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Virvės keitimas 

 
1. 

 
Nuimkite krosnelės (židinio, krosnies) dureles ir 
kad karščiui atsparaus stiklo ir keraminio pluošto 
virvės keitimo metu nesusibraižytų durelių 
paviršius. Dureles padėkite ant paminkštinto 
pagrindo: rankšluosčio, kilimo.  
Nuotraukose durelės paguldytos ant storo 
kartono. 
Specialiu stiklų valikliu išvalome durelių stiklą.    

 

 
 

 
2. 

 
Atsuktuvo pagalba iš griovelių išimame seną 
keraminio pluošto virvę. Išvalome senus klijų 
likučius.  

 

 
 

 
3. 

 
Po stambaus griovelių išvalymo atsuktuvu, 
galimus virvės ir klijų likučius išvalome vielinio 
šepečio pagalba. 
Nuogas dureles galima perdažyti karščiui 
atspariais dažais. Maždaug po valandos (visiškai 
išdžiūvus dažams) galime tęsti darbus.  

 

 
 

 
4. 

 
Prieš atkerpant reikalingą virvės ilgi į išvalytą 
kanalą patalpiname naują virvę.  
Virvės negalima ištempti! 
Kad virvė neišsipintų, abu jos galus apvyniojame 
specialia prilimpančia juostele. Dažniausiai virvės 
jungimas būna durelių apačios centre arba durelių 
apačios kampe.  
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5. 

 
Į išvalytą virvės kanalą iš tūtelės tolygiai 
išspaudžiame karščiui atsparius klijus.  
Klijus galima išspausti plona siūle arba dar galima 
išspausti taškeliais 5 – 10 mm atstumu.  

 

 
 

 
6. 

 
Tvirtai prispauskite naują virvę su klijais. Virvių 
sandūroje negali likti jokio tarpelio.  
Įstatykite dureles ir jas uždarykite.  
Leiskite klijams gerai išdžiūti - idealiausia palikti 
užvertas dureles per naktį.  
Pirmo kūrenimo po virvės pakeitimo metu 
palaipsniui didinkite šilumą. 

 

 
 

 
7. 

 
Popieriaus juostos testas 
 
Atverkite viryklės dureles įdėkite popieriaus 
skiautę ir uždarykite. 
Popieriaus juostelė turėtų būti suspausta tiek, kad 
traukiama 4 - 5 cm pločio popieriaus skiautė 
lengvai neišsitrauktų. 
Atidarykite dureles ir pakartokite popieriaus testą 
kitose durų vietose. 
Jei popieriaus juostelė tvirtai laikosi, reiškia 
sandarinimo virvės storis parinktas tinkamai, 
durelės nėra susideformavę nuo karščio.  

 

 

 

 

Aktyvios nuorodos: 

✓ Keramikinio stiklo skaičiuoklė 

✓ Karščiui atspari savaime prilimpanti keraminio pluošto tarpinė po stiklu 

✓ Apvali keraminio pluošto tarpinė durelių sandarinimui 

✓ Karščiui atsparūs klijai keraminio pluošto virvei 

✓ Židinių stiklų valiklis  

✓ Sandarinimo virvės + klijų komplektai 
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