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liais priedais. Kanapių drožlės mišiniuose 
atstoja žvyrą, akmenis ir smėlį. Sukietėjęs šis 
mišinys tampa ne tik aukšto lygio izoliacine 
statybine medžiaga, bet ir kieta bei lengva 
medžiaga, tinkama tiek naujai statybai, tiek 
rekonstrukcijai. 

Gamintojai teigia, kad keičiant mišinio 
proporcijas galima išgauti medžiagą pagal 
specifinius poreikius. 

Dėl unikalios sudėties – didelio silicio 
kiekio ir daugybės mikroporų – kanapių ir 
kalkių mišinys turi geras izoliacines savybes 
ir yra puikus drėgmės reguliatorius. Gamin-
tojai teigia, kad iki šiol nėra žinoma geresnio 
biologinio mišinio, kuris galėtų lygiuotis su 
kanapių mišiniu. Rišamoji gesintų kalkių 
medžiaga stabilizuoja augalinius komponen-
tus, juos mineralizuoja, apsaugodama nuo 
suirimo, degimo, vabzdžių bei graužikų. Taip 
pat užtikrina gerą mikroklimatą patalpoje, 
sugerdama drėgmę. 

ŠIltINImO mEdžIAgA 
iš kanapių pluošto ir kalkių
Milano parodoje „Made expo 2012“ didelio lankytojų 
susidomėjimo sulaukė ekologiškos bei šimtu procentų 
perdirbamas bioplokštės.

EkspozicijojE – Ekologiškos siEnos
„Made expo“ parodoje Milane tarp įvairių 

inovatyvių statybos projektų dėmesį traukė 
italų bendrovės „Equilibrium“ gaminamos 
ekologinės bioplokštės ar bioblokeliai. Šią 
medžiagą architektas Aldo Cibic sėkmingai 
panaudojo savo ekologiško namo Coltivare 
una casa projekte. Parodoje pristatytas kar-
kasinis namas su kanapių ir kalkių mišinio 
užpildu, anot organizatorių, yra tvarumo, 
ekologiškumo bei perdirbamumo pavyz-
dys. Ekspozicijoje visos namo sienos buvo 
paliktos atviros, netinkuotos ir be apdailos, 
kad žmonės galėtų pamatyti, kaip atrodo 
bioplokštės. Tokia medžiaga – nauja kryptis 
statybų ir architektūros pramonėje. Ji ne 

tik ekologiška, bet ir pigesnė nei tradicinės 
mineralinės vatos. 

Čia pat parodoje buvo galima pamatyti au-
ginamas pluoštines kanapes, kurios su kalkių 
mišiniu ir tapo pagrindine natūralių bioplokš-
čių medžiaga. Tokios plokštės leidžia sienoms 
kvėpuoti, t. y. įgeria ir išgarina drėgmę, ir yra 
draugiškos aplinkai.

Iš pluoštinių kanapių gaminamos ne tik 
bioplokštės, bet ir birus sienų užpildas. 

pluoštinių kanapių ir kalkių mišinys
Kalkių ir pluoštinių kanapių mišinys gau-

namas maišant kanapių drožles (gaunamas 
iš augalo stiebo) su gesintomis kalkėmis, 
kurios yra rišamoji medžiaga, bei natūra-

Natūralus kanapių ir kalkių mišinys yra il-
gaamžė, gyva, kvėpuojanti medžiaga, kurioje 
nesikaupia kondensatas.   

Bioplokštės naudojamos kaip izoliacinė 
medžiaga mediniuose, metaliniuose ar 
net cemento sienų karkasuose. Taip pat 
kaip išorinė ir vidinė izoliacinė medžiaga 
rekonstruojamiems pastatams, t. y. gali 
būti izoliacinė medžiaga grindims, sienoms 
bei akustinė izoliacija pertvaroms, perdan-
goms. Šilumos laidumo koeficientas (λ) 
lygus 0,08 W/mK.

plokščių montavimas 
Bioplokštėms sujungti naudojamas smėlio 

ir gesintų kalkių skiedinys, jo proporcijas ga-
mintojas nurodo atsižvelgdamas į plokščių 
medžiagų proporcijas. Skiedinys gali būti ir 
vien iš kanapių ir kalkių. Plokštės gali būti 
pjaustomos mechaniniu dantytu arba elek-
triniu pjūklu.

Vidines sienos su šiomis plokštėmis galima 
dengti smėlio ir kalkių skiediniu, moliu ar 
gipsu.

Jeigu apdailai naudojamos keraminės 
plytelės ant plokščių reikalingas dar vienas 
smėlio ir kalkių tinko sluoksnis.

Išorinėms sienoms apdailinti galima nau-
doti skiedinį iš smėlio ir kalkių atsižvelgiant į 
gamintojų rekomendacijas.

kaina 
Žinoma, žmonėms, norintiems statytis 

karkasinį namą su bioplokštėmis, kyla klau-
simas, kokia tokių plokščių kaina? Įmonės 
„Equilibrium“ atstovai sako, kad bioplokštės 
kainą reikėtų skaičiuoti prie įprastos standar-
tinės sienos konstrukcijos kainos pridedant 
šilitinimo sluoksnio kainą, nes bioplokštės 
turi tiek užpildo sluoksnio, tiek izoliacinės 
medžiagos funkcijas.

Kaip teigė italų bendrovės atstovai, šie 
gaminiai yra ilgų eksperimentų rezultatas. 
Savo veiklą įmonė vykdo buvusioje cemento 
gamykloje, Bergamo mieste. Nuo 2011 m. 
bioplokščių ir mišinių gamyba išaugo net 4 
kartus, ir tai rodo, kad susidomėjimas šiais 
naujais ekologiškais produktais didelis, o jų 
kokybė puiki.

Daugeliui Milano parodos „Made expo 
2012“ lankytojų namas iš kanapių buvo at-
radimas ar egzotika, ne vienas fotografavosi 
prie kanapių namo ir simpatiško darželio. 
Beje, kažkada kanapės Italijoje buvo plačiai 
kultivuojama kultūra, taigi „Equilibrium“ 
neatsitiktinai sugrįžo prie šios medžiagos. 

Teko girdėti, kad bandymų gaminti tokias 

•	 Standartiniai	matmenys	–	20x50	cm.	Storis	varijuoja	
nuo	8	iki	30	cm	(8,	12,	15,	20,	25	ir	30	cm).

•	 Gaminamos	 iš	 natūralių	 gesintų	 kalkių	 ir	 kanapių	
drožlių	(8:1).
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plytas yra ar buvo ir Lietuvoje, tik gamin-
tojai skundėsi, kad valstybinės institucijos 
išgirdusios žodį „kanapės“ užsikemša ausis ir 
užtrenkia duris. 

daiva Niccolini
Autorės ir gamintojų nuotraukos

Bioplokščių iš kalkių ir pluoštinių kanapių charakteristika
•	 Kieta	 statybinė	 izoliacinė	 medžiaga,	 turinti	 geras	

hidro	ir	termoizoliacines	savybes.	
•	 Atitinka	 visus	 kokybinius	 tvarios	 statybos	 reika-

lavimus:	 aukšti	 izoliaciniai	 rodikliai	 ir	 aukštas	 CO2	
absorbcijos	lygmuo.

•	 Gaminamos	specifiniu	šaltuoju	būdu,	t.	y.	sunaudo-
jama	kur	kas	mažiau	energijos.

•	 Terminis,	akustinis	igrometrinis	bei	vandens	garams	
laidus	gaminys.

•	 Labai	 atsparios	 ugniai,	 vabzdžiams	 ir	 graužikams;	
netoksiškos.

•	 Perdirbamos	ir	biologiškai	suskaidomos	po	ilgamečio	
naudojimo.


