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Mācību stundas plāns 

 Prezentācija 

 Uzdevumu risināšana 

 Analīze 

 Pašizvērtējums     

 



Mērķis: Iepazīstināt izglītojamos ar kvalitatīviem 

flīzēšanas materiāliem un nepieciešamā 

daudzuma aprēķiniem. 

 

Uzdevumi: Apgūt prasmes izvēlēties materiālus 

atbilstoši tehnoloģiskajai secībai. 

Prast aprēķināt materiālu daudzumu.  

 



 

 

ANOTĀCIJA 

 

Būvniecības materiāli flīzēšanai 
 

Prezentācija  mācību stundai 

Darba apjoms: 19 slaidi, 12 attēli. 

  

      Celtniecības firmas Mapei izpētes nodaļa izstrādā produktus ar 

inovatīvu receptūru, kuri ir viegli sagatavojami un pielietojami, tie 

nodrošina  keramisko un akmens materiālu klājumu ilgmūžību, kā 

arī ir droši apkārtējai videi un cilvēkiem. 





Primer G 

 Sintētisko sveķu ūdens 

dispersijas grunts, kas nostiprina 

pamatni un uzlabo saķeri ar 

flīžu līmēm. 

 Piemērota betonam, 

ģipškartonam, cementu un 

ģipsi saturošām virsmām pirms 

flīžu līmēšanas. 

 Iekšdarbiem.  



Primer 3296 

 Grunts pamatnes 

nostiprināšanai ar augstu 

iesūkšanas  spēju. 

 Akrila bāzes ūdens 

dispersijas grunts porainām 

un nepietiekami stingrām 

pamatnēm. 

 Piemērota arī cementa 

bāzes flīžu šuvju 

nostiprināšanai. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.     



Mapeprim SP  Gruntēšanas sastāvs 
neabsorbējošām un citām 
problemātiskām pamatnēm. 

 Divkomponentu,  šķīdinātāju 
nesaturoša grunts  

 Nodrošina augstu adhēziju ar 
virsmu izlīdzinošiem sastāviem. 

 Piemērots metālam , koksni 
saturošām virsmām, PVC, 
krāsotām virsmām un asfalta 
gruntēšanai. 

 Pamatne gatava izlīdzināšanai 
pēc 24 st. 

 Patēriņš 100-200 g/m2 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.                    



Planolit 315 

 Pašizlīdzinošs sastāvs grīdu 

izlīdzināšanai.  

 Kartas biezums no 3-15 mm . 

 Viegli plūstošs un ātri cietējošs.    

 Betona, ģipša, kā arī esošu flīžu un 

akmens klājumu izlīdzināšanai  

 Flīzēs iespējams ieklāt pēc 24 

stundām. 

  Patēriņš 1,6 kg/m2 – 1 mm biezai 

kārtai. 

 Piemērots iekšdarbiem.            



Kerabond T(C1T) 

 Cementa bāzes flīžu līme ar nenoslīdēšanas 
efektu. 

 Visu veidu keramisko flīžu (arī lielu un smagu 
flīžu) un mozaīku pielīmēšanai.  

 Flīžu līmēšanai uz betona, dzelzsbetona, 
ģipsi saturošām virsmām un ģipškartona. 

 Grīdām, sienām un griestiem. 

 Pievienojot lateksa piedevu ISOLASTIC, līme 
piemērota flīžu līmēšanai baseinos, uz koka 
grīdām, esošām flīzēm un apsildāmām 
grīdām. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.         



Adesilex P9 (C2TE) 

 Elastīga cementa bāzes flīžu līme. 

 Visu veidu keramisko flīžu un mozaīkas 
pielīmēšanai. 

 Līmēšanai uz betona, riģipša, krāsotām un 
apmestām virsmām. 

 Līmēšanai uz apsildāmajām grīdām. 

 Līmēšanai uz grīdām, sienām un griestiem. 

 Ar nenoslīdēšanas efektu. 

 Līmēšanai uz esošām flīzēm. 

 Korekciju iespējamība 60 min. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.           



ADESILEX P9 Express (C2FE) 

 Āri cietējoša, elastīga, cementa bāzes flīžu 
līme. 

 Visu veidu keramisko flīžu un mozaīkas 
pielīmēšanai.  

 Līmēšanai uz betona, riģipša un apmestām 
virsmām. 

 Līmēšanai uz apsildāmajām grīdām. 

 Līmēšanas uz grīdām, sienām un griestiem 
jo tai piemīt flīžu nenoslīdēšanas  efekts. 

 Līmēšanai uz esošām flīzēm. 

 Flīzētā virsmā gatava šuvju aizpildīšanai jau 
pēc 4 stundām. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.                        



Adesilex P10 (C2TE) 

 Flīžu līme mozaīkas pielīmēšanai.  

 Stikla, keramikas un akmens mozaīku 
pielīmēšanai  

 Līmes baltā krāsa īpaši izceļ stikla mozaīku 
līmēšanai uz betona, cementu saturošām 
pamatnēm un ģipškartona. 

 Līmēšanai uz liektām virsmām. 

 Ar flīžu nenoslīdēšanas efektu. 

 Korekciju iespējamība 45 min. 

 Līmēšanai uz grīdām un sienām. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Pievienojot lateksa piedevu ISOLASTIC, līme 
piemērota mozaīkas līmēšanai baseinos.                    



Ultrocolor PLuS 

 Cementa bāzes flīžu šuvju sastāvs. 

 26 krāsu toņos. 

 Ar pret pelējuma piedevām. 

 Ātri cietējošs. 

 Neizbalē. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.   

 Sienām un grīdām. 

 Piemērots apsildāmajām grīdām. 

 2-20 mm platām šuvēm.  

 Mapesil AC šķīdinātāju nesaturošs bāzes 
hermētiķis 26 krāsās un bezkrāsains.   

 Mapesil  LM neitrāls silikona bāzes hermētiķis 
(akmens  un keramisko flīžu)   



Kerapoxy 

  Epoksīdsveķu bāzes flīžu šuvju aizpildes 
sastāvs . 

 26 krāsās. 

 Nesmērējas ekspluatācijā . 

 Augsta mehāniskā un ķīmiskā izturība. 

 Augsta izturība pret novecošanos.  

 Gluda virsma un zema ūdens uzsūci. 

 Neveidojas rukuma plaisas. 

 Šuvju aizpildei, kur ir izvirzītas 
paaugstinātas higiēnas un ķīmiskās 
prasības. 

 Izmantojams arī kā līmjava. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem.  

 

  

 



Mapeband PE120 

 PVC lenta hidroizolācijas 
sistēmām. 

 Sienu un grīdu sadures vietu un 
stūru. 

 Hidroizolācijas izveidei, izmantojot 
Mapegum WPS. 

 Cauruļu un noteku iestrādei 
vannas istabās, dusu telpās un 
virtuvēs, izmantojot elastīgās 
Mapeband PE120  hidroizolācijas 
starplikas.  

 



Mapeband 

 PVC lenta šuvju hidroizolācijas izveidei kas 
paredzēta izmantot sārmainā vidē. 

 Sienu un grīdu sadures vietu un stūru. 

 Hidroizolācijas īzveidei izmantojot  
Mapelastic vai Mapelastic Smārt. 

  Elastīgas hidroizolācijas izveidei virs balkonu 
un terašu deformācija šuvēm ar Mapelastic 
vai Mapelastic Smārt. 

 Starp paneļu konstrukciju šuvju 
hidroizolēšanai.   

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Noturīga pret sārmiem, sāļiem, nezaudē 
elastību pie zemām temperatūrām. 

 

 



 

 

 
https://www.velvemst.lv/mapei/produkti-
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Telpas flīzēšana uzdevums  

         Telpas izmērs 10x15 

         Logs 1,5x1,8 (2) 

         Durvis 0,95x2 (2) 

          h=3 

 

         Flīzes izmērs 200x250 

Aprēķināt telpas platību un cik nepieciešams  flīžu (iepakojums.20 

gab.) (10 punkti) 

 

1.Telpas platība -                                                2. Flīžu        skaits-  

  

  

  

 

  
 
 
 
 
Punktu skaits:        _____  /_______                                                           Vērtējums: _______ 
                      MAX un IEGŪTIE  

  

Vērt n/v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pun

. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


