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Flīžu un plākšņu ieklāšanas tehnoloģija 

 

Mērķis: Iepazīšanās ar flīžu un plākšņu ieklāšanas tehnoloģiju 

Uzdevumi:  

●        pielietot teorētiskās zināšanas praktisko darbu veikšanā; 

● prast izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas; 

● prast izvēlēties un ieteikt materiālus atbilstoši tehniskām; mākslinieciskām prasībām un klienta vēlmēm; 

● prast analizēt darba rezultātus; 

● ievērot darba higiēnas un darba drošības tehniskos noteikumus. 

 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss):  

Arhitektūras tehniķis, 1.kurss /Apdares darbu tehniķis, 2.kurss 

 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Iegūtā informācija dos iespēju uzzināt flīžu un plākšņu ieklāšanai  

īpatnības uz dažādiem pamatiem un kādus materiālus izmantot darba izpildei. Pareizi izvēlēties materiālu virsmas 

sagatavošanai mitrās telpās un veikt hidroizolācijas darbus. 

  

Uzskates un citi mācību līdzekļi:  Prezentācija, informatīvi attēli, firmas “SAKRET” uzskates materiāli 
 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Ir aktuāli, lai skolēni būtu iepazīstināti ar jauniem materiāliem un to 

pielietošanas tehnoloģiju. 



Pielietojums un iestrāde 
 

 

 

 

 

 
 

 



Saturs 
 

Flīzes un plāksnes 

 
• Prasības flīzēm un plāksnēm 
 
• Dažādi flīžu un plākšņu veidi 
 

 
 

Pamatne 
 
• Pamatnes pārbaude 
 
• Pamatnes sagatavošana– gruntēšana  

 

 

 

 

 

 

 

 



Saturs 
 

Špaktelēšana un virsmu izlīdzināšana 

 

Hidroizolācija 

 
• Veidi 
 
• Pielietojums 
 

Flīžu ieklāšanas tehnoloģija und flīžu šuvošana 

 
• Flīžu līmjavu klasifikācija 
 
• Flīžu limes 
 
• Šuvju masu klasifikācija 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamatņu veidi 



Trīs vissvarīgākie kritēriji līmēšanas materiālu izvēlei 
flīzēm 
 

• Pamatnes veids 
 
• Paredzamie ekspluatācijas apstākļi 
 
• Plāksnīšu veids un lielums 

 

 

  



Keramikas flīžu iedalījums pēc ražošanas veida un 
ūdens uzsūktspējas 



Flīžu iedalījums grupās pēc ūdens uzsūktspējas 
(saskaņā ar EN 14411 att. EN ISO 13006 ) 

 



Keramikas flīžu un plāksnīšu tehniskie parametri 
 
• Nodilumizturība (PEI – I no un līdz V) – jo augstāka klase, jo flīzes ir izturīgākas pret nodilumu. 
 
! Šī īpašība ir ļoti svarīga, ja plāksnītes paredzēts ieklāt intensīvas ekspluatācijas vietās (halles, 

kāpņu telpas, terases). 
 

1. grupa (PEI 1): telpas ar minimālu noslodzi; 
 

2. grupa (PEI 2): telpas, kurās staigā ar mājas apaviem; 
 

3. grupa (PEI 3): visas dzīvojamās telpas, viesnīcas, nelieli ofisi; 
 

4. grupa (PEI 4): vidēji intensīvas noslodzes dzīvojamās un sabiedriskās telpas; 
 

5. grupa (PEI 5): intensīvās noslodzes dzīvojamās un sabiedriskās telpas. 
 

• Uzsūktspēja – procentos apzīmēta īpašība, no kuras ir atkarīgs plāksnīšu salizturīgums. Jo tā ir mazāka, 

jo mazāka ir to porainība; uzsūktspēja ir atkarīga no plāksnītes glazūras un iespējamās piesūcināšanas 
ar impregnātu. 
 
! Neapsildāmām telpām un ārējai apdarei piemērotas plāksnītes ar uzsūktspēju, kas nepārsniedz 

3%. 
• Salizturīgums – izturība pret daudzkārtēju sasalšanu un atkušanu. Jo tas lielāks, jo mazāka ir plāksnīšu 

uzsūktspēja. 
 
! Āra darbos un neapsildāmās telpās var lietot tikai salizturīgas flīzes. 



Keramikas flīžu un plāksnīšu tehniskie parametri 
 

• Pretslīde – (no 9 līdz 13) tiek apzīmēta pēc EN standarta ar burtu R. Šis parametrs ir svarīgs katrā telpā, 
kurā iespējama ūdens un mitruma iedarbība. 
 
 
Jo lielāka R vērtība, jo mazāks paslīdēšanas risks uz šādas virsmas. 
 
 
Atbilstoši telpas noslodzei un funkcijai izvēlas flīzes ar sekojošiem apzīmējumiem: 
 
 
R 9: foajē, uzgaidāmās un atpūtas telpas; 
 
R 10: skolas telpas, medicīnas iestādes, laboratorijas, restorāni, frizētavas; 
 
R 11: restorānu virtuves, mehāniskās darbnīcas, pārejas; 
 
R 12: rampas, autostāvvietas, baseini, dušas telpas; 
 

R 13: ražošanas telpas ar pastiprinātām drošības prasībām. 

 

 



Keramikas flīžu un plāksnīšu tehniskie parametri 
 

• Izvēloties flīzes vannas istabai, saunai, baseinam būtisks ir grīdas flīžu pret slīdes faktors, kuru 
telpās ar tiešu ūdens klātbūtni klasificē pēc 3 parametriem, nosakot pie kāda flīzētās virsmas slīpuma 
iespējama slīdēšana: 
 
A: flīzējamās virsmas slīpums nepārsniedz 12 grādu (saunas, baseinu ģērbtuves) 
 
B: flīzējamās virsmas slīpums līdz 18 grādiem (celiņi un kāpnes ap/pie baseina) 
 
C: flīzējamās virsmas slīpums līdz 24 grādi (celiņi un kāpnes tieši pie ūdens) 
 
• Noturība pret nosmērējumiem un ķīmiskiem līdzekļiem – svarīga izvēloties piemērotas flīzes 
virtuvēm un vannas istabām (pat sadzīves tīrošie preparāti ir ķīmiski aktīvi), kā arī garāžām. 
 
Tiek iedalīta klasēs no 1 līdz 5; jābūt vismaz 3. klasei. 
 
• Noturība pret termisko ietekmi (termisko šoku) – nosaka, vai flīzes ir noturīgas pret ātru sasilšanu 
un pēkšņu atdzišanu. 
 
! Svarīga īpašība izvēloties flīzes āra darbiem, jo apdare ir pakļauta saules un sala 
iedarbībai! 

 

 



Dabiskā akmens apdares veidi 

 

 



Pamatnes pārbaude 

 



Pamatnes pārbaude un sagatavošana 



Pamatnes sagatavošana - gruntēšana 



Pamatnes sagatavošana - gruntēšana 



Pamatnes sagatavošana - gruntēšana 

 

Špaktelēšana un virsmu izlīdzināšana 



  



Špaktelēšana un virsmu izlīdzināšana 

 

 



Špaktelēšana un virsmu izlīdzināšana 

 

Līdzinošie špaktelēšanas un izlīdzinošie maisījumi 

 

• Plaisu un caurumu aizpildīšanai sienas/grīdas 
• Nepieciešamo slīpumu veidošanai grīdām, piem., dušas telpas, balkoni, terases 
• Nelīdzenumu špaktelēšanai 
 
Sakret produkti - sienām: 

  



Špaktelēšana un virsmu izlīdzināšana 

 

 



Špaktelēšana un virsmu izlīdzināšana 

 

  



Hidroizolācijas 

 

 

  



Hidroizolācijas veidi 

 
Hidroizolācijas var iedalīt 3. grupās: 
 
• Polimērdispersijas 

 

Hidroizolācija tiek pielietota mitrās telpās dzīvojamā sektorā ar zemu vai vidēju mitruma 
slodzi. 
 
Vidējais sausās plēves biezums - 0,5mm 
 
• Polimēru - javas- kombinācija (2. komponentu) 

 

Hidrauliski cietējošas javas un polimērdispersijas maisījums. 
Tiek pielietota zonās ar augstām prasībām pret mitruma slodzi. 
 
Vidējais sausās plēves biezums- 2,0 mm 
 
• Reakcijas sveķu 

 

Reakcijas sveķu un organisko piedevu maisījums. Produkti cietē ķīmiski. 
Tiek pielietota visās zonās ar vidējām un augstām prasībām pret mitruma un ķīmisko 
iedarbību. 
 
Vidējais sausās plēves biezums -1,0 mm 



Hidroizolācijas veidi 

 

  



Hidroizolācijas veidi 

 
Sakret hidroizolācijas: 
 
• Papildus produkti 
 
Hidroizolācijas lenta     Iekšējo un ārējo stūru manšetes     Hidroizolācijas audums 

 

  



Hidroizolācijas pielietojums 

 

 

  



Hidroizolācijas veidi 

 

 

  



Hidroizolācijas pielietojums 

 

 

  



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 

Flīžu līmjavu klasifikācija 

 
Flīžu līmjavām jāatbilst ir noteiktām kvalitātes un pielietojuma prasībām. 
 
Prasības un flīžu līmjavu klasifikācija ir aprakstīta standartā EN 12004. 
 
Saskaņā ar standartu flīžu līmjavas iedala: 
 

Pēc veida: 

 
• C1 und C2 (cementu saturošas līmjavas), 
• D1 und D2 (dispersijas līmes) 
• R1 und R2 (līmes uz reaktīvo sveķu bāzes) 
 

Pēc klases: 

 
• T (tixotropic) - līmjavas noturība pret flīzes noslīdēšanu uz vertikālas virsmas max. 0,5mm 
• E - līmjavas ar pagarinātu atklāto darba laiku – aptv. 30 min. (cementu saturošām līmjavām un 
dispersijas līmēm ar paaugstinātiem parametriem - klase D2) 
• F (fast setting) - flīžu līmjavas, kas ātri cietē. 6 h laikā sasniedz sasaistes stiprību 0,5 MPa (attiecas 
tikai cementu saturošām līmjavām) 
• S – minimālā šķērsdeformācija (izliece) (standarts EN 12002) 
• S1 - vidējā izliece - 2,5mm 
• S2 - vidējā izliece - 5,0mm  



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 

 

  



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 

 

  



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 

 

  



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 

 

  



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 
 

Šuvju masu klasifikācija, atbilstoši standartam EN 13888 

 

 
Saskaņā ar standartu šuvju masas iedala pēc veida: 
 
 
• CG – cementa šuves; 
• RG – šuves uz reakcijas sveķu bāzes. 
 
 
Cementa šuves tiek iedalītas divās klasēs: 
 
 
• CG1 – parastās cementa šuves; 
• CG2 – cementa šuves ar paaugstinātiem parametriem, u.c. 
prasībām (paaugstināta izturība pret noberšanos, samazināta 
ūdens uzsūce). 

 

 

 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 
• Pareizi izvēlēts zobu izmērs nodrošina maksimālu saķeres laukumu pamatnei ar flīzi: 
 
• > 70 % uz vertikālām virsmām. 
 
• > 90 % uz horizontālām virsmām. 
 
Svarīgi atcerēties! – āra darbos flīzes ar līmi jānosedz 100%, lai slodzes rezultātā flīzes nesaplīstu. 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 
Flīzēšanas tehnikas: 
 

1) Peldošā metode: Līmi ar špakteļlāpstiņu uzklāj uz pamatnes, pēc tam izlīdzina ar zobķelli. 
 

Pielietojums: 
 
• Sienu flīzēšana; 
• Mozaīkas flīžu līmēšana; 
• Maza un vidēja izmēra grīdas flīžu ieklāšanai. 
 

2) Kombinētā metode: Līmi ar špakteļlāpstiņu uzklāj uz pamatnes un uz flīžu apakšējās puses, pēc tam 
izlīdzina ar zobķelli. Flīžu apakšējo pusi izlīdzina ar zobķelli- zobu izmērs 4 mm. 
 
Pielietojums: 
 
• Grīdas flīzēm ar lielu slodzi; 
• Āra darbos; 
• Flīzēm ar profilētu aizmuguri; 
• Biezām keramikas plāksnēm; 
• Apsildāmajām grīdām. 
 

3) Līmes uzklāšana uz flīzes: Līmi ar špakteļlāpstiņu uzklāj uz flīžu apakšējās puses, pēc tam izlīdzina ar 
zobķelli. 
 
Pielietojums: 
 
• Cokola flīžu līmēšana (iekšdarbiem/ āra darbiem); 
• Sienu flīzēšana; 
• Bojātu flīžu remontam esošā flīžu segumā.



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 



Flīžu ieklāšanas tehnoloģija un šuvošana 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 

Alternatīvs risinājums – mitro telpu, balkonu un terašu hidroizolēšanai un flīzēšanai. 
 

Sakret hidroizolācijas - atdalīšanas membrāna DIE 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 

Sakret hidroizolācijas - atdalīšanas membrāna DIE 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 

Sakret hidroizolācijas - atdalīšanas membrāna DIE 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 



Sakret flīzēšanas sistēmas 

 



Sakret flīzēšanas sistēma ar hidroizolācijas un 
atdalīšanas membrānu 



Sakret flīzēšanas sistēma ar hidroizolācijas un 
atdalīšanas membrānu 



Sakret flīzēšanas sistēma ar hidroizolācijas un 
atdalīšanas membrānu 

 



Sakret flīzēšanas sistēma ar hidroizolācijas un 
atdalīšanas membrānu 



Sakret flīzēšanas sistēma ar hidroizolācijas un 
atdalīšanas membrānu 



 


