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Tyrimo tikslas. Pateikti kiliminės dangos rekomendacijas, kuri reikalautų mažiau priežiūros ir apsaugotu 

žmogaus sveikatą, kuriai įtakos turi netinkamai pasirinkta kiliminė danga interjere. 

Reikšminiai žodžiai:  alergija, audiniai, dangos priežiūra, kiliminė danga 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizės metu išanalizuoti kiliminės dangos trūkumai ir privalumai, 

dangos priežiūros reikalavimai ir dangos įtaką žmogaus sveikatai, sukeliamas ligas ir alergijas. Empirinio tyrimo 

metu buvo analizuojamos kiliminės dangos, lyginamos jų techninės charakteristikos, privalumai ir trūkumai, 

aiškintasi kurios dangos labiausiai tinkančios žmogaus sveikatai. 

Rezultatai ir / arba išvados. Atliekant tyrimą išanalizuota kiliminių dangų įtaką žmogaus sveikatai. Ištirtos 

žmogaus sveikatai saugios kiliminės dangos, jos suskirstytos pagal tipus bei charakteristikas (1-3 pav.). 

Susisteminti reikalavimai kiliminės dangos priežiūrai. Pateiktos rekomendacijos, kaip ir kokią dangą pasirinkti, 

kad reikalautų mažiau priežiūros ir apsaugotų sveikatą. 

Netinkamai pasirinktas dangos audinys reikalaus nuolatinės priežiūros ir laiko. Ši aktuali tema yra nagrinėjama, 

analizuojamos kiliminės dangos technologijos ir charakteristikos. 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Kiliminė danga interjere populiari, tad svarbu žinoti kokią 

dangą pasirinkti, kokį audinį naudoti. Dėl dulkių, bakterijų ir erkučių, kurios renkasi kiliminėje dangoje kyla 

grėsmė žmogaus sveikatai. Dėl šios priežasties tyrimo metu parengtos rekomendacijos bus visuomet aktualios ir 

praktiškai pertaikomos. 

Tyrimo metu išanalizuota visuomenei naudinga informacija apie kilimines dangas ir parengtos rekomendacijos 

saugiam jų pasirikimui. Rekomendacijos gali būti platinamos internetinėse erdvėje ir kiliminių dangų 

parduotuvėse, kas iki šiol nėra daroma. 
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