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Danga 

kurios kritimo aukštis viršija 60 cm, ir nepaisant kritimo 
mu, 

mi mi mis. 

ymiai sumažina galvos traumos 

šiai, nes vandens ir oro 

(pavyzdžiui, dažn

Paprastai naudojami keli pagrindiniai dangos tipai:

Biriosios užpildymo medžiagos [5, § 4]:
a

takas.

papildomas. Reikalingas dangos sluoksnio lygis 
(žr. 40, 26 psl.).  

as susispaudžia 

schem  3,4,5).

Probl

nerekomenduojama.

paviršiaus „ “. Dangos plo

 b
naudojami varžtai, o ne vinys.     

ia
(h – reikalingas dangos storis)

Schema 3

Schema 4

Schema 5 .
Sprendimas su papildomu drenažu



8

Dangos storis ir plotas 

Dangos plotas (atsitrenkimo zonos dydis) priklauso nuo 
aikai retai krenta 

vertikaliai –

dangos.

Atsitrenkimo zonos dydis
(n

Schema 7. Atsitrenkimo zonos dydis

Laisvojo kritimo aukštis: vertikalus atstumas 

(išsamiau žr. 20 psl.). 
Matuojamas:

e –
. 

 – 
. 

 – 
. 

– nuo didžiausiojo 

. 
 – nuo pakabinamojo 

s žemiausiojo taško 
pridedant 90 cm.
Atsitrenkimo zona:

. 
švelninanti danga: atsitrenkimo 

jos nukritus. 

LKA – laisvojo kritimo aukštis
AZ – atsitrenkimo zonos dydis
AZ = LKA x 0,67 + 50 cm

Pavyzdžiai

LKA AZ LKA AZ
150 cm 150 cm 230 cm 203 cm
160 cm 156 cm 240 cm 210 cm
170 cm 163 cm 250 cm 216 cm
180 cm 170 cm 260 cm 223 cm
190 cm 176 cm 270 cm 230 cm
200 cm 183 cm 280 cm 237 cm
210 cm 190 cm 290 cm 243 cm
220 cm 196 cm 300 cm 250 cm

Saugos reikalavimai

.
.

persiskirstymas.
Kietus paviršius galima naudoti tik už atsitrenkimo

.

naudoti vietose kur kritimo aukštis viršija 60 cm arba
.

nereikalaujama.

Medžiaga dydis
Dangos 

gylis
Kritimo 
aukštis

– –
Medžio 

as 5–30 mm 20 cm
30 cm

Medžio 
ž 20–80 mm 20 cm

30 cm
ar

žvyras* 0,25–8 mm 20 cm
30 cm

standarte EN 933-1.
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apribotoje angoje angoje (pvz., užtvara) V formos angoje

angoje (pvz., užtvara) angoje (pvz., užtvara)
kliuvimas apribotoje 

angoje (pvz., tinklas)

V formos angose V formos angose

V formos angose apribotose angose V formos angose

pjovimas l
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s 

Lengvai pasiekiamas: tereikalaujantis 

gos ir joje, 

n

Schema 14

Schema 15

Schema 16

Schema 17 anga

Laiptai: pirmos pakopos aukštis mažesnis nei 40 cm.
esnis nei

40 cm.
Rampa: prasideda žemiau nei 60 cm.

emiau nei 60 cm.
Statieji elementai (pvz.,

vertinami kaip nelengvai pasiekiami prieigos
elementai.

Laisvojo kritimo aukštis mažesnis nei 60 cm –
apsauga nuo kritimo nereikalaujama.
Laisvojo kritimo aukštis didesnis nei 60 cm –
reikalingos užtvaros.

Laisvojo kritimo aukštis mažesnis nei 100 cm –
apsauga nuo kritimo nereikalaujama.
Laisvojo kritimo aukštis nuo 100 cm iki 200 cm –

.
Laisvojo kritimo aukštis didesnis nei 200 cm –
reikalingos užtvaros.

ms žr. 21 psl.


