Pirmas puslapis

STOGŲ DENGIMAS
Vienas iš įmonės prioritetų yra plokščių - bituminių stogų dengimas ir remontas Šiuo metu,
labai dažnai, renovuojamos seniau įrengtos stogų dangos . Renovacija – tai visai kitoks nei
įprastas remonto procesas, kurio metu atkuriama ar pagerinama konstrukcijų būklė; o remontas
– tai dažniausiai stogo uždengimas vienu sluoksniu dangos . Dauguma senų stogų praleidžia į
lauką didelius kiekius šilumos, skirtos jų šildymui. Pastatai prastai apšiltinti, net ir esanti sena
termoizoliacija praradusi savo savybes ir neatitinkanti šios dienos reikalavimų. Išlaidos patalpų
šildymui pastoviai auga. Paskaičiuota, kad išlaidos pro stogo plotą sudaro apie 70 - 80
procentų visos patalpų eksploatacinės sumos. Anksčiau į tai nebuvo kreipiamas dėmesys , nes
energija buvo pigi. Šiandien padėtis keičiasi. Keičiami langai, šiltinamas fasadas. Negalime
pamiršti ir stogo, nes pro jį netenkame apie 40 procentu šilumos.

Dar viena paslauga - avarinis stogų remontas 24 val. per parą.

Svarbu žinoti į ką reikia atkreipti dėmesį dengiant ar renovuojant
stogą:
Esamas stogo apšiltinimo sluoksnis. Jei jis nepakankamas, patartina įrengti papildomą
termoizoliacinį sluoksnį iš kietos akmens vatos arba laminuoto polistireno putplasčio.
Dažniausiai pakanka 15 cm. papildomo apšiltinimo sluoksnio.

Nuolydžiai ant stogo. Jei vanduo palijus stovi ilgiau kaip 24 val. , galime teigti, kad nuolydžiai
nepakankami. Nuolydžius galima padidinti su keramzitu ar polistireno putplasčiu. Kai kur šią
problemą galima panaikinti su rulonine danga ar smėliu.
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Įrenginiai esantys ant stogo. Prieš stogo dengimą visi nereikalingi įrenginiai turi būti pašalinti.
Nesant galimybei jų pašalinti ar perkelti kitur, reikia juos pritvirtinti, kad nepažeistų naujos stogo
dangos.

Papildomi stogo elementai – parapetų skardos, karnizai, latakai, lietvamzdžiai, ylajos. Dažnai
yra taupoma šioms detalėms ir jos paliekamos senos. Stogo tarnavimo laikas labai priklauso
nuo šių elementų.

Draugai: modeliai, kelionės , asmeninė fotosesija, vestuvių fotografas, modelių mokykla,
fotosesija,
fotostudijos nuoma,
siūlių remontas,
fotografas,

Stogo dangos, patoliai, pastolių surinkimas, stogo dangos, "Mida", "Technonikol", stogų
priežiūra, pastolių surinkimas, stogų dengimas, pastolių nuoma, statybiniai pastoliai, "Mida"
stogų rūšys, stogo dangos, aukštalipų paslaugos, pastolių surinkimas, pastolių nuoma,
aukstalipiai, siego valymas, stogo dangos, prilydomos dangos, pastolių nuoma, pastolių
montavimas, bituminės dangos, hidroizoliacija, pastolių nuoma, vakuminiai kolektoriai, pastolių
surinkimas, "Mida", pastolių montavimas, "Technonikol". pastolių nuoma, stogų dangos ,
bituminės dangos, pastoliai, dangos, "Mida", "Technonikol", stogų dangos, dengimas, pastoliai,
pastolių nuoma, dangos, pastoliai, pastolių surinkimas, stogo dangos, pastolių surinkimas,
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