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Pluoštinių kanapių žaliava 

• Auginama Lietuvoje; 

• Importuojama iš Latvijos, Lenkijos, Olandijos ir kt. 

 



Pradinis apdirbimas 

• Pluoštinių kanapių stiebų panaudojimas: 
 

• - smulkinami lauke ir apariami; 

• - surenkami rudenį, papildomai apdorojami ir 

atskiriamas pluoštas nuo spalių; 

• - surenkami rudenį ir smulkinami; 

•  - surenkami pavasarį ir atskiriamas pluoštas nuo 

spalių. 



Nauji gaminiai  

• Laboratorijoje sukurti gaminiai: 
 

•  - Kanapių plaušų plokštės (bandoma sertifikuoti); 

•  - Kanapių spalių blokeliai (išleistos bandyminės 

partijos gamykloje); 

• - Kanapių spalių biokompozitai; 

• - Kanapių spalių plokštės (patvirtintas projektas 

produkto vystymui ir sertifikavimui); 

 



Nauji gaminiai  

• Kanapių plaušų plokštės, dembliai 

 Savybės: 

Mažas šilumos laidumas – 

0,038-0,042 W/(mK); 

Gera garso sugertis –  

Atsparus vandens poveikiui – 

įmirkis vandenyje mažiau 

1 kg/m2; 

Atsparus ugnies poveikiui – 

pašalinus liepsnos žydinį 

nevyksta nei degimo nei 

smilkimo procesai. 



Nauji gaminiai 

• Kanapių spalių blokeliai 

 Savybės: 

Šilumos laidumas – 0,070-1,5 

W/(mK); 

Tankis – 200-2000 kg/m3; 

Stipris gniuždant – 1-10 MPa. 

 

Paskirtis: 

Termoizoliaciniai–

konstrukciniai; 

Konstrukciniai; 

Apdailiniai (po papildomo 

mechaninio apdorojimo. 



Nauji gaminiai 

• Kanapių spalių biokompozitai 

 Savybės: 

Šilumos laidumas – 0,035-

1,00 W/(mK); 

Tankis – 100 – 1000 kg/m3. 

 

Panaudojimas: 

Užpiltinė termoizoliacinė 

medžiaga; 

Forminiai gaminiai. 



Nauji gaminiai 

• Kanapių spalių plokštės 

 
Plokštės sudėtis:  

1. Užpildas – kanapių spaliai; 

2. Rišiklis 

3. Priedai – hidrofobizatoriai ir antipirenai. 

Plokštės savybės:  

1. Tankis ~400 kg/m3; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λ10°C : ~0,0662 W/(m·K); 

3. Gniuždymo įtempis σ10%: ~3,1 kPa; 

4. Lenkimo stipris σb: ~6,4 MPa; 

5. Tempimo stipris σt: ~0,44 MPa; 

6. Storio išbrinkis po mirkymo vandenyje G: ~6 %; 

7. Trumpalaikė vandens sugertis Wp: ~1,7 kg/m2; 

8. Nepalaiko degimo, nesmilksta. 



Nauji gaminiai 

• Kanapių spalių plokštės 

 

Plokščių panaudojimas : 

1. Termoizoliacinė medžiaga; 

2. Apdailinė medžiaga; 

3. Karkasinė statyba; 

4. Baldų pramonė. 
 



Gamybos galimybės  

• Įranga lygiagrečiai pritaikoma iš panašios gamybos; 

• Modernizuojama sena įranga 

• Perkama nauja. 



Sertifikavimas 

• Statybos produktų sertifikavimui reikalingi norminiai 

dokumentai: 
 

•  - darnieji standartai; 

• - nacionalinis arba europinis techninis įvertinimas; 

• - specialieji bandymų metodai. 

 



Rinka 

• Ekologiški produktai ypač paklausūs Skandinavijoje, 

Vokietijoje ir kt.; populiarėja ir Lietuvoje. 

 



• Ačiū už dėmesį! 


