas  (aukštos įtampos nesandarumų 

detektavimo būdas)  matavimo prietaisas ISOTEST Roof Inspect-  
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Veikimo principas                                                         Prietaisas bandymo metu 

 

Šis būdas skirtas elektrai nelaidžių sausų arba lengvai drėgnų sandarinimo medžiagų 

bandymui. Galima bandyti nepadengtus stogų paviršius, sandarinimo siūles, vertikalius paviršius 

ir sudėtingus sujungimus. Šis būdas taip pat yra kokybiškai vertingas skystoms elektrai 

nelaidžios sandarinimo medžiagoms. Šis bandymo būdas ir bandymų matavimo prietasas buvo 

sukurtas ir išbandytas bendradarbiaujant su įmone “Elmed Dr.Ing. Mense GmbH”. Įmonė  Elmed 

Dr.Ing. Mense GmbH jau turi 65 metų patirtį inovatyvių sandarinimo medžiagų matavimo 

prietaisų ir bandymų prietaisų srityje. Besidominčios įmonės atviros bandymų vykdymui. 

Įsigyjant prietaisą bandymams gaunamas teorinis ir praktinis išsilavinimo kursas.  

 

 

Bandymo procesas aukštos įtampos būdo atveju: 

 

●  prietaisas prijungiamas pagal instrukciją 

●  prieš pradedant bandymą prietaisas kalibruojamas atitinkamai sandarinimo medžiagai 

● kontaktiniai elektrodai tolygiai traukiami per užsandarintą paviršių iki prietaisas sugeneruos  

    įspėjantį garsą ir vizualiai parodys defektą 

● defekto vieta tiksliai lokalizuojama kontaktiniu elektrodu pagal signalą ir atžymima. 
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ELMED MESSTECHNIK ISOTEST Roof Inspect- techninės savybės: 65 metų patirtis 
 

● bandymų spindulys 25 m  

 

● bandynų greitis maždaug  300 m²/val 

 

● bandymų įtampa (priklauso nuo medžiagos) 5 – 35 kW  

 

● 6 filtravimo režimai 

 

● 3 per pečius permetami diržai 

 

● įvairaus ilgio prailginantis kabelis  

 

● platūs įvairaus dydžio kontaktiniai elektrodai skirtingo tipo hidroizoliacijai 

 

● vienas siauras kontaktinis elektrodas 

 

● 2 grifo prailginimai po 500 mm. 

 

 

 

ISOTEST Roof Inspect 
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Aukštos įtampos nesandarumų detektavimo būdas – prijungimas ir veikimo principas 

 

Controlit GS pasluoksnis gali būti matuojamas bet kokiu aukštos įtampos matavimo 

prietaisu nesandarumų lokalizavimui (aukštos įtampos nesandarumų lokalizavimo būdas).  
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Žemos įtampos impulsinis bandymo būdas (žemos įtampos nesandarumų 

detektavimo būdas) matavimo prietaisas FDO 4.5 

 

 

    Veikimo principas                                                       Prietaisas bandymų metu 

 
Būdas tinka nepadengtiems ir padengtiems sandarinantiems plotams. Bandymo proceso 

techninei apsaugai bandomas paviršius turi būti sudrėkinamas.  

 
Šio būdo atveju efektyvus paviršius kiekvienam prijungimo kontaktui yra 500 m². Controlit GS 

sluoksnis pagerina bandymų prietaiso galingumą ir suteikia galimybę tiksliai nustatyti visų 

pažeidimų vietas. Skirtingai negu aukštos įtampos būdo atveju žemos įtampos būdui bandymo 

zonai naudojamas žiedinis elektrodas, kuris uždedamas prieš pradedant bandymą ir kartu su 

Controlit GS sluoksniu prijungiamas prie matavimo prietaiso. Žiedinis elektrodas instaliuojamas 

nestacionariai ir naudojamas tik bandymo metu.  

 
Testuojamas paviršius prieš pradedant bandymą sudrėkinamas. Ant testuojamo paviršiaus 

pastatomas žiedinis elektrodas. Servisinį aptarnavimą atliekantis specialistas ruošia matavimo 

prietaisą bandymui ir prie siųstuvo prijungia du elektrodus. Siųstuvas rodo kryptį iki 

hidroizoliacijos defekto vietos, o impulsų generatorius žiediniame elektrode generuoja žemos 

įtampos srovę ir realizuoja elektrai laidaus pasluoksnio prijungimą.  Lokalizuojami galimi 

pažeidimai ant atvirų stogų, stogų su apkrova, apželdintų stogų arba terasų sekant siųstuvo 

parodyta kryptimi.  

 
Controlit GS nesandarumų lokalizavimo kokybė žemos įtampos būdu buvo išbandyta 

bendradarbiaujant su įmone E.LU-Mess GmbH, kuri jau 35 metai specializuojasi inovatyvių 

žemos įtampos matavimo prietaisų planavimo ir gamybos srityje.  

              Imtuvas 
 
                             Kontūro žiedas 
 
 
 
 
 
 

 
           Impulsų generatorius 
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Perkant prietaisą gaunamas nemokamas praktinis ir teorinis apmokymo kursas, techniniai 

patarimai ant pirmojo bandomo stogo, o taip pat techninis palaikymas bandymų matavimo 

prietaisui FDO 4.5. 

 

FDO 4.5. techniniai duomenys: 

 

● vieno kontakto efektyvus paviršius 500 m²  

 

● eksploatacijos greitis priklauso nuo defektų kiekio 

 

● Impulsų generatorius 

 

● siųstuvas 

 

● du elektrodai su prijungimo kabeliais 

 

● žiedinis elektrodas su efektyviai zonai maždaug iki 50 m 

 

● numatytas Controlit GS prijungimo kontakto adapteris 

 

● žiedinio elektrodo prijungimas užtikrina galimybę panaudoti kitų gamintojų žemos įtampos    

   būdo prietaisus, kurie prijungiami prie pastato masės. 
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1. Žiedinis kontūras 
2. Srovės kryptis 
3. Nesandarumas 
4. Įžeminimo portas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Žiedinis kontūras 
2. Srovės kryptis 
3. drėgmę izoliuojantis sluoksnis 
 
 

4. Sandarinantis sluoksnis 
5. Įžeminimo portas 
6. Controlit 

7. Šilumos izoliacija 
8. Nuo garų apsaugantis 

sluoksnis 
9. Lubos 
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Žemos įtampos nesandarumų detektavimo būdas – bandymų prietaiso  FDO 4.5 prijungimas ir 
veikimas 

 

Controlit GS sluoksnis gali būti matuojamas bet kokiu bandymo žema įtampa matavimo 

prietaisu (žemos įtampos nesandarumų detektavimo būdu).  

 

Controlit GS panaudojimas 

 

Controlit tinka naudoti daugumoje konstrukcijų ir sandarinimų, pvz., bituminių juostų, 

plastmasinių juostų ir skystų plastmasių atvejais. Svarbiausia sąlyga Controlit panaudojimui – 

elektrai nelaidžių sandarinančių medžiagų panaudojimas.  

Žemiau bus pavaizduoti kai kurie naudojami plokščių stogų sandarinimai naudojant Controlit. 

 

 

 

 

 

 



               

 
 

Elektrai laidus sluoksnis sandarinimui 
01 versija 

data 2017.06.08  
 

Controlit Factory SIA 
www.controlit.lv 20/32 psl. 

 

Bituminių juostų panaudojimas 

 

 
Controlit GS po bituminės juostos sluoksniais                       Controlit GS tarp bituminių juostų 

 

Controlit GS galima panaudoti bituminių juostų atvejais:  

 

● mechaniškai tvirtinant prie pirmo sandarinančio sluoksnio po bitumo sluoksniais prie šilumos  

    izoliacijos 

 

arba  

 

● privirinant po bituminiu sluoksniu. 

 

Controlit GS nedegus. Todėl jis nepraranda savo techninių savybių atviroje liepsnoje. Tinklinės 

struktūros dėka Controlit GS užtikrina geras adhezines savybes ir gali būti klojamas be 

apgadinimo rizikos pagal sandarinimo ir Controlit klojimo technologiją. 

 

Mechaniškai tvirtinant pirmajį bituminį sluoksnį  Controlit GS klojamas tiesiog ant šilumos 

izoliacijos perklojant maždaug 10 cm. Antrasis bituminės juostos sluoksnis pagal gamintojo 

nuorodas privirinamas prie pirmojo bituminio sluoksnio.  
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Sandarinimo išbandymas  

 

Sandrinimo išbandymas sudaro sąlygas panaudojant elektrinius matavimo prietaisus aukštos 

įtampos nesandarumų detektavimo būdu ir žemos įtampos prietaisus nesandarumų detektavimo 

būdu kontroliuoti sandarinimo sujungimus, prijungimo taškus, neuždegtų stogų ir stogų su 

apkrova paviršius. Bandant sandarinimą su aukštos įtampos impulsiniu būdu pagal prietaiso 

kalibravimo formulę pasirenkama atitinkama įtampa. 

 

Controlit CS privalumai  

 

 
Controlit CS klojimas tarp bitumo juostos sluoksnių                                          Controlit CS klojimas po bitumo juostos sluoksniais 

 

Controlit GS pasluoksnį kartu su bituminėmis membranomis galima naudoti remontuojant 

stogus. Tai pagreitina klojimą ir sumažina darbo sąnaudas kaip sanuojant, taip ir naujuose 

statiniuose.  

 

Bitumo ritiniuose aplamai neįmanoma pastebėti sandarinimo sluoksnio mažų defektų arba 

įtrūkimų. Šilumos izoliacijos dėl jos fizikinės struktūros neįmanoma aptikti elektriniais prietaisais. 

Controlit GS sudaro sąlygas patikimai naudoti matavimo prietaisus ir aptikti mažiausius 

sandarinimo pažeidimus.  
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Plastmasinių juostų ir folijų panaudojimas 

 

Controlit GS naudojant plastmasines juostas po mechaniškai pritvirtinta arba nepritvirtinta 

sandarinimu gali būti montuojamas tiesiog ant šilumos izoliacijos arba esamų atraminių plokščių.   

 

Controlit GS ant šilumos izoliacijos sluoksnio klojamas perklojant 10 cm (overlap). Sandarinanti 

medžiaga gali būti pritvirtinta prie šio paviršiaus, praduriant Controlit GS sluoksnį. Dėka labai 

gero laidumo, atsparumo tempimui ir tinkamumo įvairiems bandymo būdams Controlit 

pradūrimas neturi įtakos medžiagos mechaniniam atsparumui. Controlit bandymų savybės 

sandarinimo pažeidimų aptikimui taip pat ir mechaniškai tvirtinant  Controlit arba kitus sluoksnius 

neįtakoja stogo konstrukcijos.  

 

Ant stogų, ant kurių sandarinimas klajamas ant kieto pagrindo, Controlit GS gali būti 

naudojamas kaip sluoksnis, apsaugantis sandarinimą nuo mechaninių pažeidimų.  

 

 
Controlit GS po plastmasinės juostos sluoksniais                                 Controlit GS klojimas po plastmasinės juostos sluoksniais 
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Sandarinimo bandymas 

 

Sandarinimo bandymas sudaro sąlygas visais elektriniais 

matavimo prietaisais aukštos įtampos nesandarumų 

detektavimo būdu ir žemos įtampos prietaisais 

nesandarumų detektavimo būdu kontroliuoti sandarinimo 

sujungimus, prijungimo taškus, neapkrautų stogų ir stogų 

su apkrova paviršius.  

Bandant sandarinimą aukštos įtampos impulsiniu būdu 

pagal matavimo prietaiso techninę dokumentaciją paren-

kama nuo sandarinimo medžiagos storio priklausoma 

įtampa (prietaiso kalibravimas  prieš bandymą).  

 

 

Autštos įtampos nesandarumų detektavimo prietaisas bandymo proceso metu 

 

Controlit GS privalumai 

 

Controlit GS klojimas po elektrai nelaidžiu sandarinimu užtikrina galimybę laiku identifikuoti ir 

pašalinti esamus konstrukcijų ir kitų atraminių dalių pažeidimus statybos proceso ir statybos 

priežiūros metu kas gali būti ypač svarbu  statybinėse konstrukcijose kadangi dauguma statinių 

įvairios  įmonės stato ne tuo pat metu.  

 

Įvairūs bandymų būdai sudaro sąlygas bandyti 

stogo sandarinimą statybos metu bei pastato 

eksploatacijos metu. 

 

Su Controlit GS galima pakeisti kitus 

sandarinimo sluoksnius. 
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Apželdinti stogai ir žvyro loviai 
Naudojant Controlit GS po apželdintu stogu, žvyro ir 
kitos apkrovos atvejais  kontaktai įvertinant kontaktą 
prijungimui išdėstomi maždaug 500 m² plote. 
.  
Sandarinimo bandymas  
Sandarinimo bandymas gali būti atliekamas aukštos 
įtampos impulsų būdu prieš uždedant apkrovą. Tai 
užtikrina greitą ir tikslų pažeistų vietų detektavimą, o 
žalos rizika dėl nepastebėtų sandarinimo defektų  
bus sumažinta ateityje.  Bandymas stogo prieš 
uždedant apkrovą taip pat galimas žemos įtampos  
detektavimo būdu.  
 
Paklojus sandarinimą ir uždėjus apkrovą 
nesandarumų detektavimui galima naudoti vien tik 
žemos įtampos būdą, kuris leidžia tiksliai aptikti 
pažeidimus taip pat ir su apkrova. 
 

 
Brėžinio pavadinimas 
Ekstensyvus apželdinimas “Sedumo kilimas 

Braižė  architektė Baba Brese” 

Data 
2016 10 27 
 
Mastelis 
1 : 5 

 

 

Pagal pastato konstruktyvinį sprendimą (įskaitant drenažo panaudojimą) prieš bandymą 

paviršius atitinkamai paruošiamas, o sandarinimo remonto išlaidos žymiai sumažinamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Augalų lygmuo “sedumo kilimas” 
 

     60 –80 mm sistemos “sedumo kilimas” žemė 
     0,5 mm       sistemos fibra SF 
     25 mm        Floradrain FD 25 
     5 m         kaupiklio apsauginis kilimėlis SSM45 
     1,5 mm       šaknims atsparus sandarinimas 
   Controlit GS sandarumo patikrinimo sistema 
    150 mm       šilumos izoliacija 
    3,5 mm        garams nepralaidi juosta 
                        atraminė konstrukcija 
 
                                        aplink zoną  
                                        uždėtas          
                                        elektrodas žiedas 
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Controlit GS privalumai 

 

Controlit GS leidžia prieš apželdinant ar prieš uždedant žvyro ir kitas apkrovas lokalizuoti ir 

pašalinti sandarinimo defektus. Naudojant Controlit GS ilgalaikis ir tikslus nesandarumo 

detektavimas galimas ir pastato eksploatacijos metu. 

 

Atvirkščias stogas 

 

 

Betono plokštė 

Apsauginis sluoksnis 

EPS šilumos izoliacija 

Tarpinis sluoksnis 
 

Stogo sandarinimas 
 

Controlit GS 
 

Atraminė konstrukcija 

 

 

 

Elektrai laidus Controlit GS sluoksnis klojamas ant atvirščio stogo po sandarinimu. Controlit GS 

klojamas perklojant 10 cm (overlap). Po sandarinimu montuojamas kontaktas vienkartiniam 

matavimui statybos metu.  

 

Sandarinimo bandymas 

 

Sandarinimo bandymas prieš paklojant stogo medžiagas atliekamas aukštos įtampos impulsų 

būdu ir taip užtikrinamas greitas ir tikslus pažeidimų detektavimas. Tai sumažina didesnių 

defektų atsiradimo riziką eksploatacijos metu netyčia  pažeidus sandarinimą. Surinkus atvirkščią 

stogą negalimi paskesni sandarinimo bandymai.  
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Controlit GS  pranašumai 

 

Controlit GS  sudaro sąlygas atvirkščio stogo sandarinimo defektus laiku aptikti ir pašalinti prieš 

surenkant atvirkščią stogą, o tai leidžia žymiai sumažinti išlaidas pastato eksploatacijos metu.  

 

 

 

Techninė dokumentacija ir sertifikatai 

  

●  Pareiškimas apie Controlit GS eksploatacines savybes 

●  Controlit GS MSDS 

●  Controlit GS klasės A2 serifikatas apie sąveiką su ungimi 

●  Controlit GS atsparumo tempimui sertifikatas 

●  Controlit GS atsparumo šarmams testas 

●  Controlit GS bitumo adhezijos testo recenzija 

●  Controlit GS transportavimo testo recenzija 

●  Controlit GS terminio išsiplėtimo testo recenzija 

●  Controlit GS BASTA sertifikatai 
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Skerspjūvių pavyzdžiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PVC sandarinanti juosta 
 

Controlit CS laidus sluoksnis 
 
 

Šilumos izoliacija 
Vandeniui ir garams nepralaidus sluoksnis 
 

Gelžbetonio lubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sandarinimo bandymas aukštos įtampos būdu kas sudaro 
sąlygas kontroliuoti elektrai nelaidų sandarinimą 
 

                          Brėžinio pavadinimas                                                     Data: 
                               Controlit GS sluoksnis po PVC sandarinimo juosta    17.05.29 
                               Braižė                                                                           Mastelis 
                               Dace Spukle                                                                  1:5 

 
 

 
 
Bitumo sandarinantis viršutinis sluoksnis 
 

Controlit CS laidus sluoksnis 
 

Bitumo sandarinantis pagrindinis sluoksnis 
 

Šilumos izoliacija 
Vandeniui ir garams nepralaidus sluoksnis 
 

Gelžbetonio lubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandarinimo bandymas aukštos įtampos būdu 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Brėžinio pavadinimas 
                       Controlit GS tarp bituminių sandarinimų  
                       Braižė 
                        Dace Spukle 
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                                                              Brėžinio pavadinimas                                                                 Data 
                                                              Planavimo principas  2 pavyzdys                                               17.03.16                                                                                            
 

                                                              Braižė                                                                                         Mastelis 
                                                              Dace Spukle                                                                               1:500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              Brėžinio pavadinimas                                                                 Data 
                                                              Planavimo principas  3 pavyzdys                                               17.03.16                                                                                            
 

                                                              Braižė                                                                                         Mastelis 
                                                              Dace Spukle                                                                               1:500 
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Kai kurie panaudojimo objektuose pavyzdžiai 
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Kai kurie suplanuotų objektų pavyzdžiai 
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Informacija apie firmą 

 

 

Controlit Factory SIA  

 

Registracijos Nr.: 40103987176  

 

Adresas: Riga, Abulas iela 2, LV-1026  

 

telefonas: +371 6786 9485  

 

info@controlit.lv  

 

www.controlit.lv  
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