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GRANITINĖS DANGOS PRIVALUMAI
 Puikios dizaino galimybės. Dėl rišamosios medžiagos skaidrumo, dekoratyvinė skalda
išlieka nepakitosios spalvos. Išgaunamas šlapios granitinės dangos efektas.

 Danga išlieka švari. Granitinės dangos paviršiuje nesikaupia vanduo ir teršalai. Esant
žemai temperatūrai vanduo neužšąla, nes nuteka į apatinius dangos sluoksnius, todėl
sumažėja nelaimingų atsitikimų rizika.

 Šaltis nebaisus! Dėl akytos struktūros, šąlančio vandens plėtimuisi ir traukimuisi yra
vietos, o pavyzdžiui, įmirkusio asfalto struktūroje vandens plėtimuisi yra ribotas plotas.
Elastopave granitinė danga išlieka vientisa bet kuriuo sezonu.

 Granitinė danga - ypatingai tvirta, todėl toleruoja žemų ir aukštų temperatūrų
skirtumus. Asfaltas deformuojasi nuo +40°C temperatūros, kai tuo tarpu Elastopave
granitinė danga savo formą ir vientisumą išlaiko esant aukštesnei nei +80°C
temperatūrai.
 Greitai parengiama eksploatavimui. Lyginant su betono danga, kai būtina laukti 30
dienų kol betono danga sustings ir bus parengta naudoti, granitinė danga sukietėja po
kelių valandų, o naudojimui yra paruošta po 24 val.
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DANGOS ĮRENGIMAS

Reikalingos medžiagos ir įranga:
 Švariai išplautas ir sausas smulkintas granitas, kurio drėgmės lygis ≤ 2%;
 Dviejų arba vieno komponento rišamoji medžiaga Elastopave 6551/102 arba 6500/100
UV stabilus;
 Tirpiklis (acetonas, metileno chloridas, dimetilformamidas, N-metilpirolidonas);
 Maišyklė (pritaikyta Elastopave);
 Matavimo talpa 2 vnt. (3l. – 10l.);
 Glaistyklė (20 cm., 50 cm.);
 L ir
formos profiliai (pagal poreikį);
 Šlifuoklis su šlifavimo padu;
 Karutis.
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Darbui su Elastopave reikalingi įrankiai ir apsaugos priemonės:











Kastuvas;
Grėblys;
Metalinis šepetėlis;
Guminės pirštinės;
Valymo šluostės, popierius;
Lipnumą mažinanti medžiaga (pavyzdžiui: maistinis aliejus);
Lipni juostelė;
Spec. Apranga skirta keliams;
Nivelyras;
3 m lyginimo juosta („reika“).
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DENGIAMŲ SLUOKSNIŲ STORIŲ APSKAIČIAVIMAS
1. Naudojamo granito frakcijos dydžiai gali būti nuo 1-32 mm. Nuo dangai tenkančios apkrovos,
apskaičiuotos dangos storis yra nuo 3 iki 5 cm.
2. Naudojamos skaldos frakcija yra 0/16 mm, atsižvelgiant į tenkančią apkrovą. Dinaminio sluoksnio
storis turi būti nuo 5 iki 8 cm.
Dinaminio sluoksnio paskirtis dangoje yra sudaryti perėjimą tarp gruntinio pagrindo ir išorinio –
dekoratyvinio dangos sluoksnio.
Dinaminis sluoksnis leidžia:
• kokybiškai padengti smulkios frakcijos dekoratyvinę skaldą;
• nepriekaištingai suformuoti viršutinės dangos lygumą;
• porėtas dinaminis sluoksnis efektyviai drenuoja vandenį ir sumažina paviršinį dulkių
susidarymą.
3. Bazinio sluoksnio storis parinktas apie 15-25 cm. Priklausomai nuo tenkančios apkrovos, skaldos
frakcija gali būti 0/32 mm. *
4. Priklausomai nuo pagrindo, šalčio deformacinio sluoksnio, esančio iš smėlio – žvyro, storis yra
nuo 20 iki 50 cm.
5. Esant prastai laidžiam arba nelaidžiam dirvožemiui, būtina įdiegti drenažinę sistemą.
*- 2 ir 3 punktuose nurodytas dangas galima sujungti. Tokiu atveju taikoma 2
punkto frakcija – 0/16 mm.

Aukščiau pateikti storių sluoksnių apskaičiavimai yra tik rekomendaciniai, būtina atsižvelgti į esamo
projekto poreikius ir galimybes, bei architektų pateiktus planus.
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RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS
Kai yra naudojami du komponentai
Elastopave rišamoji medžiaga yra sudaryta iš poliolio, komponento B (žymima mėlyna
spalva) ir izocionato, komponento A (žymima raudona spalva), kuriuos galima atskirti
pagal spalvas – mėlyna (B) ir raudona (A). Kadangi rišamoji medžiaga yra dvikomponentė,
todėl komponentus tarpusavyje būtina maišyti ne mažiau kaip 5 minutes maišyklės
pagalba. Poliolio (Elastopave 6551/102) ir izocionato (IsoPMD I92140) komponentų
santykis yra 100:84. Siekiant išgauti elastingesnę medžiagą, galima komponentus maišyti
santykiu 100:65.
Nurodyto komponentų santykio privaloma laikytis.
Pateikiama rišamosios medžiagos (chemijos) kiekių lentelė pagal santykį.

Maišymo taisyklės:
1. Komponentas A supilamas į švarų indą;
2. Komponentas B pilamas į indą su komponentu A ir maišomi tarpusavyje;
3. Maišytuvo pagalba, medžiagos tarpusavyje maišomos nuo1 iki 3 minučių, kol gaunama
vientisa, vienodos spalvos masė.
Mišinio kiekis apskaičiuojamas pagal apkrovą, tenkančią dangai. Siekiant sumažinti
rišamosios medžiagos sąnaudas, privaloma naudoti švarią – išplautą ir sausą dekoratyvinę
skaldą.
Apskaičiavimo pavyzdys:
Teritorijos plotas – 100 m².
Planuojamas dangos storis pagal tenkančią apkrovą – 3 cm.
1.) 100 m² x 0,03m = 3 m³
2.) 3 m³ x 1,45 t/m³ = 4.35 tonos dekoratyvinės skaldos (4350 kg) + nuo 5 iki 10 % kvarcinio smėlio
3.) 4350 kg x 5 % = 217,5 kg. Elastopave rišamosios medžiagos (santykis A:B / 84:100)
4.) 217,5 kg rišamosios medžiagos santykio apskaičiavimas =
217,5 / 1,84 = 118,2 kg (A–84; B–100) 118,2 kg B (poliol) - 217,5 = 99,3 (izo)
118,2 kg komponento B ir 99,3 kg komponento A.
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MEDŽIAGOS SANTYKIS PAGAL DEKORATYVINĖS
SKALDOS FRAKCIJĄ

Prieš pasirenkant granito frakciją, turi būti apskaičiuojamas naudojamos rišamosios medžiagos
kiekis, pvz. frakcija 2–5mm, rišamosios medžiagos kiekis -5% tonai.
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DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR REKOMENDACIJOS
1. Dangos įrengimo darbai turi būti atliekami esant aukštesnei nei +10°C oro temperatūrai.
Santykinis oro drėgnumas turi būti mažesnis nei 80 %. Oro sąlygos turi išlikti nepakitusios 2
- 3 val. po dangos įrengimo.
2. Apskaičiuojamas dekoratyvinės skaldos ir rišamosios medžiagos santykis.
3. Rišamosios medžiagos komponentas B turi būti gerai išmaišomas prieš maišant kartu su
komponentu A.
4. Rišamosios medžiagos komponentai A ir B turi būti sumaišomi ne anksčiau kaip 5 minutes
prieš darbų atlikimą. Komponentai tarpusavyje turi būti maišomi nurodytomis proporcijomis.
5. Į gerai išmaišytą rišamąją masę, pilama tik sausa (ne daugiau nei 2 % drėgnumo) ir švari
dekoratyvinė skalda bei nuo 5 iki 10 % kvarcinio smėlio arba skalda nuo 1,2 -1,8 mm. Gautas
mišinys maišomas apie iki 3 minučių, kol dekoratyvinė skalda bus visiškai padengta rišamąja
medžiaga.
5.1.

Visi mišiniai turi būti maišomi vienodą laiko tarpą ( pvz. po 3 min. ir ne ilgiau).

6. Išmaišytas mišinys turi būti išlietas per 20 – 30 minučių. Dėl aukšto medžiagos sukibimo lygio
su kitais paviršiais, rekomenduojama saugomus paviršių plotus padengti lipnumui atsparia
medžiaga (pavyzdžiui, maistiniu aliejumi), taip pat, patartina apklijuoti popieriumi bei lipnia
juosta. Kaip papildomą apsaugos priemonę, rekomenduojama naudoti polietileno plėvelę.
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7. Išlietą mišinį reikia supresuoti ir nušlifuoti susidariusius aštrius kampus. Minėtiems darbams
rekomenduojama naudoti mentelę ir užglaistymo įrenginį.

8. Atlikus darbus nuo įrankių pašalinami medžiagos likučiai. Maišyklę rekomenduojama valyti
žvyru.

9. Praėjus savaitei po dangos dengimo, esant poreikiui, iš dangos galima išimti formavimo
profilius. Likusias ertmes palikti tuščias arba, esant vientisai nekomponuotai dangai, kas 5-7
metrus, būtina padaryti 2 cm gylio deformacines siūles, siekiant išvengti nepageidaujamos
deformacijos.
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Dažniausios problemos dėl prasto paviršiaus įdiegimo
Žemiau pateiktos kelios tipinės klaidos, kurias gali padaryti Rangovas atlikdamas paviršiaus klojimo
darbus. Nurodomi būdai užtikrinti, kad būtų išvengta problemų atliekant darbus.
















Spalvos kitimas
Yra du pagrindiniai Elastopave rišamosios medžiagos tipai, kurie naudojami sutvirtintam paviršiui: UV stabili ir UV
nestabili.
UV nestabili medžiaga (Elastopave 6551/102) dažniausiai naudojama su gelsvos spalvos akmenimis, kurie įrengus
dangą pakeičia spalvą į gintarinę. Tai paprastai nesukelia problemų ir papildo takelių, įvažiavimo kelių ar terasų
estetinį vaizdą.
Jei pasirinkote juodus, sidabrinės ar šviesios spalvos akmenis, Jūs turite įsitikinti, ar Jūsų Rangovas naudoja UV
stabilią medžiagą (Elastopave 6500/100), kad išvengtumėte spalvos pakitimų.
Paviršiaus trūkinėjimas arba byrėjimas
Elastopave medžiaga susietas paviršius gali įtrūkti, kai Rangovas naudoja per mažai rišamosios medžiagos arba
įmaišo per daug akmenų, tai silpnina paviršių.
Svarbu, kad būtų naudojamas specialiai pritaikytas maišytuvas rišamosios medžiagos ir akmenų miksui išgauti. Toks
maišytuvas nuo cemento maišytuvo skiriasi tuo, kad duoda vienodą medžiagos mišinį. Su cemento maišykle dažnai
lieka „sausos vietos“, tekstūros mišinys, dėl to paviršius gali skilti.
Kita, dažnai daroma klaida, taupymo sumetimais, Rangovas naudoja nedžiovintus akmenis, kurių drėgmės lygis
viršija 2%. Tokiu atveju jau darbų metu matoma jog Elastopave rišamoji medžiaga gamina mažus oro „burbuliukus”
(putoja), o išdžiūvusi danga lieka nestabili ir akmenys lengvai byra nuo paviršiaus.
Paviršius dėmėtas
Jei darbo metu išlietas paviršius buvo nekokybiškai išlygintas ir buvo bandyta pagerinti darbo kokybę, kai paviršiaus
sluoksnis buvo sustingęs, paviršiaus spalva gali skirtis ir atrodys neestetiškai. Todėl yra labai svarbi Rangovo
kvalifikacija ir griežtas Elastopave liejimo technologijos laikymąsis.
Sudėtinga išlyginti paviršių
Lyginant paviršių keblumų kyla, kuomet naudojamos lyginimo priemonės (glaistyklė) nėra kokybiškos ar prastai ir
nedažnai padengtos lipnumą mažinančia medžiaga.
Sujungimo siūlės
Elastopave dangos paviršius yra įrengtas taip, kad būtų besiūlis, tačiau, jei liejimo metu yra aukšta temperatūra, o
Rangovas dirba pakankamai lėtai, rezultate gali matytis sujungimo siūlių.
Darbo komanda
Elatopave liejimo darbams atlikti rekomenduojama 3- 5 žmonių komanda (priklausomai nuo projekto dydžio). Du
žmonės darbuojasi prie chemijos ir akmenų paruošiamųjų darbų, vienas žmogus dirba su karučiu ir tiekia mišinį
likusiems dviem žmonėms, kurie dirba prie dangos lyginimo ir glaistymo. Tokiu būdu darbai bus atlikti kokybiškai ir
ganėtinai greitai.
Oro sąlygos
Rišamoji medžiaga su akmenukais privalo būti ruošiama tam tikroje vietoje, kad drėgmės nepatektų į miksą.
Esant aukštesnei oro temperatūrai nei 25°C galima naudoti ne daugiau nei 5% tirpiklio (acetono) mišinio svoriui.
Tirpiklis sulėtina Elastopave rišamosios medžiagos stingimo reakciją, todėl paviršiaus lyginimo darbams lieka
pakankamai laiko.
Spec. Apranga
Labai svarbu naudoti darbui skirtą aprangą ir apsaugines priemones. Rekomenduojame, kad guminės pirštinės būtų
dėvimos darbų metu, taip pat yra reikalingi apsauginiai akiniai, rankogaliai apdengiantys rankas iki riešo ir keliams
skirtos apsaugos priemonės.
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