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impregnantas su lotoso efektu
 info 6

Šilumos izoliacijos gerinimo naudojant 
„Lotupor“ termografinis įrodymas 

Bendroji informacija 

„Lotupor-info 5“ išsamiai aprašyta pastato fasado šilumos izoliacijos ir fasadų impregnavimo priemonės „Lotupor“ 
sąsaja.
„Lotupor-info 5“ šią temą nagrinėja teoriškai, tuo tarpu šiame informaciniame apraše mes, pasitelkę termografiją ir 
jos vertinimus, patvirtinančius, jog šilumos izoliacija įspūdingai pagerėja.

Kaip pavyzdys buvo pasirinktas paminklosaugos objektas – namas Brandenburge (nuotrauka Nr. 1), kuriame, kaip 
ir daugumoje kultūros paveldo objektų, bet kurios kitos fasadų šilumos izoliacijos rūšys paminklosaugos požiūriu 
draudžiamos. 

Nematoma „Lotupor“ impregnanto sudėtis, skirtingai nuo kitų, nekeičia puikaus klinkerinio fasado optinio įspūdžio. 
Todėl siūloma nuostabi galimybė gerinti pastatų – tiek paminklosaugos objektų, tiek kitų mūrinių atvirų plytinių bei iš 
kitų statybinių medžiagų sumūrytų fasadų šilumos izoliaciją ir kartu atitikti dabartinius šilumos išsaugojimo 
reikalavimus.

Termografijas mums maloniai pateikė ponas Frankas Zomeris, sertifikuotas termografas, dirbantis statybos, 
elektros darbų ir industrijos srityje. ( Reg. Nr. Z-SC-19988/T1).
Norėdami gauti išsamią termografinę ataskaitą, jūs turėtumėte kreiptis į savo vietinį „Lotupor“ 
atstovą arba į mus.
„Lotupor“ poveikis toks, kaip aprašyta „Lotupor-info 5“, nes fasadų mūras beveik visiškai 
išdžiūsta ir kartu užtikrina natūralų laboratoriškai sausos statybinės medžiagos šilumos 
izoliaciją. Tuo tarpu fasadų mūras, neturintis „Lotupor“ apsaugos, dėl vandens (vykstant 
natūraliam procesui) įsigėrimo lietingu oru (5-20 proc.), praranda nemažą dalį savo 
natūralios šilumos izoliacijos (maždaug 10-40 proc.).
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fasado mūras

neapdorotas

Apdorojus „Lotupor“ priemone, šilumos izoliacija 
pagerėja ne iš karto, o palengva, priemonei džiūstant. 
Šis procesas trunka 3-5 mėnesius. Toliau įdėtos 
termografijos rodo šį procesą. Dėl to ši raida 
termografiniu atžvilgiu trunka ilgiau kaip 12 mėnesių ir 
šis informacinis aprašas palaipsniui papildomas 
naujomis termografijomis, ir jų vertinimais.

2 ir 3 pav. grafiškai rodo išorinės pastato sienos, 
sumūrytos iš plytų, pjūvį (panašų į fasadą 1-oje 
nuotraukoje), esant tokiam pat temperatūrų viduje ir 
išorėje santykiui.
 
Kairėje esantis 2 pav. rodo temperatūros kaitą sienoje 
(raudona linija), dėl sienos įmirkio lietaus vandeniu,  
šilumos izoliacija, dėl šios priežasties, yra mažesnė. Iš 
čia seka didelis šilumos spinduliavimas į išorę ir aukšta 
sienos išorinė temperatūra (+7 °C), taip pat žema 
temperatūra sienos vidiniame paviršiuje (+13 °C). 
Geltona linija rodo, kurioje vietoje yra pasiekta vidutinė 
vidinė sienos temperatūra.
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2-ame pav. dešinėje parodyta ta pati siena su „Lotupor“ hidrofobavimu ir matyti, kaip smarkiai pasikeitė sienos 
temperatūra dėl šio paprasto ir nebrangaus veiksmo. Siena išdžiūsta ir vėl atgauna savo natūralią šilumos 
izoliaciją. Šilumos spinduliavimas į išorę sumažėja (išorinė sienos temperatūra +0,5 °C) ir tokiu būdu vidinė sienos 
temperatūra pakyla iki +18,5 °C. Vidutinės sienos temperatūros geltona linija persikelia į išorę ir kartu aiškiai rodo 
šilumos izoliacijos naudą.
Rasos taško mėlynos punktyrinės linijos rodo jų susikirtimo su raudona temperatūros kreive tašką (rasos taškas), 
kur iš patalpos oro drėgmė kondensuojama (rasoja).

Fasado sienos temperatūrų 
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Fasado sienos temperatūrų skirtumas 
be „Lotupor“

su vidine šilumos izoliacija 40 mm

Fasado sienos temperatūrų skirtumas 
su „Lotupor“

su vidine šilumos izoliacija 40 mm plokšte ir kalcio silikatu



4 pav.

2 pav. kairėje šis rasos taškas yra, esant 80 proc. patalpos oro santykiniam drėgnumui (jis dažnai atsiranda 
viduje esant pastatų drėgmės krūviui) vidinės sienos paviršiuje. Tai reiškia, kad čia patalpos drėgmė 
kondensuojasi. Tada vidaus patalpų apdaila ir tapetai šlapi. Net esant 60 proc. patalpos oro santykiniam 
drėgnumui (kuris, apdorojus fasadus „Lotupor“, dažniausiai sumažėja maždaug 10 proc.), rasos taškas yra 
sienos viduje vos už kelių centimetrų, o tai reiškia, kad net atlikus kai kuriuos šilumos izoliavimo darbus viduje 
(pavyzdžiui, pastačius prie sienos spintą arba minkštus baldus) arba prie išorinių sienos kampų (vadinamasis 
geometrinis šilumos tiltas), kaip aiškinama „Lotupor 2“ ir „Lotupor 4“ informacijose, rasos taškas persikelia į 
vidinį paviršių. Tada sienų paviršiai sudrėksta ir dėl to dauginasi pelėsio grybeliai.
Kaip matome 2 pav. dešinėje, rasos taškai, impregnavus fasadus „Lotupor“ ir dėl to išdžiūvus sienai, 
persikelia į sienos vidurį arba greičiau į sienos išorinį trečdalį. Tai reiškia, kad taip pat ir sienų kampuose arba 
už baldų rasos taškas nepasiekia vidinio paviršiaus ir kartu užkertamas kelias pelėsiui. 
Dažnai būtent pastatuose, kurie saugomi valstybės, bandoma padidinti išorinių sienų šilumos izoliaciją 
izoliavus iš vidaus, nepašalinus nepakankamos šilumos izoliacijos priežasčių, sienas merkiant lietaus 
vandeniui.
3 pav. kairėje tiksliai aiškina šią statybinės fizikos klaidą, imant pavyzdžiu vidinę izoliaciją iš kalcio silikato 
plokščių. Temperatūros kreivė dėl vidinės izoliacijos pasislenka dar labiau į vidų (geltona – vidutinės 
temperatūros linija) ir rasos taškas yra net esant normaliam patalpų vidaus oro drėgnumui 60 proc. 
santykiniam drėgnumui, tarp kalcio silikato plokščių ir sienos. Pasekmė – tarp plokštės ir sienos reguliariai 
veisiasi pelėsio grybeliai.

Taip pat geltona linija rodo, kad sienos mūras atlikus šį darbą dar labiau sudrėksta ir todėl praranda savo 
šilumos izoliacijos likučius. Nauda dėl šilumos izoliacijos kalcio silikato plokštėmis tuo pat metu veda prie 
mūro šilumos izoliacijos praradimo ir tokiu būdu likviduoja teorinį vidinės izoliacijos poveikį. 
Tačiau tai pasako ne tik apie kalcio silikato plokštes, bet ir apie visus vidinės šilumos izoliacijos darbus, ir 
padėtį komplikuoja putų polistireno izoliacija, kuri be kita ko, nepasižymi gera vandens garų difuzija, kuri 
būdinga kalcio silikato plokštėms. 

3 pav. dešinėje parodytas santykis, izoliuojant iš vidaus kalcio silikato plokštėmis ir papildomai impregnuojant 
fasadus „Lotupor“ priemonėmis.

Čia rasos taškas sienoje irgi pasislenka į vidų. Tačiau kai fasado nepermerkia lietaus vanduo, šis 
pasislinkimas laikosi priimtinose ribose, taigi pelėsio grybeliai sienų kampuose arba už baldų nėra tikėtini. Šis 
kombinavimas, kaip rodo temperatūrų iš vidinės ir iš lauko pusės duomenys, papildomai šiek tiek pagerina 
šilumos izoliaciją. Tiesa, tai veiksminga tik tada, jei nepersistengiama įrengiant šilumos izoliaciją iš vidaus. Be 
tikslių ir plataus masto tyrimų ir skaičiavimų, kuriuos geba atlikti šioje srityje besispecializuojantis statybos 
fizikas, ši kombinacija yra tarsi vaikščiojimas peilio ašmenimis tarp teigiamo šilumos izoliacijos didinimo 
poveikio ir neigiamo rezultato – pelėsinio grybelio kultūrų augimo vidinėje erdvėje. Todėl vidinės šilumos 
izoliacijos kalcio silikato plokščių storis neturi viršyti maždaug 30 mm. Kitoms vidinės šilumos izoliacijos 
rūšims, pavyzdžiui, šilumos izoliacijos tinkavimui – galioja izoliaciniu ir techniniu požiūriu palyginamas 
sluoksnio storis, taigi sluoksnio storis, neviršijantis kalcio silikato plokštės šilumos izoliacijos storio – 30 mm. 
Šilumos izoliacijos iš vidaus būdai, kai medžiagos sulaiko difuziją, pavyzdžiui, polistireninis putplastis, iš 
esmės neturi būti naudojami.

Termografijos dėka „Lotupor“ pranašumai tampa matomi ir akivaizdūs.
Termografijos nekompetentingiems žmonėms sunkiai suprantamos, nes tai priklauso ne tik nuo atitinkamų 
nuotraukoje esančių spalvų, bet ir kiekvieną spalvą atitinkančios temperatūros.
Kadangi temperatūrą atitinkanti spalva priklauso nuo kameros nustatymo (temperatūrų diapazono), visada reikia 
atsižvelgti į greta pavaizduotą temperatūrų spalvinę skalę. Iš pradžių būna sunkoka arba bent jau reikia įgūdžių. 
Vėliau termografines nuotraukas reikia ne tik matyti, bet ir mokėti šias infraraudonųjų spindulių nuotraukas iššifruoti 
ir paaiškinti. 4 nuotraukoje pavaizduota pradinė termografijos situacija. Fasadų mūras šlapias, todėl yra geras 
šilumos laidininkas. Sienos drėgnio įtaką labai lengvai galima atsekti pagal raudonas rieves. Sandūrų statybinis 
skiedinys iš esmės yra labiau porėtas nei mūras, todėl jame yra daugiau vandens ir vidinė šiluma į išorę 
praleidžiama daug geriau nei pro mūro medžiagas. Izoliuotas lango stiklas pasižymi daug geresne izoliacija nei 
siena. 

4 lentelė iliustruoja 4-osios nuotraukos 
techninius matavimo duomenis. 
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Šilumos spinduliavimo sumažėjimas 
mažiausiai 5,3 °C = maždaug 24 proc.
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6 pav.

Dešinėje esanti lentelė rodo relevantinius 

duomenis iš pirmo žvilgsnio.

5 nuotr. vaizduoja termografinę nuotrauką, darytą praėjus 2 mėnesiams po fasado impregnavimo „Lotupor“. 
Pagerėjusią šilumos izoliaciją galima aiškiai pastebėti, palyginus sienos temperatūrą su lango temperatūra 4 ir 
5 nuotraukose. Laikotarpiu iki fasado apdorojimo „Lotupor“ (4 nuotr.) lango šilumos izoliacija buvo geresnė už

fasado šilumos izoliaciją, o praėjus dviems 
mėnesiams, kai fasadas išdžiūvo, jo šilumos 
izoliacija gerokai viršijo lango su izoliuojančiu stiklu 
šilumos izoliaciją. 
Žemiau pateikiama lentelė rodo relevantinius 
duomenis iš pirmo žvilgsnio. 

Nors fasado vaizdas homogeniškesnis, bet vis tiek pažvelgus į termografinę nuotrauką matyti, kad siena dar 
ne visiškai išdžiūvo. Sandūros ir siūlės vis dar tebėra šviesesnės už mūrą, vadinasi, jos yra šiltesnės, o tai 
savo ruožtu rodo, kad šilumos izoliacija yra šiek tiek blogesnė. Kadangi sandūrų statybinis skiedinys yra daug 
porėtesnis už mūro medžiagas, tai visiškai išdžiūvus jo šilumos izoliacija turi būti geresnė nei mūro.

6 nuotrauka rodo, kokia bus fasado termografinė nuotrauka, kai mūras optimaliai išdžius. 

5 pav.

UAB “JAPE LT”      +370 620  88  000      info@jape.lt

Termografinės nuotraukos įtikinamai patvirtina, kad 
hidrofobizavimas „Lotupor“ priemone, kuris yra 
nepalyginamai pigesnis, gali labai pagerinti daugelio 
pastatų šilumos izoliaciją. 
Hidrofobizavimas „Lutopor“ priemone taip pat yra 
puiki galimybė pagerinti saugomų kultūros paveldo 
pastatų bei kitų statinių, kurių išorės keisti negalima, 
šilumos izoliaciją.
6 nuotrauka: tikėtina nuotrauka visiškai išdžiūvus 
fasadui. 

Šilumos spinduliavimo sumažėjimas 
mažiausiai 6,6 °C = apie 30 proc.




