
FIREBLOCK STIKLŲ TRANSPORTAVIMO, 
MONTAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS                                 

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

1. Stiklus galima transportuoti ir sandėliuoti tik vertikalioje pozicijoje ant specialių stovų su 5° pasvirimu.
2. Stiklai turi būti transportuojami ir sandėliuojami temperatūroje, ne žemesnėje, negu -20 °C, bet ne

aukštesnėje, negu +50 °C.
3. Turi būti vengiama ekstremalių oro sąlygų, atmosferos kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.
4. Turi būti vengiama drėgmės susikaupimo tarp stiklų.
5. Stiklai turi būti transportuojami ir sandėliuojami taip, kad į stovo pagrindą remtųsi visi stiklo lakštai.

Stovo pagrindo paviršius turi būti medinis, plastmasinis arba guminis.
6. Transportuojami ir sandėliuojami stiklai negali liestis tarpusavyje, tarp jų turi būti tinkamos kamštinės 

tarpinės. 

MONTAVIMAS

1. Stiklai turi būti pernešami vertikaliai, saugant jų kampus ir briaunas nuo smūgių. Neleistina, kad stiklai
remtųsi kampais ar būtų statomi ant kieto paviršiaus.

2. Prieš montuojant stiklo paviršius ir briaunos turi būti gerai nuvalyti.
3. Prieš montuojant būtina apžiūrėti kiekvieną stiklą, ar jame nėra vizualinių defektų ar pažeidimų.

Pažeisti stiklai neturi būti montuojami.
4. Tarp stiklo ir rėmo turi būti paliktas ventiliuojamas tarpas (kišenė). Jeigu šis tarpas bus užpildytas

hermetikais ar klijais, FireBlock stiklo gamintojas negali garantuoti, kad panaudotos medžiagos bus
suderinamos su priešgaisrinio stiklo medžiagomis.

5. Jeigu numatoma stiklą montuoti pasvirusioje ar horizontalioje pozicijoje, arba esant didėlėms
apkrovoms, arba aukščiau negu 1200 m virš jūros lygio, arba patalpose su didėliu santykiniu oro
drėgnumu gamintojas turi būti informuotas iš anksto, prieš pradedant FireBlock stiklo gamybą. 

NAUDOJIMAS

1. Temperatūra įstiklintose patalpose žiemos metu negali būti žemesnė, negu +5 ◦C. 
2. Išoriniam naudojimui skirti stiklai turi būti paketuojami su stiklu, turinčiu tinkamą izoliuojančią dangą.
3. Stiklai turi būti valomi tokiais būdais ir priemonėmis, kad būtų išvengta jų subraižymo ar kitokio

pažeidimo.  
4. Rūgštiniai  ar šarminiai valikliai, kurių sudėtyje  yra fluorido, nėra tinkami FireBlock stiklų valymui.
5. Betono, cemento ir skiedinio likučiai nuo stiklo negali būti šalinami sausos  būsenos.  Turi būti

vengiama bet kokio kontakto tarp stiklo ir vandens su skiedinio ar cemento likučiais. Jeigu taip
nutinka, likučiai turi būti nuplauti dideliu švaraus vandens kiekiu. Ilgesnis stiklo kontaktas su
minėtomis medžiagomis gali sukelti negrįžtančius stiklo pakitimus.  

6. Stiklų neturi tiesiogiai veikti dirbtiniai šilumos šaltiniai.          
7. Užuolaidos, žaliuzės ar kiti viduje įrengiami lango uždangalai turi būti pakabinti taip, kad tarp jų ir

aplinkinių konstrukcijų nesikauptų karštis.        
8. Atliekant virinimo darbus stiklai turi būti gerai apsaugoti nuo lekiančių kibirkščių ir karščio. 
9. Po pagaminimo neleistina kokiu nors būdu keisti stiklų užtepimo zonos bei pačių stiklų paviršiaus.

Šios taisyklės taikomos visų tipų FireBlock stiklams ir stiklo paketams, kurių sudėtyje yra FireBlock stiklai.


