Stabiline ekologiškos dangos
su organiniu rišikliu iš gysločio sėklų luobelių įrengimas.
Techninės specifikacijos
Žemės sankasa, šalčiui nejautrūs pagrindai ir skaldos pagrindai suprojektuoti pagal KTP SDK 07, kuris
nustato techninius reikalavimus visų nuosavybės formų kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo
projektavimui.
Be taisyklėse nurodytų standartų gali būti vartojami ir kitų valstybių standartai ir normatyviniai dokumentai,
jei juos taikant bus pasiekta ne prastesnė statinių ir gaminių kokybė.
Prieš pradedant žemės darbus, augalinis sluoksnis nuimamas, sustumiamas į krūvas.
Išlyginamas ir planiruojamas kelio sankasos dugnas. Formuojamas vienšlaitis ar dvišlaitis skersinis
nuolydis, kuris turi būti ne mažesnis kaip 2%. Žemės sankasos gruntas sutankinamas, sankasos gruntų
viršaus deformacijos modulis turi būti EV2 45 MPa.
Apsauginiam šalčiui nejautriam sluoksniui įrengti gali būti vartojami gruntų arba gamtinių mineralinių
medžiagų mišiniai pagal TRA SBR 19 ir TRA Užpildai 19 reikalavimus.
Šalčiui nejautraus sluoksnio deformacijos modulis EV2 pėsčiųjų takams nereglamentuojamas.
Skaldos pagrindai rengiami iš skaldos ir smėlio mišinių 0/22, 0/32, 0/45. Skaldos pagrindo sluoksnio
mišiniams taikomi TRA SBR 19 ir TRA Užpildai 19 reikalavimai.
Deformacijos modulis EV2 virš kelio skaldos pagrindų turi būti ne mažiau kaip 80 MPa.
Viršutinis Stabiline ekologiškos dangos sluoksnis įrengiamas iš organinio rišiklio (bespalviai ir bekvapiai
milteliai, pagaminti iš gysločio sėklų luobelių, skirtų dangų įrengimui) ir skaldos mišinių 0/5, 0/8, 0/11 arba
0/16, kuriuose medžiagos, mažesnės kaip 0,063 mm turi būti 13-18 % nuo mišinio masės. Skaldos
mišiniams gali būti naudojamos granitinės, dolomitinės, marmuro, diabazo skaldos. Upių, jūros smėliai,
perdirbtos naudotos statybinės medžiagos (RC)netinka.
Skaldos mišinių granulometrinės sudėties ribų kreivės turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.
Rišiklio kiekis – 6 kg vienai tonai skaldos mišinio.
Stabiline ekologiškos pėsčiųjų ir dviračių takų dangos įrengiamos iš skaldos mišinių 0/5, 0/8, 0/11
sluoksnio storis 4 cm.
Išeiga 12-13 m2/t.

Stabiline ekologiškos parkų takų ir istorinių vietovių privažiavimo kelių , sportinių žaidimų aikštelių,
automobilių stovėjimo vietų ir kiemo dangos įrengiamos iš skaldos mišinių 0/11 ir 0/16,
sluoksnio storis 5 cm. Išeiga 10-11 m2/t.
Lietaus vanduo iš gretimos zonos neturi būti išleidžiamas per tako paviršių! Jei nuolydis didesnis nei 7%,
lietaus vandens surinkimo latakai ir šulinėliai turi būti įrengti 7–15 m intervalais (priklausomai nuo
nuolydžio).
Viršutinis sluoksnis klojamas rankiniu būdu ar klotuvu, tankinamas 0,8 - 3 t plentvoliu (be vibracijos). Po
24 val. įrengtas viršutinis sluoksnis turi būti palaistytas vandeniu, stengiantis neišplauti įrengtų medžiagų.
Dangos paviršiui išdžiūvus, laistymą pakartoti ir dar kartą, sutankinti 0,8-3 t plentvoliu (be vibracijos). 2- 3
savaičių laikotarpyje įrengtas viršutinis sluoksnis turi būti drėkinamas, geriausiai antroje dienos pusėje. Jei
lyja lietus, laistyti nebūtina.
Viršutinio sluoksnio sutankinimas nereglamentuojamas.
Įrengtos dangos lygumas matuojamas 4 m liniuote, tarpas tarp liniuotės ir matuojamo paviršiaus turi būti +/1cm.
Dangos mišinių eksploatacinės savybės turi atitikti reikalavimus:
Granulometrinė sudėtis: 0/11 mm; pagal LST EN 933-1
Piltinis tankis<2000 kg/m3; pagal LST EN 1097-3
Smulkių dalelių kiekis> 13 masės proc.
Vandens pralaidumo koeficientas k> 1,0 x 10-5 cm/s; pagal LST EN ISO 17892-11
Mineralinių medžiagų atsparumo šalčiui kategorija turi būti F4; pagal LST EN 1367-1
Stabiline ekologiškos dangos priežiūra
Po žiemos, ir jei reikia vasaros sezono metu, takai turi būti suprofiliuoti, kad nebūtų duobių ar iškilimų. Po
to sutankintinti 0,8-3 t plentvoliais be vibracijos. Maži pažeidimai išsilygina dažniausiai savaime.
Jei yra stambesni pažeidimai (išplovų duobės, sunkaus transporto įspaudos ir pan.), pažeistas vietas reikia
supurenti iki 3 cm gylio ir tolygiai paskleisti grėbliu ar kitokiu įrankiu. Išlygintą paviršių sudrėkinti ir
sutankintinti 0,8-3 t plentvoliais be vibracijos.
Lapus ir šiukšles pašalinti nuo dangos šluota (nesuardant dangos!) ar lapų surinkimo/nupūtimo įrenginiu.
Piktžolių augimą geriausiais stabdyti išraunant jas su šaknimis, prieš tai takų dangą sudrėkinant.
Po piktžolių išrovimo tako danga turi būti sutankinta.
Žiemą sniegas gali būti valomas buldozeriu su laisvai plaukiojančiu verstuvu. Buldozerio peilis turi būti taip
sureguliuotas, kad būtų 1-2 cm virš tako dangos paviršiaus. Druską takų priežiūrai žiemos metu naudoti
galima.
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