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ANOTĀCIJA 
 

 

 

VĀRDS UZVĀRDS     

Sergejs Lukjanskis 

Igors Lukjanskis 

 

METODISKĀS IZSTRĀDNES NOSAUKUMS 

Ēku fasādes siltināšana 

 

Mērķis:  

 

 veicināt zināšanu un prasmju apguvi par ēku un inženierbūves fasādes 

siltināšanu. 

 

Uzdevumi: 

 prast pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā; 

 sniegt zināšanas par materiāliem un to pielietošanu; 

 veicināt izpratni par ēku fasādes siltināšanas tehnoloģisko secību. 

 

 

Mērķauditorija 

      Apdares darbu strādnieks; 

1. kurss 
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IEVADS 
 

Mājas fasāde ir tā skaistā būves daļa, kas priecē acis un ielīksmo sirdi. Reizē fasāde veic to 

grūto darbu, kas saistīts ar ēkas konstrukciju aizsardzību no nelabvēlīgu faktoru iedarbības un 

nodrošina optimālus dzīvošanas apstākļus mājiniekiem. Pārdomāta un labi izveidota fasāde arī 

paaugstina konkrētās būves tirgus vērtību, tāpēc bez vērības šo pirkumu nevajadzētu atstāt. 

Domājot par mājas projektēšanu vai renovāciju, jau pašā sākumā būtu labi jāapsver fasādes 

veids, kurš būtu piemērots konkrētajai teritorijai, labi saderētu kopā ar ēkas konstrukciju un 

arhitektūru, būtu optimālākais izmaksu ziņā un labi izskatītos. Tā nekad nav bijusi viegla izvēle un 

parasti optimālo risinājumu izdodas atrast kopā ar arhitektu un konsultācijās ar profesionāļiem, taču 

skaidrs ir viens - nevērība šeit nav pieļaujama. 

Optimāli uzcelta, nosiltināta mājas fasāde ir viens no galvenajiem veselīgas dzīvestelpas 

nodrošinātājiem. Ja ziemā pie temperatūras -10 oC ārsienas virsmas siltums istabā ir +15 oC, kad 

gaisa temperatūra telpas vidū ir +20 oC, tad rodas nepatīkama aukstuma sajūta un diskomforts, kurš 

liecina par neveselīgu mikroklimatu dzīvojamā telpā. Ideālā gadījumā temperatūru starpība uz 

sienas virsmas un istabas vidū nedrīkst pārsniegt 3 oC, un otrādi. Pie pareizi izbūvētas fasādes, 

pateicoties ārsienu siltumizolācijai, vasaras karstumā istabās valdīs patīkams vēsums, jo sienas ilgu 

laiku necaursils. 

Būves energoefektivitāte arī ir cieši saistīta ar fasādi. Pareizi izvēlēts ēkas siltinājums, 

gudri izvietoti logi, fasādes materiāli, tās konstruktīvais risinājums utt., varbūt būvējot izmaksās 

nedaudz vairāk, toties vēlāk ekspluatācijā dos ekonomiju gadiem. 
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ĒKU FASĀDES SILTINĀŠANA   

ZEMAPMETUMA SISTĒMAS STANDARTA KONSTRUKCIJAS 
 

 

             Sistēma EPS                                                      Sistēma MW 

 

 
 

 

 

1. Sienu konstrukcijas 

2. Pamatne.  

3. Grunts.  

4. Līmēšana.  

5. Izolācija 

6. Stiprināšana ar dībeļiem 

7. Armēšana. 8. Grunts.  

9. Apdares kārtas.  

10. Gruntēšana 

11. Krāsošana.  
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COKOLA SILTINĀŠANA 
 

 

 
 

1.Pamatne/ hidroizolācija 

2. Līme siltumizolācijas plāksnēm 

3. Siltumizolācijas plāksne 

4. Armēšanas kārta 

5. Dekoratīvā apdare 

6.Apmale 

7. Profils ar lāseni 

8. Cokola profils 

9.Zeme 
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SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI 
 

 

 Putopolistirols fasādēm   

 Tiek izmantots kā jaunu celtņu būvniecībā, tā arī esošo renovācijā. 

 Sienu un fasāžu izolācijai tiek izmantots Eps 60, Eps 70, Eps 80 un Eps 100 marku produkts 

 

 

 

 

 

Putopolistirols zilais  

 Videi draudzīgs, ekonomisks un efektīvs siltumizolācijas materiāls. 

 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumizolācijai. 

 Sevišķi ieteicams vietās ar paaugstinātu mitrumu: ēku pazemes daļām (pagrabstāviem, 

pamatiem līdz 6 m dziļumam, grīdām), balsta konstrukcijām. 

 Ilgstoši drīkst izmantot kā siltumizolācijas materiālu temperatūrā līdz +80°C, īslaicīgi iztur 

temperatūrā līdz +100°C. 

 Vislabākā izvēle, ja nepieciešams siltumizolācijas materiāls pielietojumam mitrās vidēs ar 

labu slodzes stiprību. 

 Minimāla ūdensuzsūce (<3 %). 

 Augsta slodzes izturība. 

 Īpaši precīzi plātņu izmēri. 

 Minimāla mitruma ietekme uz materiāla siltumtehniskajām īpašībām. 

 Efektīvs pusspundes savienojums, kas garantē maksimālu siltumizolācijas efektu. 

 

Rockwool Frontrock   

 Izmanto zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.  

 Deklarētā siltumvadītspēja Frontrock Max:   λD=0,036 W/mK ,Fasrock no 40-70mm:   

λD=0,039 W/mK ,Frontrock S (Fasrock) no 20-30mm:   λD=0,037 W/mK  

 Blīvums atkarībā no biezuma - Frontrock S (Fasrock) :apmēram 165 kg/m3, kad biezums ≤ 

30 mm, un apmēram 135 kg/m3, kad biezums > 30 mm . Atbilstības sertifikāts No 1390 – 

CPD – 0257/10/P 



8 

 

 Frontrock Max ir divu blīvumu fasādes plātnes : cietākajam virsslānim apmēram 150 kg/m3, 

mīkstākajam apakšslānim apmēram 80 kg/m3  Atbilstības sertifikāts No 1390 – CPD – 

0255/10/P 

 

PAROC Linio 15   

 Fasādes plāksne apmešanai PAROC Linio 15 ir nedegoša akmens vates siltumizolācija 

plānajām apmetuma sistēmām logu un durvju aiļu pieslēgumiem gan esošām ēkām, gan 

jaunā būvniecībā. 

 Plāksnei ir izcilas siltumizolējošas īpašības un augsta sārmaini ķīmiskas vides noturība, tā 

neuzsūc mitrumu, nemaina formu un nereaģē uz temperatūras izmaiņām. 

 Ar šo plāksni var viegli izveidot gludu fasādes virsmu gan līdzenu gan nelīdzenu sienu 

gadījumos logailu un durvju ailu pieslēgumu siltināšanai ar plāno apmetumu. 

 Plāksnes virsma, kas ir apzīmēta ar sarkanu svītru, tiek likta pret siltināmo sienu un 

nostiprināta ar līmjavu un mehaniskajiem stiprinājumiem. 

 

 

 

PAROC Linio 10  

 Fasādes plāksne apmešanai PAROC Linio 10 ir nedegoša akmens vates siltumizolācija gan 

plānajām, gan biezajām apmetuma sistēmām esošām ēkām un jaunā būvniecībā.  

 Plāksnei ir izcilas siltumizolējošas īpašības un augsta sārmaini ķīmiskas vides noturība, tā 

neuzsūc mitrumu, nemaina formu un nereaģē uz temperatūras izmaiņām. 

  Ar šo plāksni var viegli izveidot gludu fasādes virsmu gan līdzenu, gan nelīdzenu sienu 

gadījumos.  

 Tanī pašā laikā uzlabojas sienu skaņas izolācija un ārējo sienu ugunsizturība. Plāksnes 

virsma, kas ir apzīmēta ar sarkanu svītru tiek likta pret siltināmo sienu un nostiprināta ar 

līmjavu un mehaniskajiem stiprinājumiem. 
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LĪMJAVAS 

Klebespachtel P .  

 Līmjava polistirola plākšņu līmēšanai un armēšanai. 

 Izstrādei gan mehanizēti, gan ar rokām. 

 Izstrādes laiks: 2-3 stundas. 

 Augsta izturība. 

 Ūdens tvaika caurlaidīgs. 

 Vienkārša izstrāde. 

 Patēriņš:     Līmēšana ~ 4 - 5 kg/m2 ,     Armēšana, špaktelēšana ~ 3 - 4 kg/m2 

 

Klebespachtel M .   

 Līmjava minerālvates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai 

 Minerālo izolācijas plākšņu līmēšanai. 

 Armēšanai un špaktelēšanai. 

 Piemērots arī apmetumu un betona virsmām, kā saķeres tilts zem pamatapmetumiem. 

 Ārdarbiem un iekšdarbiem. 

 Paredzēta izstrādei gan mehanizēti, gan ar rokām. 

 Izstrādes laiks: 2-3 stundas 

 Patēriņš:     Līmēšana ~ 3.5 - 5.5 kg/m2 ,     Armēšana, špaktelēšana ~ 6 kg/m2 

 

CL125 EKOFLEKS  

 Armējošā java siltināšanas sistēmām 

 Speciāla līme cietu putupolistirola, akmens vates plākšņu līmēšanai un tepēšanai ēku ārpusē 

un iekšpusē, kā arī stiegrošanas sieta līmēšanai un tepēšanai siltumizolācijas sistēmās. 

 Piemīt labs elastīgums un izturība, nostiprina visu siltumizolācijas sistēmu. 

 Līme ir noturīga pret mitrumu un salu, ar labu tvaika caurlaidību. 

 Der visām minerālajām pamatnēm, piem.: mūris, betons, apmetums. 

 

 Patēriņš: plākšņu līmēšana ~ 5,0 kg/m2 
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Līmēšanas java SAKRET BK  

 Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai 

 Uz cementa bāzes 

 Ārdarbiem un iekšdarbiem 

 Ar saķeri un elastību uzlabojošām piedevām 

 Ūdens tvaiku caurlaidīga 

 Ūdens un sala izturīga 

 Pelēkā krāsā 

 Izstrādei ar rokām un mehanizēti 

 

 Patēriņš:   Līmēšana  ~ 4 - 6 kg/m2 

 

 

Līmēšanas un armēšanas java SAKRET BAK  

 Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai 

 Uz cementa bāzes 

 Ārdarbiem un iekšdarbiem 

 Armēta ar polipropilēna šķiedru 

 Ar saķeri un elastību uzlabojošām piedevām 

 Ūdens tvaiku caurlaidīga 

 Ūdens un sala izturīga 

 Pelēkā krāsā 

 Izstrādei ar rokām un mehanizēti 

 Patēriņš:       Līmēšana ~ 4 - 6 kg/m2   ;    Armēšana ~ 4 - 7 kg/m2 
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KAM - Baltā līmēšanas un armēšanas java  

 Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu armēšanai; 

 Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai; 

 Uz cementa bāzes 

 Ārdarbiem un iekšdarbiem; 

 Armēta ar polipropilēna šķiedru 

 Ar saķeri un elastību uzlabojošām piedevām 

 Ūdens tvaiku caurlaidīga 

 Ūdens un sala izturīga. 

 Baltā krāsā 

 Izstrādei ar rokām un mehanizēti 

 Izmantojama gāzbetona un silikāta bloku špaktelēšanai 

 Patēriņš:       līmēšana ~ 4 kg/m2   ;    armēšana ~ 5kg/m2 
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GATAVIE DEKORATĪVIE APMETUMI 
 

 

AL61 EKOFLEKS  

 Dek.apmetums, silikāta-silikona bāze "akmentiņš" 

 Paredzēts dekoratīvai apdarei ēku ārpusē un iekšpusē. 

 Tiek pielietots uz visām līdzenajām, minerālajām virsmām, tādām kā 

 betons, putubetons, keramzītbetons, apmestas virsmas, ģipsis, ģipškartona plāksnes, skaidu 

plāksnes utt.. 

 Īpaši efektīvs pielietojot fasāžu siltināšanas sistēmās.  

 Patēriņš: 

 1,5 mm-no 2,4 līdz 2,7 kg/m2;  

 2,0 mm-  no 2,7 līdz 3,0 kg/m2;  

 3,0 mm-no 3,7 līdz 4,0 kg/m2.  

 Patēriņš atkarīgs no virsmas līdzenuma un apmešanas iemaņām. 

 

AL99 EKOFLEKS  

 Mozaikapmetums 1.8mm 

 Paredzēts ārējai un iekšējai ēku virsmu dekoratīvai apdarei. 

 Apmetums tiek ražots uz akrila sveķu dispersijas ūdens bāzes un nesatur amonjaka un 

organiskus šķīdinātājus. 

 Tiek lietots uz visām līdzenajām, minerālajām virsmām, tādām kā  

 Betons, putubetons, keramzītbetons, apmestas virsmas, ģipsis, ģipškartona plāksnes, skaidu 

plāksnes utt. 

 Nav vēlams apmest fasādes, kuras tika siltinātas ar minerālo vati. 

 

 Patēriņš: no 4,7 līdz 5,0 kg/m2 
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AL99M EKOFLEKS  

 Mozaīkapmetums 1.8mm ar dabīgo marmoru 

 Paredzēts ārējai un iekšējai ēku virsmu dekoratīvai apdarei. 

 Apmetums tiek ražots uz akrila sveķu dispersijas ūdens bāzes un nesatur amonjaka un 

organiskus šķīdinātājus. 

 Tiek lietots uz visām līdzenajām, minerālajām virsmām, tādām kā  

 Betons, putubetons, keramzītbetons, apmestas virsmas, ģipsis, ģipškartona plāksnes, skaidu 

plāksnes utt. 

 Nav vēlams apmest fasādes, kuras tika siltinātas ar minerālo vati.  

 

 Patēriņš: no 4,7 līdz 5,0 kg/m2 
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DEKORATĪVIE APMETUMI 

Knauf Dekorputz  Lietutiņš  

 Cementa dekoratīvais apmetum 

 Paredzēts lietošanai uz šādām pamatnēm: minerāliem pamata apmetumiem. 

 Iekšdarbos un ārdarbos. 

 Gludām betona virsmām. 

 Ģipša apmetumam un ģipškartona plāksnēm iekšdarbos. 

 Ūdens tvaika caurlaidīga. 

 Patēriņš: 

 ja grauda izmērs 2,00mm – apm.3,1 kg/m2,  

 ja grauda izmērs 3,15 mm – apm. 3,5 kg/m2. 

 

 

Knauf Strukturputz  

 Biezpiens - Cementa dekoratīvais apmetums 

 Dabīgi balts. 

 Paredzēts iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Izstrādei ar rokām. 

 Åtra un vienkārša izstrāde 

 Ūdens tvaika caurlaidīgs 

 Patēriņš: 

 Ja graudu izmērs līdz 1,2 mm – apm. 2.1kg/m2 

 Ja graudu izmērs līdz 2,0 mm – apm. 3,1 kg/m2 

 Ja graudu izmērs līdz 3,0 mm – apm. 4,1 kg/m2 
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SAKRET SBP  

 Dekoratīvais apmetums (biezpiens) 

 Minerālu saistvielu bāzes apmetums 

 Baltā cementa bāzes 

 Baltā krāsā 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem 

 Lietutiņš vai ķirmis 

 2,0mm un 3,0mm frakcija 

 Augsta ūdens tvaiku caurlaidība 

 Viegli uznesams un plastisks 

 Tonējams ar minerālajiem pigmentiem 

 Izstrādei ar rokām 

 Krāsošanai rekomendējam izmantot sakret ks gruntskrāsu un sakret ks krāsu 

 Patēriņš: - 2 mm graudi ~ 2,7 kg/m2      ;      3 mm graudi ~ 4 kg/m2 

 

 

SAKRET MRP-E  

 Dekoratīvais apmetums (lietutiņš) 

 Minerālu saistvielu bāzes apmetums 

 Baltā cementa bāzes 

 Baltā krāsā 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem 

 Lietutiņš vai ķirmis 

 2,0mm un 3,0mm frakcija 

 Augsta ūdens tvaiku caurlaidība 

 Viegli uznesams un plastisks 

 Tonējams ar minerālajiem pigmentiem 

 Izstrādei ar rokām 

 Krāsošanai rekomendējam izmantot sakret ks gruntskrāsu un sakret ks krāsu 

 Patēriņš:           2 mm graudi ~ 3 kg/m2        :     3 mm graudi ~ 4,3 kg/m2  
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GRUNTS 
 

Grunts SAKRET PG  

 Izteikti baltā krāsā 

 Ar saķeri uzlabojošām piedevām 

 Ārdarbiem un iekšdarbiem 

 Nostiprina pamatni 

 Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju 

 Ūdens tvaiku caurlaidīga 

 Samazina dekoratīvo apmetumu patēriņu 

 Noturīga pret atmosfēras iedarbību 

 Ar minimālu aromātu 

 Tonējama 

 Izstrādei ar rokām un mehanizēti 

 Patēriņš:      atkarībā no virsmas  ~ 15 kg uz 60m2 

 

EKOFLEKS PUTZGRUND GL33  

 Gruntkrāsa zem dekor. apmetuma ar kvarca graudu 

 Paredzēta ārējo un iekšējo pamatņu, sienu un griestu gruntēšanai. 

 Tiek lietota pirms plānkārtas dekoratīvā apmetuma vai struktūrkrāsas uzklāšanas  

 uz betona, ķieģeļu, cementa, ģipškartona un kokskaidu virsmām. 

 Uzlabo apmetuma slāņa adhēziju pie pamatnes, līdzsvaro pamatņu absorbēšanas spēju,  

 uzlabo turpmāko pamatņu mitrumizturību. 

 Izturīga pret sārma iedarbību. 

 Veido kārtu ar vienmērīgu gaišo toni. 

 Gruntskrāsu var tonēt ar pigmentiem. 

 Patēriņš: no 0,2 līdz 0,3 kg/m2 atkarībā no virsmas porainības. 
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Sakret KS G  

 Balta kālija silikāta šķīduma gruntskrāsa. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Minerālu virsmu nostiprināšanai pirms krāsošanas. 

 Uzlabo virsmas adhēziju. 

 Izlīdzina virsmas ūdens uzsūkšanas spēju. 

 Saglabā virsmas ūdens tvaika caurlaidību (elpojoša). 

 Ekoloģiski tīra. 

 Nedegoša. 

 Pilnīgi matēta. 

 Neveicina mikroorganismu populāciju veidošanos. 

 Betona, kaļķa, kaļķa-cementa apmetumu, ķieģeļu, bloku un citu minerālu virsmu 

sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta bāzes krāsām. 

 Tonēšanai toņus rekomendējam izvēlēties pēc Sakret Design toņu kartes. 

 

Universālā grunts UG  

 Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai. 

 Regulē uzsūktspēju minerālām virsmām. 

 Sasaistes uzlabotājs pirms špakteļmasu un javu uzklāšanas. 

 Ārējai un iekšējai apdarei. 

 Sienām un grīdām. 

 Koncentrētā veidā izmantojama koka virsmu apstrādei pirms flīzēšanas. 

 PIELIETOŠANA: 

 Atkarībā no pielietojuma šķaidās ar ūdeni, piem.:  

 Attiecībā 1:2 izmantojama zem pašīzlidzinošajām grīdu maisījumiem,  

 1:3 līdz 1:5 – dažādu putekļainu virsmu sasaistīšanai un mitruma uzsūces mazināšanai pirms 

dažādiem apmetumiem, špaktelēm un krāsām uz visdažādākajām minerālajām virsmām 

(betoni, dažādi bloki, apmetumi, špakteles u.c.), kā arī ģipškartons 

 

Sakret grunts QG baltā kvarca  

 Saķeres palielināšanai gludām, neuzsūcošām virsmām. 

 Tonēta baltā krāsā. 

 Izlīdzina atšķirīgu pamatnes uzsūktspēju. 



18 

 

 Iespējams aizpildīt nelielas gropes un nelīdzenumus. 

 Ārējai un iekšējai apdarei.  

 PIELIETOŠANA:  

 Kvarca smiltis saturošs saķeres slānis gluda, neuzsūcoša betona un līdzīgu pamatņu 

gruntēšanai pirms apmetuma uzklāšanas. 

 

Sakret būvgrunts BG  

 Dispersijas grunts uzsūktspējas regulēšanai minerālām virsmām 

 Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai. 

 Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju. 

 Atvieglo apmešanu vai špaktelēšanu. 

 Uzlabo adhēziju. 

 Sasaistes uzlabotājs pirms špakteļmasu apmetuma un javu uzklāšanas. 

 PIELIETOŠANA: Būvgrunts porainiem, minerāliem materiāliem (piem. gāzbetons, 

keramzītbetons, silikātbetons u.c.) pirms apmešanas vai špaktelēšanas. Uzklāj ar otu, rullīti 

vai smidzināšanas iekārtu 1 vai 2 kārtās. 

 

 

Sakret dziļuma grunts TGW  

 Smilšainu, krītainu vai kaļķainu pamatņu nostiprināšanai. 

 Tvaika caurlaidīga. 

 Nav hidrofoba. 

 Pēc nožūšanas bezkrāsaina un matēta. 

 Ārējai un iekšējai apdarei.  

 PIELIETOŠANA:  

 Iesūcoties virsmā, sasaista virsmas irdenās daļiņas vienlaicīgi saglabājot tvaiku caurlaidību. 

Izmantojama smilšainu un krītainu, minerālu vai dispersijas saturošu pamatņu 

nostiprināšanai pirms dažādiem apmetumiem, špaktelēm vai krāsām. Izmantojama pirms 

SAKRET līmēšanas un armēšanas javu BK, BAK un KAM uzklāšanas. 
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KRĀSAS 
 

 

Caparol CX Sylitol-Finish  

 Modificēta dispersijas silikāta krāsa krāsainiem, matētiem klājumiem, labas segtspējas 

materiāls uz minerāliem apmetumiem un krāsas klājumiem. 

 

 Īpašibas: 

 ūdeni atgrūdoša; 

 labas difūzijas īpašības; 

 neveido spriedzi; 

 augsta segtspēja; 

 optimāli izmantojama uz WDVS siltināšanas sistēmām ar minerāliem virskārtas 

apmetumiem. 

 Patēriņš: 150 – 200 ml/m2 

 

 

Sakret KS  

 Balta kālija silikāta šķīduma krāsa. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Minerālu virsmu krāsošanai. 

 Pieejamas A, B un C bāzes. 

 Noturīga pret atmosfēras iedarbību. 

 Saglabā virsmas ūdens tvaika caurlaidību (elpojoša). 

 Ekoloģiski tīra. 

 Nedegoša. 

 Betona, kaļķa, kaļķa-cementa apmetumu, ķieģeļu, bloku un citu minerālu virsmu krāsošanai. 

 Tonēšanai toņus rekomendējam izvēlēties pēc Sakret Design toņu kartes. 

 PIELIETOŠANA:  Virsmu gruntēt ar KS grunti. Krāsošanu var veikt 12 stundas pēc 

gruntēšanas, uzklājot krāsu divās kārtās ar laika intervālu 12 stundas. Aizsargāt vietas, kas 

nav paredzētas apstrādāšanai (metāla virsmas, logu stiklus u.c.). Nav ieteicams krāsot 

virsmas, kuras iepriekš krāsotas ar alkidkrāsam, akrila, lateksa vai silikona krāsām. Svaigas 

betona virsmas gruntēt un krāsot ne agrāk, kā 2 – 4 nedēļas pēc celtniecības darbu 

pabeigšanas. Atkārtoti krāsot pēc 12 stundām. 

 PATERIŅŠ: 7 – 9 m2/l  

 DARBARĪKU TĪRĪŠANA: ar ūdeni   
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PAPILDUS ELEMENTI 
 

 

Cokola profils  

 Fasāžu siltināšanas profils. 

 Izgatavots no alumīnija. 

Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets dzeltens 100x150mm  

 Paredzēti apmetuma un armējošās javas savienošanai ar loga vai durvju rāmi. 

 Igatavoti no augstas kvalitātes PVC. 

 Izturīgi pret UV stariem. 

 Loga pielaiduma profils ar sietu  

 Šo profilu uzdevums ir veidot hermētisku un ģeometriski precīzu siltumizolācijas materiāla 

savienojumu ar loga aili. 

Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu  

Fasādes izolācijas tapas (dībeļi) ar METĀLA naglu  
 

 

Dībeļnaglas  

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizxpvgucbiAhUIyKYKHe2ZCNwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbuvejam.lv%2Findex.php%3Froute%3Dproduct%2Fproduct%26product_id%3D301&psig=AOvVaw3Aviz6NjNbM8LuHb4ga_PW&ust=1559415542886356
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqtKjHusbiAhXExaYKHTdnAN4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.buvbloks.lv%2Fapdares_materiali%2F24309519&psig=AOvVaw0GbRceP05YFOFx7Q8gjUZ3&ust=1559415752268404
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVzOX1xM3iAhXh0qYKHVHqD0cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbuvejam.lv%2Findex.php%3Froute%3Dproduct%2Fproduct%26product_id%3D316&psig=AOvVaw1sLpOWKmIgHh3YScTMAPRf&ust=1559659055546749
https://www.google.lv/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.buvserviss.lv%2Fuserfiles%2FImage%2Fkatalogs%2Fw175%2Fdb_modeli%2Fdibeli_ar_skr%25C5%25ABvi.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.buvserviss.lv%2F%3Fl%3D1%26c%3D648&docid=cnRpnO5J0cMlYM&tbnid=sPtFpHjb7bNhNM%3A&vet=10ahUKEwjQnPbwxM3iAhXqpYsKHbBIB6UQMwh3KCgwKA..i&w=254&h=254&bih=607&biw=1280&q=Fas%C4%81des%20izol%C4%81cijas%20tapas%20(d%C4%ABbe%C4%BCi)%20ar%20MET%C4%80LA%20naglu&ved=0ahUKEwjQnPbwxM3iAhXqpYsKHbBIB6UQMwh3KCgwKA&iact=mrc&uact=8
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INSTRUMENTI 
 

 

                                                
leņķa slīpmašīna                              perforators                                 pistole putām 

                                          
     urbis betonam                           mērlente                                          javas kaste 

                                              
nerūsējošais rīvdelis ar zobiem               ķelle                                       ķelle iekšējiem stūrim 

      

 

                 
nerūsējošais rīvdelis ar zobiem        nerūsējošais rīvdelis ar zobiem       nerūsējošais rīvdelis  

                             

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt2p-Gxs3iAhXq0qYKHRcTAWAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.eginalas.lv%2Flv%2Fkatalogs%2Finstrumenti-celtniecibai%2Fc184.html&psig=AOvVaw14c2-afbHDK0iLrfNVogF6&ust=1559659355946347
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt2p-Gxs3iAhXq0qYKHRcTAWAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.eginalas.lv%2Flv%2Fkatalogs%2Finstrumenti-celtniecibai%2Fc184.html&psig=AOvVaw14c2-afbHDK0iLrfNVogF6&ust=1559659355946347
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWzrGSxs3iAhWJB5oKHdQHDzgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fa13.lv%2Faeg-elektroinstrumenti-a13.lv%2F&psig=AOvVaw14c2-afbHDK0iLrfNVogF6&ust=1559659355946347
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpn76rxs3iAhVn16YKHVxlBAIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.onbuy.com%2Fgb%2Fexpanding-foam-guns%2Fgobest-pu-expanding-foam-gun-applicator-hermetically-sealed-gb-0001~c12789~p9044228%2F&psig=AOvVaw2wWEOywn-CgI7_NNlsjcvK&ust=1559659437201994
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijzIW9xs3iAhXF5KYKHWW5BxYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Frus%2Fcena%3Fq%3Dbosch%2Bceltniec%25C4%25ABbas%2Binstrumenti&psig=AOvVaw1WBdzopFpdZo8onYQzKU4i&ust=1559659466044237
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYoeLJxs3iAhVl5KYKHShOCJsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffi.rubanmesurer.com%2Fsteel-tape-measure%2Fsteel-measuring-tape%2Fwholesale-3m-heavy-duty-slide-printable-steel.html&psig=AOvVaw1WBdzopFpdZo8onYQzKU4i&ust=1559659466044237
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjortDnxs3iAhUqxKYKHdDbBYMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Fcena%3Fq%3Dinstrumenti%2B%25C2%25BB%2Bceltniec%25C4%25ABbas%2Binstrumenti%2B%25C2%25BB%2Bceltniec%25C4%25ABbas%2Bspai%25C5%2586i%26offset%3D54&psig=AOvVaw1WBdzopFpdZo8onYQzKU4i&ust=1559659466044237
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie8L-Px83iAhVZ8aYKHbdWCuUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Fcena%3Fq%3D%25C4%25B6elle%26offset%3D108&psig=AOvVaw0z5wVgDRM46QSljVeT2xfs&ust=1559659651809421
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjrNiZx83iAhUR7aYKHTqtAE8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.inserv.lv%2Fkategorija%2Fkelles&psig=AOvVaw0z5wVgDRM46QSljVeT2xfs&ust=1559659651809421
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibjaqjx83iAhU56KYKHSFrCZIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kurpirkt.lv%2Fcena.php%3Fq%3Dkelle%26page%3D9&psig=AOvVaw0z5wVgDRM46QSljVeT2xfs&ust=1559659651809421
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibjaqjx83iAhU56KYKHSFrCZIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kurpirkt.lv%2Fcena.php%3Fq%3Dkelle%26page%3D9&psig=AOvVaw0z5wVgDRM46QSljVeT2xfs&ust=1559659651809421
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRqrbLx83iAhVKR5oKHXVEAQIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Finstrumenti.lv%2Fitem-17183.html&psig=AOvVaw3RkWr0AP3WEy2eJPEVzdFX&ust=1559659775764454
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSv9fYx83iAhV8wsQBHSqSDIQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fprodukti.zl.lv%2Fmcraft-sia-271586%2F%3Fsp%3D1%26spcat%3D1132&psig=AOvVaw3RkWr0AP3WEy2eJPEVzdFX&ust=1559659775764454
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJg72ByM3iAhXJxcQBHcI8BscQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Fcena%3Fq%3Dr%25C4%25ABvd%25C4%2593lis%26offset%3D270&psig=AOvVaw0JnfgMYQr227oZ8TLAMyHr&ust=1559659890882247
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUn-eZyM3iAhXTxMQBHW_zD08QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Frus%2Fcena%3Fq%3Dr%25C4%25ABvd%25C4%2593lis%26cn%3D8%26cl%3D&psig=AOvVaw0JnfgMYQr227oZ8TLAMyHr&ust=1559659890882247
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUn-eZyM3iAhXTxMQBHW_zD08QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Frus%2Fcena%3Fq%3Dr%25C4%25ABvd%25C4%2593lis%26cn%3D8%26cl%3D&psig=AOvVaw0JnfgMYQr227oZ8TLAMyHr&ust=1559659890882247
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj83e6zyM3iAhV566YKHbNbBs4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcitasantehnika.lv%2Flv%2Fplastmasas-r%25C4%25ABvd%25C4%2593lis-270x130mm-3&psig=AOvVaw3KRZ-xzKhhtqkl9IRFJacz&ust=1559659997798944
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMt8PHyM3iAhUM0qYKHYHgA0wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbuvniecibas-abc.lv%2Fprece%2Fkrasas-lakas%2Fkrasotaju-darba-instrumenti%2Fkrasotaju-darba-instrumenti-2%2Fanza-641450-spaktellapstina-2k-450mm-plata%2F&psig=AOvVaw0djyXzOzuVMr5MfEAdMGl6&ust=1559660036697101


22 

 

putoplasta rīve                           plastmasas rīvdēļis                       špakteļlapstiņa 

                                   
 

trapecveida lata                                         taisnstūra lata                                 līmeņrādis 

 

 

                                    
javas maisītājs                           putuplasta griezējs                       siltumizolācijas nazis 

 

            
nazis                                                     putuplasta griezējs                     spainis           

 

                  
zāģis                                                         aukla                                   ota 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf-OzbyM3iAhVN1qYKHfKbBDUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Foomuuk.ee%2Ftoode%2Frihtlatt-trk-120cm-3838853302180%2F&psig=AOvVaw2FsA4YMm6jn9mPi6yx5CPv&ust=1559660082569470
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf-OzbyM3iAhVN1qYKHfKbBDUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Foomuuk.ee%2Ftoode%2Frihtlatt-trk-120cm-3838853302180%2F&psig=AOvVaw2FsA4YMm6jn9mPi6yx5CPv&ust=1559660082569470
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvhb-Fyc3iAhVi7aYKHTuNBxgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.k-rauta.ee%2Fp%2Frihtlatt-loodiga-hardy-2-libelli-3m%2F1gh&psig=AOvVaw0HuJRdxep3h-MAP0Ngjmyg&ust=1559660155056787
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG_taRyc3iAhXtwqYKHTnfCYwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.decora.ee%2F346-loodid-rihtlatid&psig=AOvVaw0HuJRdxep3h-MAP0Ngjmyg&ust=1559660155056787
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTw-2kyc3iAhXRcJoKHe-EAgUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ksenukai.lv%2Fbuvmaterialu-veikals%2Frubi%2Fjavas-mais%25C4%25ABt%25C4%2581js-rubi-rubimix-9-duplex-1350w&psig=AOvVaw04BIaGsqTozzb0WMnJwtrP&ust=1559660233236848
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTw-2kyc3iAhXRcJoKHe-EAgUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ksenukai.lv%2Fbuvmaterialu-veikals%2Frubi%2Fjavas-mais%25C4%25ABt%25C4%2581js-rubi-rubimix-9-duplex-1350w&psig=AOvVaw04BIaGsqTozzb0WMnJwtrP&ust=1559660233236848
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB8aLCyc3iAhWqwqYKHe3tCx4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhotwiresystems.com%2Flv%2Fkarstas-stieplu-eps-putuplasta-griesanas%2F&psig=AOvVaw3H2Wa02ZHvSKcuJbR6mLj6&ust=1559660296297837
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ5NbRyc3iAhVE0aYKHc_yBzYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gitana.lv%2Frokas-instrumenti%2Fnazi-darbam-un-hobijam%2Funiversalie-nazi%2Fnazis-izolacijas-materialiem-mora-s-7350p-bk&psig=AOvVaw3H2Wa02ZHvSKcuJbR6mLj6&ust=1559660296297837
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgjcDfyc3iAhUvxMQBHWbMDhkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbuvprof.lv%2Finstrumenti%2Fkrasotaju-instrumenti-380%2Fnazi-un-asmeni-383%2Foem-nazis-ar-nolauzamu-asmeni-un-metala-vadulu-18mm-21130%3Flimit%3D100&psig=AOvVaw3H2Wa02ZHvSKcuJbR6mLj6&ust=1559660296297837
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBtbrzyc3iAhUkzqYKHXX7DL0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbeik.lv%2Flv%2Fputuplasta-apstrades-tehnika%2F164-putuplasta-grizejs-hws-cutter-proffi-1340mm.html&psig=AOvVaw3H2Wa02ZHvSKcuJbR6mLj6&ust=1559660296297837
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBtbrzyc3iAhUkzqYKHXX7DL0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbeik.lv%2Flv%2Fputuplasta-apstrades-tehnika%2F164-putuplasta-grizejs-hws-cutter-proffi-1340mm.html&psig=AOvVaw3H2Wa02ZHvSKcuJbR6mLj6&ust=1559660296297837
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0o9qKys3iAhWYxMQBHX1ECkQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stokker.lv%2Frokas-zagis-550-mm-8t-irwexpert-irwin%2F124939862&psig=AOvVaw07a5YnwyrMGN7Tp0jUCs3n&ust=1559660444332522
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0o9qKys3iAhWYxMQBHX1ECkQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stokker.lv%2Frokas-zagis-550-mm-8t-irwexpert-irwin%2F124939862&psig=AOvVaw07a5YnwyrMGN7Tp0jUCs3n&ust=1559660444332522
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq0Ofuys3iAhUKwcQBHd5nBR4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tegralatvia.lv%2Fvirve-poliamida-aukla-vertas.html&psig=AOvVaw2nmm1bb3tSypXr9TxXYnE9&ust=1559660618829282
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz6bqAy83iAhWFwqYKHYYJAGIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ebs.lv%2Fotas&psig=AOvVaw2u16xTzXuUEj_hNE0ofcMT&ust=1559660693571613
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KLIMATISKIE APSTĀKĻI 

 

 

Vēlamie klimatiskie apstākļi uzsākot darbus  

Nepieciešamie laika apstākļi darba veikšanas laikā: 

 – Āra gaisa temperatūra no +5 līdz +25 °C (temperatūra tuvāko 5 dienu laikā nedrīkst pazemināties 

zem + 5 °C)  

– Gaisa mitrums 60-80%  

– Darba virsmu temperatūra robežās +5 °C līdz +25 °C  

–Vēja ātrums ne lielāks par 10m/s 

 

 

 
 

Nosegt sastatnes ar speciālu aizsargsietu,  lai “neiesauļojas”  objekti, kas met ēnu. 

Sastanes jānosedz no augšas un sāniem,  lai lietus ūdens nenonāk uz fasādes un sastatnēm. 

Optimāli laika apstākļi darbam  no +5 līdz +25 ˚C. Vēja ātrums ≤ 10m/s 

Papildus jāievēro: 

 – Sargāt fasādes darba virsmas no tiešiem saules stariem – izmantot sastatnes ar atbilstoši 

noformētu aizsargklājumu 

 – Sargāt fasādes darba virsmas no caurvēja 

 – Darbu veikšanas laikā virsmas sargāt no lietus – izmantot sastatnes ar atbilstoši noformētu 

aizsargklājumu un jumtu, lai novērstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules radītus defektus. – 

Pēc iespējas ātrāk uzlikt nepieciešamos parapetus un ārējās palodzes, lai izvairītos no izolācijas 

materiālu izmirkšanas. 

  
 

    Atceries!  

Produkta aprakstā norādītie materiālu žūšanas laiki no rā dīti pie laika apstākļiem 23 °C±3 °C, gaisa 

mitrumu 60%–80% 

Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams nosegt logu stiklus, palodzes, reliņus, trepes un citus 

elementus, lai izvairītos no neatgriezeniskas to sabojāšanas ar cementa maisījumiem, krāsām vai 

gruntīm. Piemēram, vairākiem fasādes apdares materiāliem sastāvā ir kālija silikāta šķīdums, kas 

var radīt nenomazgājamus traipus uz logu stikliem, keramiskajām flīzēm un metāla detaļām. 

 

 

 

 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjrbre283iAhXBs4sKHeIOA9gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hallo.lv%2Flv%2Fraksti%2Fsadzive%2Fmaju-buvnieciba-kadreiz&psig=AOvVaw2jcNzo8eXhBMAL9MyhID3y&ust=1559665103287645
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF_qHV3M3iAhVRtIsKHdIWCBQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbgnoma.lv%2Fsieti-un-pleves%3Flang%3Dru&psig=AOvVaw1BwMGje5JvYqI8e_DDXZoi&ust=1559665423048450
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VIRSMU SAGATAVOŠANA 
 

 

Esošās sienas stāvoklis Nepieciešamie virsmas sagatavošanas darbi 

Netīras virsmas Mehāniski atdalīt netīrumus virsmu mazgāt ar tīru 

ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju.  Pirms 

darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt un gruntēt ar 

SAKRET BG  vai SAKRET UG 1:3. 

Atdalījušies, bet ne nokrituši elementi Mehāniski atdalīt elementus, izlīdzināt virsmas 

ģeometriju. Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt. 

Drūpoša virsma Mehāniski notīrīt un gruntēt ar SAKRET TGW. 

Ūdeni absorbējoša virsma Virsma jāgruntē ar SAKRET BG. 

Trupes, sēņu un aļģu pārņemtas virsmas Mehāniski jānotīra, jāapstrādā ar speciālu biocīdus 

saturošu līdzekli SAKRET FR, virsma jāizžāvē 

Virsma ar pastāvīgu mitrumu Novērst mitruma ietekmes cēloni, izžāvēt virsmu 

Ļoti blīva, monolīta virsma Saskrāpēt virsmu. Gruntēt ar SAKRET QG 

Stabilas plaisas, caurumi Aizpildīt ar tādu pašu materiālu kāds izmantots 

sienas konstrukcijā. 

Ēkas sēšanās plaisas Obligāti novērst sēšanās cēloni, nogaidīt ēkas 

konstrukciju nosēšanos. Aizpildīt ar elastīgu 

materiālu. 

Nevajadzīgi caurumi Aizmūrēt vai aizpildīt ar tādu pašu materiālu kāds 

izmantots sienas konstrukcijā. 

Nevajadzīgas ailes/nišas Aizmūrēt vai aizpildīt ar siltumizolācijas materiālu 

tā, kā paredzēts projektā. 

Stabils vecais ēkas krāsojums Saskrāpēt virsmu 

Smērējošs vecais krāsojums Mehāniski atdalīt un gruntēt virsmu ar SAKRET 

TGW 

Vecais krāsojums plēksnēs atdalās no 

pamatnes 

Krāsu atdalīt mehāniski, ar celtniecības fēnu vai ar 

speciālu ķīmiju. Pēc tam mazgāt ar augstspiediena 

mazgātāju un izžāvēt.  Virsmu gruntēt ar SAKRET 

TGW. 

Mūrēta siena bez apdares.  Nepieļaut augstu tehnoloģisko mitrumu, 

rekomendējam gruntēt ar SAKRET UG 1:3 Apmetums ar teicamu adhēziju 

Betons bez apdares 

Konstrukcijas plaisas ēkām. Obligāti nogaidīt ēkas konstrukcijas nosēšanos 
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COKOLA PROFILA UZLIKŠANA 
 

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:  

1. Cokola profils (garums = ēkas siltināmās daļas perimetrs + 10%)  

2. Profila stiprināšanas elementi  

3. Profilu savienošanas elementi  

4. Profilu līmeņošanas starplikas  

5. Instruments profila griešanai un stiprināšanai  

6. Atbilstošs līmeņrādis  

7. Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

 

Pēc virsmas sagatavošanas un visu nepieciešamo materiālu nodrošināšanas būvlaukumā 

nepieciešams uzstādīt  cokola profilu. Cokola profila platumu izvēlās saskaņā ar projektā paredzētā 

siltumizolācijas materiāla biezuma. Profilam ir jābūt ar ūdens novadīšanas sistēmu – lāseni vai ar 

atsevišķi pievienotu ūdens novadīšanas elementu. Rekomendējam izmantot cokola profilus ar 

biezumu. 

 

 Cokola profilu stiprina ar dībeļnaglām (starp stiprinājuma vietām – 30 - 

35 cm). Profilus savā starpā savieno ar speciāliem savienojuma elementiem.  

              
 Siltināšanas sistēmās rekomendējam izmantot alumīnija cokola 

profilus vai Sakret piedāvātos Mat Palsty alternatīvos cokola elementus (5.attēls). 

 Cokola profilu stiprina horizontāli.  Tā stiprināšanas augstums ≥30 cm virs projektā 

paredzētā zemes līmeņa. 

 Vienas plaknes visus profilus stiprina tā, lai tie vertikāli 

 atrastos vienā līmenī pret plakni.   

 Virsmas nelīdzenās vietas kompensē ar starplikām (tās novieto aiz profila stiprinājuma 

vietas). 

 Ēkas stūros cokola profilus savieno vienā līmenī. Galu savienošanai 

cokola profila(u) savienojuma vietā izmanto profila savienošanas elementu. Ēkas 

stūros cokola profilam veic trīsstūrveida griezumu līdz caurumotajai malai 

un pieliec profilu pie sienas  

  
 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj5-Sa5M3iAhUwpYsKHe_SCvsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fxbau.eu%2Flv%2Fproducts%2Fdistanceri-cokola-profilam-alb-eb-dist&psig=AOvVaw0OezGVc7Ijzrs6cNPHbmau&ust=1559667455865449
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj5-Sa5M3iAhUwpYsKHe_SCvsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fxbau.eu%2Flv%2Fproducts%2Fdistanceri-cokola-profilam-alb-eb-dist&psig=AOvVaw0OezGVc7Ijzrs6cNPHbmau&ust=1559667455865449
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiui96N483iAhUStYsKHf3xAwsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fkpfi.lv%2Fuploads%2Ffiles%2FKPFI%2F01%2F20091203_Sakret_ETICS_komplekso_darbu_apraksts.pdf&psig=AOvVaw1fDUYMj69Ft0mCXMmWgV70&ust=1559667143696360
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiui96N483iAhUStYsKHf3xAwsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fkpfi.lv%2Fuploads%2Ffiles%2FKPFI%2F01%2F20091203_Sakret_ETICS_komplekso_darbu_apraksts.pdf&psig=AOvVaw1fDUYMj69Ft0mCXMmWgV70&ust=1559667143696360
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6z5Dd583iAhVRxIsKHRZUByUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fthisbuildis.com%2Flv%2Fpages%2F31507&psig=AOvVaw2zsgkROq5XtefCWUecFKJI&ust=1559668388736285
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 Ūdens lāšu novadīšanai paredzētos profilus montēt tā, lai tie

 savienotu divus cokola profilus  

  

 •Pastāv iespēja izvēlēties alternatīvu cokola elementu, ko piedāvā 

SIA Sakret sadarbībā ar kompāniju Mat Plasty (5. attēls). Šis risinājums ir universāls un 

izmantojams siltumizolācijai ar biezumu ≤300mm. Alternatīvais risinājums cokola profilu 

stiprināšanas vietā nerada aukstuma tiltiņu. Detalizētāka informācija sadaļā „Sakret MAT 

cokola profili” 

Piezīme: Īpašos gadījumos, ja cokola profilu nav iespējams uzstādīt, drīkst siltināšanas plāksnes 

apakšējai malai izmantot stūra profilu ar lāseni.  

 

             
 

Izmantojot šādu risinājumu siltumizolācijas loksnes apakšējā daļa ir pilnībā jānoarmē ar Sakret 

BAK. Armēšanas javā jāiestrādā stiklašķiedras siets tā, lai sieta elementam veidotos pārlaidums pār 

stūra profila sietu. 

           

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.lv/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F52dd947283e20da93c39baf85444f4612f77e669a23a56b400abe2051691d4c1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.caparol.lv%2Fcaparol_pim_import%2Fcaparol_lv%2Fproducts%2Fti%2F174480%2FTI_Capatect_Thermoprofil_6680_30_LV.pdf&docid=KClu6z0LyS2z5M&tbnid=qQ3ig3KU3VLlSM%3A&vet=10ahUKEwiHssr_583iAhUBtYsKHTCeAOQQMwh0KCIwIg..i&w=800&h=533&bih=607&biw=1280&q=ccokola%20profilssavienosana&ved=0ahUKEwiHssr_583iAhUBtYsKHTCeAOQQMwh0KCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHrKLg6M3iAhUslosKHcZ7B1EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.albau.lv%2Flv%2Ft%2Fkategorija%2Fprofili%2Fetics-profili%2Fcokola-profili-un-aksesuari%3Fsorting%3Dascend_by_master_price%26view%3Dlist&psig=AOvVaw3WZOYeCeCkhP8rn9gywC7K&ust=1559668663834221
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim09CH5s3iAhUElosKHTPzBIsQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sakret.lv%252Fproduct%252Fed-c01-stura-profils-ar-laseni-un-sietu%252F%26psig%3DAOvVaw1eCsfLXz3FzhdyZm9fEVC4%26ust%3D1559667833892590&psig=AOvVaw1eCsfLXz3FzhdyZm9fEVC4&ust=1559667833892590
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVj5uG583iAhW7kcMKHbYiCsYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sakret.lv%2Fproduct%2Fed-bpvc-stura-profils-ar-laseni-starta-profilam-eb-pvc%2F&psig=AOvVaw0dccNTDPUkGu-65WZWaRyY&ust=1559668217637869
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SILTUMIZOLĀCIJAS LĪMĒŠANA 
 

Nepieciešamie materiāli un instrumenti: 

1. Sakret līmēšanas java  

2. Zobķelle (zobs 10 – 12mm) vai ķelle 

3. Atbilstošs līmeņrādis 

4. Instrumenti izolācijas griešanai 

5. Projektā paredzētais siltumizolācijas materiāls 

6. Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

 

s va r ī g i ! ! ! Ja siltināmās sienas plaknes novirzes pa asīm ir lielākas kā 15-20mm, tad sienas 

līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu. Šie darbi jāveic tikai tad ja 

paredzēts novērts augstāk minētās novirzes. 

 

Pēc cokola profilu piestiprināšanas un visu nepieciešamo materiālu nodrošināšanas būvobjektā var 

uzsākt siltumizolācijas materiāla līmēšanas darbus 

 

Ēku kompleksā siltināšanas sistēma ietver divu veidu siltumizolācijas materiālus: 

1. M W – minerālās vates (Paroc FAS3, Paroc FAS B, Rockwool Fasrock u.c. siltumizolācijas 

materiāli, kuru tehniskie rādītāji ir labāki vai līdzvērtīgi ar sistēmā testētajiem). 

 
2. E P S – putupolistirols Tenax FS70 vai siltumizolācijas materiāli, kuru tehniskie rādītāji ir labāki 

vai līdzvērtīgi ar 

sistēmā testētajiem. Lai uzlabotu kvalitāti var izmantot plāksnes ar pus spundi. 

 
At C E r i E s ! Siltumizolācijas materiāla līmēšana pie pamatnes ir obligāta! 

 

 

 

 

 Līmēšanas javas uzklāšanai pieļaujami trīs veidi: 

 

1. vienmērīgi pa visu virsmu, izmantojot zobķelli  

Ja esošā siena ir pietiekami līdzena(pamatnes nelīdzenums ≤ 1,0cm/ 

m), līmēšanas javu uzklāj vienmērīgā kārtā (ap 6 mm) ar tērauda 

špakteli un veido rievotu līmēšanas javas kārtu, izmantojot zobķelli 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQgLjZ4dHiAhUF6KYKHaRyCzkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.salidzini.lv%2Fcena%3Fq%3Dakmens%2Bvate%2B100mm&psig=AOvVaw3DEXLGkThzpB4sMBS3oQFK&ust=1559804217870920
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjal7CU4tHiAhVOyaYKHa6_D44QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.buvbloks.lv%2Fapdares_materiali%2F23495740&psig=AOvVaw3JXvBCHmbUpp_-oXD58U9x&ust=1559804274665944
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(zobs 10 - 12 mm) (6. att.). 

 

                 
 

2. līmēšanas javu uzklāj joslās pa plāksnes perimetru  

un liek ~4-6 javas pikas plāksnes vidū  

ja siltināmās sienas nav līdzenas 

 (pamatnes nelīdzenum ≤ 2,0 cm/m) un, līmējot 

 siltumizolāciju, nepieciešamas korekcijas, 

 lai, pēc siltumizolācijas pielīmēšanas tā  

veidotu saķeres virsmu ne mazāku 

 kā 40% no siltumizolācijas plāksnes laukuma. 

 

3. līmēšanas javas iestrādi veic mehanizēti, 

līmēšanas javu uzklāj biezās joslās pa 

(augstumā ≥ 2 см, platumā ≥ 5 сm) un 

loksnei pa vidu veido līmēšanas 

javas joslu „W“ veidā, tā lai līmēšanasjava  

nosegtu ≥ 40% no siltināšanas loksnes laukuma  

     
 

 

 

S VA R Ī G I ! Uz minerālās vates plāksnēm līmēšanas javu vispirms uzklāj plānā kārtā pa visu 

loksnes plakni un tikai tad uzklāj līmēšanas javas līmējošo kārtu tas nodrošinās labāku saķeri starp 

vati un līmēšanas javu. 

  

 

 

 Svarīgi ir izvēlēties siltumizolācijas plāksnes (minerālās vates) pareizo pusi uz kuras uzklāt 

līmēšanas javu. Informācija par siltumizolācijas lokšņu marķējumu un tā nozīmi atradīsiet 

uz siltumizolācijas materiāla iepakojuma. Izvēloties nepareizo siltumizolācijas pusi, uz 

fasādes virsējās kārtas ekspluatācijas laikā var rasties tumši plankumi. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwje85Oz49HiAhWv1aYKHZwGA5MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogs.buvserviss.lv%2Flimjavas-uzklasana-un-siltumizolacijas-plaksnu-pareiza-limesana%2F&psig=AOvVaw2U6ry_7-CfnFNLwVEOoUCx&ust=1559804683172657
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid0MPX49HiAhVDcZoKHf6aCHYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogs.buvserviss.lv%2Flimjavas-uzklasana-un-siltumizolacijas-plaksnu-pareiza-limesana%2F&psig=AOvVaw27a4qaR0zKVTjzOFxeJiRV&ust=1559804756307745
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR_s2g_tHiAhVSJZoKHcdeDzMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogs.buvserviss.lv%2Flimjavas-uzklasana-un-siltumizolacijas-plaksnu-pareiza-limesana%2F&psig=AOvVaw27a4qaR0zKVTjzOFxeJiRV&ust=1559804756307745
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOn9r749HiAhUbwcQBHUsCBqgQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DoI9EHYkU7E4%26psig%3DAOvVaw27a4qaR0zKVTjzOFxeJiRV%26ust%3D1559804756307745&psig=AOvVaw27a4qaR0zKVTjzOFxeJiRV&ust=1559804756307745
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 Siltumizolācijas plāksnes līmē pie esošās sienas, liekot plāksnes tā, lai neveidojas spraugas 

savienojuma vietās. Radušās spraugas aizpilda ar tādu pat izolācijas materiālu – piegriežot 

to pēc vajadzības.            

 

 Līmēšanas javu jāuzklāj tik daudz, lai līmējot/piespiežot siltumizolācijas materiālu pie 

esošās sienas, līmēšanas java netiktu izspiesta starp siltumizolācijas lokšņu savienojuma 

vietām. Lieko līmi noņemiet ar špakteļlāpstu. 

 

 

 Siltumizolācijas loksnes, kuras pārklātas ar līmēšanas javu, līmējiet nekavējoties, neļaujot 

līmēšanas javai izžūt vai veidot „garoziņu”! 

 

 Līmējot siltumizolācijas loksnes ap logu, durvju ailēm un citām atveramām konstrukcijām, 

jāizveido iegriezums siltumizolācijas loksnē 

 
 

 No loga vai durvju ailes stūra siltumizolācijas pārklājumam ir jābūt ≥10 cm. 

Siltumizolācijas loksnes līmējiet vismaz ar ≥10 cm pārklājumu vietās, kur uz sienas ir 

redzamas šuves, plaisas vai citi defekti. 

 

 

S V A R Ī G I ! Nedrīkst siltumizolācijas šuves aizpildīt ar celtniecības putām vai citiem 

siltumizolācijai neraksturīgiem materiāliemJa ēkas pamat konstrukcijā irizveidotas 

deformācijas šuves, tad tās identiski jāatkārto arī siltumizolācijas virsmā, šuvi veidojot ar 

tamspeciāli paredzētiem profiliem 

 

 

 

 

 

 

SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA STIPRINĀŠANA AR DĪBEĻIEM 
 

Nepieciešamie materiāli un instrumenti: 

1. Atbilstoši izolācijas stiprināšanas dībeļi (EJOT ejotherm STR U, 

NTK U vai Koelner TFIX-8M, Koelner KI-10N) 

2. Urbjmašīna un attiecīga garuma un pielietojuma urbis 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3rZS-q9LiAhXpwsQBHaAxAiAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fuduk.ru%2Fsteny%2F620-uteplenie-fasada-penoplastom-svoimi-rukami.html&psig=AOvVaw3m87fuC0mv6MWRMdubT54V&ust=1559823886344766
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEwKSJrNLiAhXDwsQBHe6tDpcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpolimerinfo.com%2Fpenopolistirol%2Futeplenie-fasada-penopolistirolom-tehnologiya.html&psig=AOvVaw3m87fuC0mv6MWRMdubT54V&ust=1559823886344766
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX4ZXbr9LiAhUE4KYKHaGIBHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fobshchestroy.ru%2F1138-uteplenie-fasada-minvatoy-tekhnologiya-montazha.html&psig=AOvVaw1fXkPzfJvecan74UNsbzKJ&ust=1559825005711566
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX4ZXbr9LiAhUE4KYKHaGIBHgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fobshchestroy.ru%2F1138-uteplenie-fasada-minvatoy-tekhnologiya-montazha.html&psig=AOvVaw1fXkPzfJvecan74UNsbzKJ&ust=1559825005711566
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3. Āmurs 

4. Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

 

Pēc siltumizolācijas materiāla pielīmēšanas pie siltināmās sienas un līmjavas sacietēšanas (~48h) 

var sākt siltumizolācijas materiāla papildus stiprināšanu ar speciāli šim nolūkam paredzētiem 

dībeļiem 

 
 

S V A R Ī G I ! Dībeļu skaitu siltumizolācijas lokšņu stiprināšanai nosaka, ņemot vērā objekta 

atrašanās vietu (LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” un MK noteikumi 376). Dībeļu skaitam un to 

montāžas shēmai, kā arī izvietojumam ir jābūt norādītam projektā. 

                                                                  
 

Dībeļa garumu/veidu izvēlas atbilstoši siltumizolācijas 

materiāla biezumam un esošās sienas veidam (dībeļu veidi pēc 

EtAG-014 parasts betons – A / Pilns ķieģelis – B / Caurumots 

ķieģelis – C / Vieglbetona bloki – D / Porainais betons – E ). Dībeļa 

atbilstību stiprināšanai siltināmajā konstrukcijā iespējams pārbaudīt 

tehniskajā specifikācijā un uz iepakojuma.  

                                                           
 

Siltumizolācijas materiāla stiprināšanu ar dībeļiem veic 

pirms armējošās kārtas izveides!!!!! 

 

Siltumizolācija ar dībeļiem jāstiprina tā, lai dībeļu galvas vai 

noslēdzošie korķīši netraucētu izolācijas armēšanas darbus – dībeļu 

cepurītes virsma nedrīkst būt dziļāk par pielīmētās siltumizolācijas 

lokšņu virsmu. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV3tDRzdLiAhXEy6YKHf7SDI4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fklademplitky.ru%2Fnuzhno-znat%2Fukladka-plitki-na-penoplast.html&psig=AOvVaw0VR_xC6rLjyYEt8UWh57yi&ust=1559833176616775
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKk6vW0dLiAhXlwqYKHSIICRYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mira.ee%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2Fmiratherm_paigaldusjuhis_LV-12lk.pdf&psig=AOvVaw07gE-gzxYdcbCe0sX60Oyi&ust=1559834141726100
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEgvPN1NLiAhWn1aYKHZm_A5kQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fbajalo.mobi%252Fetag-014-80%252F%26psig%3DAOvVaw0G4RSI_LgNs8VY5eHLVMVb%26ust%3D1559835058150302&psig=AOvVaw0G4RSI_LgNs8VY5eHLVMVb&ust=1559835058150302
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Ja dībelis montāžas brīdī tiek bojāts un to nav iespējams 

izņemt no sienas, to pēc iespējas jaapstrādā tā, lai tas netraucē nākamo 

kārtu uznešanai. Blakus bojātajam jāiestrādā vēl viens dībelis. 

 

Siltināšanas sistēmās ETICS MW un EPS izmantojami 

sistēmā testētie dībeļi vai analogi stiprinājumi, kas testēti saskaņā ar 

ETAG 014 un to parametri ir līdzvērtīgi vai labāki par sistēmā testētajiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1t83h0tLiAhWp8aYKHZdpABIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fxbau.eu%2Flv%2Fproducts%2Ftfix-8m-fasades-siltumizolacijas-stiprinasanas-dibelis-ar-metala-naglu&psig=AOvVaw3BvF-zCLPJtGBQb4wsensy&ust=1559834565655171
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF-Met09LiAhUN6aYKHehAB5sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fxbau.eu%2Flv%2Fproducts%2Ftfix-8s-skruvejams-fasades-stiprinajums-ar-metala-naglu&psig=AOvVaw3BvF-zCLPJtGBQb4wsensy&ust=1559834565655171
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DĪBEĻU IZVIETOJUMA SHĒMA 
 

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS EPS  

Vēja zona 

(izolācija 

EPS) 

LBN 003-01 

 

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes) 

Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 500×1000 

 

1 m
2
 

Plāksnes 

plaknē 
Plākšņu šuvēs 

Plaknē , 

2 m no stūra 

Plākšņu šuvēs 

līdz 2 m no 

stūra 

I 4 0 4 0 6 

II 6 2 4 2 5 

III 8 4 4 4 5 

IV 10 4 6 4 6 

 

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS MW 

Vēja zona 

(izolācija 

MW) 

LBN 003-01 

 

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes) 

Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 500×1000 

 

1 m
2
 

Plāksnes 

plaknē 
Plākšņu šuvēs 

Plaknē , 

2 m no stūra 

Plākšņu šuvēs 

līdz 2 m no 

stūra 

I 6 2 4 2 5 

II 8 4 4 4 5 

III 10 4 6 4 6 

IV 12 6 6 5 6 

 

 

Latvijas vēja zonu karte 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB5eGX2NLiAhUhwsQBHW5HBQ4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogs.buvserviss.lv%2Fdibeli-paligi-cinai-ar-stipru-veju%2F&psig=AOvVaw1_IJx6OR_AvK-gTnFmQM2P&ust=1559835993311096
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ARMĒJOŠĀ KĀRTA UN ZEMAPMETUMA GRUNTS 
 

Nepieciešamie materiāli un instrumenti: 

1. Armēšanas java  

2. Zobķelle (zobs 10 – 12mm) un ķelle 

3. Armēšanas stikla šķiedras siets (SSA 1363-4) 

4. Instrumenti sieta griešanai 

5. Špakteļlāpsta (40 – 60 cm) 

6. Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

 

Pēc siltumizolācijas materiāla papildus stiprināšanas var sākt fasādes armēšanas darbus. Šiem 

darbiem izmanto armēšanas javu. 

 

AT C E R I E S ! ! Siltumizolāciju armējošā kārta (BAK + stiklašķiedras siets/profili + BAK) 

pasargā siltumizolācijas materiālu no nelabvēlīgās atmosfēras iedarbības un mehāniskiem 

bojājumiem, kā arī šis slānis veido pamatni dekoratīvā apmetuma kārtas izveidei, tāpēc ir svarīgi 

veidot vienmērīgu, gludu un vienāda biezuma slāni. 

 

S V A R Ī G I ! Nepieciešams atcerēties, ka projekta dokumentācijā var būt ietvertas prasības 

nodrošināt paaugstinātu mehānisko izturību atsevišķām fasādes zonām (ap ieejas durvīm, 

caurbrauktuvēm un citur). Konstrukcijas aprakstam jābūt ietvertam projekta dokumentācijā. Par I 

(augstākās) mehāniskās izturības kategorijas konstrukciju un tās izveidinepieciešams konsultēties ar 

speciālistiem. 

                                                                                               
 

Pirms siltumizolācijas pilnu plakņu armēšanas jāveic fasādes stūru, logu/durvju aiļu, deformācijas 

šuvju un citu element armēšana, izmantojot atbilstoša pielietojuma profilus . 

 
• Armējošās javas uzklāšanu veic ar zobķelli (zobs 10 – 12 mm). Javu uzklāj virzienā no lejas uz 

augšu tā, lai tā nosedz visu siltumizolācijas materiāla virsmu. Javas rievotajā struktūrā iegremdē gan 

profilus, gan tam pievienoto armējošo sietu, tad ar špakteļlāpstu izlīdzina javu. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqp9H_5tLiAhUs4KYKHe2kB4cQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.building.lv%252Fforums%252F34%252F165376%252Fprivatmaju-buvnieciba-fasades-siltinasana%26psig%3DAOvVaw1LmHWq57EDWyeOMXxYXLD7%26ust%3D1559839802692943&psig=AOvVaw1LmHWq57EDWyeOMXxYXLD7&ust=1559839802692943
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-zsbC5NLiAhVIwsQBHUi7Ai4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRoWo9Wk2gtI&psig=AOvVaw0jUToBt50L_9-DiABh7786&ust=1559839341992624


34 

 

 
Armējošā java jāuzklāj pirms armējošā sieta uzlikšanas. Siets tiek iegremdēts uz siltumizolācijas 

uzklātas javas kārtā. 

 

 

            
Papildus stūru armēšana ar stikla šķiedras sieta loksnēm (20x30cm) 

 

 Uzsākot pamata plaknes armēšanu, sietu liek vertikālā virzienā tā, lai zem tā neveidojas gaisa 

burbuļi. Armējošam sietam savienojuma vietās jāveido pārklājumi ≥ 10 cm, kā arī ar armējošo sietu 

jāpārklāj visu iepriekš iestrādāto profilu un citu armējošo elementu sieti. Veicot darbus, 

jānodrošina, lai vienu plakni armē vienā dienā. 

 

 Kad armējošais siets uzklāts, ar špakteļlāpstu izlīdziniet armējošo javu, kas ir izspiedusies caur 

sieta acīm tā, lai armēšanas siets tiktu pilnīgi pārklāts ar armēšanas javu. Nepieciešamais armēšanās 

javas kārtas biezums (3-6mm atkarībā konkrētā mezgla un tā konstrukcijas) 

   
S V A R Ī G I ! Zem armēšanas sieta atrodas 2/3 no armējošās javas un 1/3 virs sieta. 

 

 

 

 

Armējošās kārtas žūšanas laiks – 24 h uz 1 mm pie gaisa temperatūras 23 ˚C un mitruma 80% 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjglOSU5dLiAhWPwqYKHTGyDxUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYydH9brDg60&psig=AOvVaw0LZKy_wS5a8rH3i_25iYyq&ust=1559839515004234
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii2sPk6dLiAhVK6KYKHU6ZDrQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paroc.lv%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FBrochures%2FLatvia%2FBI-PAROC-FAS-B-solutions-LV.ashx&psig=AOvVaw13PXxW70IuzQaEJORQtD30&ust=1559840178541699
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii2sPk6dLiAhVK6KYKHU6ZDrQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paroc.lv%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FBrochures%2FLatvia%2FBI-PAROC-FAS-B-solutions-LV.ashx&psig=AOvVaw13PXxW70IuzQaEJORQtD30&ust=1559840178541699
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim-a_m99LiAhUGcZoKHdt6AbsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2F2mdom.ru%2Fblog%2Fstroim-dom%2F250-armiruyushchaya-setka-dlya-shtukaturki-sten.html&psig=AOvVaw0UVq6e_HyvNehj_C7O-f2X&ust=1559844505897474
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilzJ6V-NLiAhVGz6YKHdoDDwsQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fexpertsamostroy.ru%252Fshpaklevka-sten-pod-oboi%26psig%3DAOvVaw0UVq6e_HyvNehj_C7O-f2X%26ust%3D1559844505897474&psig=AOvVaw0UVq6e_HyvNehj_C7O-f2X&ust=1559844505897474
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.     

Pēc armējošās kārtas izžūšanas visu noarmēto virsmu gruntē ar  PG grunti, uzklājot to vienmērīgā 

slānī ar rullīti. Ja plānots izmantot tonētu dekoratīvo apmetumu rekomendējam izmantot tonētu 

zemapmetuma grunti. 

 

 

 

DEKORATĪVO APMETUMU UZKLĀŠANA UN KRĀSOŠANA 
 

Nepieciešamie materiāli un instrumenti: 

1. Minerālais apmetumsvai gatavais pastveida apmetums (iespējams tonēt pēc fasāžu toņu kartēm) 

2. Špakteļlāpsta vai metāla dēlītis apmetuma uznešanai 

3. Grunts virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas (atkarībā no siltināšanas sistēmas kompleksā 

risinājuma) (iespējams tonēt) 

4. Fasādes krāsa (atkarībā no siltināšanas sistēmas kompleksā risinājuma. 

5. Atbilstošs rullītis grunts un krāsas uzklāšanai. 

6. Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai  

 

S VA R Ī G I ! Dekoratīvo apmetumu drīkst uzklāt tikai tad, kad apmetuma grunts ir pilnībā 

nožuvusi. 

 

• Pēc pamatnes gruntēšanas pamatvirsmai ir jābūt izžuvušai, sausai un kārtīgi izlīdzinātai. 

Netīrumus un svešķermeņus, kuri var traucēt dekoratīvo apmetumu uzklāšanu vai ietekmēt to 

vizuālo kvalitāti, noteikti ir jāatdala no virsmas. 

  
• Izmantojot gatavos dekoratīvos pastveida apmetumus AP, SIP un SMS, pirms lietošanas tos ir 

kārtīgi jāsamaisa. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM3taG-dLiAhWywsQBHVB4CZMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmaja-darzs.jautajums.lv%2Fgrunts-gruntesana&psig=AOvVaw3A0xr_HkI22YN1ax9gIeAu&ust=1559844851229322
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitjqu3-dLiAhWNE5oKHVeODigQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lv.weber%2Fuzzini-visu-par-fasadem&psig=AOvVaw2avDbfluSLMjVhXklF5Dzn&ust=1559844955722185
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUnMuWodTiAhUJp4sKHQ1WAPkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fskaties.lv%2Fzinas%2Flatvija%2Flidz-ar-sniega-paradisanos-izcelas-gaismas-pils-fasades-netiras-sienas%2F&psig=AOvVaw1cXsTe997EkQ9Pd2T2ZaCK&ust=1559889913724417
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• Sagatavoto apmetumu uzvelk uz virsmas ar nerūsējošā tērauda dēlīti vai špakteļlāpstu dekoratīvā 

apmetuma grauda izmēra biezumā 

 

 
• Dekoratīvo apmetumu sāk uzklāt no plaknes augšējās malas un turpina virzienā uz leju. Pēc šī 

paša principa jāveic dekoratīvā apmetuma uzrīvēšana/strukturēšana. Dekoratīvais apmetums uz 

vienas plaknes ir jāuzvelk vienā piegājienā. Veidojot dekoratīvā apmetuma salaiduma   

vietas, pārliecinieties, ka iepriekš vilktais apmetums nav paspējis aprauties vai nožūt 

 

• Veidojot rīvētās struktūras dekoratīvo apmetumu„Lietutiņš“, strukturēšanas darbus veic ar 

plastmasas dēlīti, kuru vieglām kustībām virza vertikālā virzienā. Veidojot rīvētās struktūras 

dekoratīvo apmetumu „Ķirmis” vai „Biezpiens”, to dara ar plastmasas dēlīti un vieglām riņķveida 

rokas kustībām. 

  
 

S V A R Ī G I ! Ja dekoratīvā apmetuma uzklāšanu veic mehanizēti, tad uzrīvēšanas darbus neveic. 

 Par apmetumu mehanizētu uzklāšanu interesēties pie SIA Sakret pielietojuma tehnologiem. 

 

S V A R Ī G I ! Nesacietējis apmetums ir jāpasargā no tiešas lietus/saules/ vēja ietekmes un ātras 

žūšanas! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijyPq__tLiAhXT4KYKHa0wCW4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.gr%2F64464227-Pareizas-siltinatu-fasazu-projektesanas-un-izveides-rokasgramata.html&psig=AOvVaw2avDbfluSLMjVhXklF5Dzn&ust=1559844955722185
https://www.youtube.com/watch?v=fB_jCmz-9rc
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH28Ti_9LiAhXewcQBHTsPDCsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcenterkik.ru%2Flv%2Fremont-i-otdelochnye-materialy%2Ftechnology-of-plastering-the-facade-by-penokleksu-how-the-plaster-is-applied-to-the-foam.html&psig=AOvVaw2avDbfluSLMjVhXklF5Dzn&ust=1559844955722185
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• Dekoratīvajam apmetumam pirms krāsošanas uzsākšanas ir jābūt sacietējušam, sausam un tīram. 

• Minerālā apmetuma žūšanas laiks 1 mm/24 h (pie normāliem laika apstākļiem). 

 
 

S VA R Ī G I ! ! Pieļaujamais virsmas mitrums veicot dekoratīvā apmetuma uzklāšanu un/vai 

fasādes virsmas krāsošanu ir 12-15%. 

 

S VA R Ī G I ! ! Paaugstināts gaisa mitrums (virs 80%) var būtiski pagarināt materiālu žūšanas 

laiku. Līdz ar to visu žūšanas laiku ir jānodrošina apstrādātās virsmas aizsardzība no nokrišņiem. 
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Virsmai ir jābūt sausai un bez putekļiem. 

Nav ieteicams veikt virsmas 

apstrādi, ja gaisa temperatūra ir augstāka 

par +30 ºC, jo tādejādi tiek 

pasliktināta fasādes apdares kārtu ķīmiskā 

reakcija ar virsmu.Nav 

ieteicams apstrādāt virsmas, kas ir pakļautas 

tiešiem saules stariem vai 

stipram vējam. Dekoratīvās apdares laikā 

un žūšanas periodā nedrīkst 

pieļaut atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz 

apstrādātās virsmas. 

Žūšanas procesa laikā nav pieļaujama 

temperatūras pazemināšanās 

zem +5 ºC. Tonētu krāsu un dekoratīvo 

apmetumu ir ieteicams izlietot 

uzreiz, to ilgstoši neglabājot objektā. 

Ilgstoša tonētu materiālu 

uzglabāšana neatbilstoši uzglabāšanas 

norādījumiem var izraisīt toņa 

izmaiņas. 

 

 

 

 

AT C E R I E S ! Pirms dekoratīvās apdares darbu veikšanas nepieciešams nosegt logu stiklus, 

palodzes, reliņus, trepes un citus elementus, kas nav jākrāso, lai izvairītos no neatgriezeniskas to 

sabojāšanas. Piemēram, vairākiem fasādes apdares materiāliem sastāvā ir kālija silikāta 

šķīdums, kas var radīt nenomazgājamus traipus uz logu stikliem, keramiskajām flīzēm un metāla 

detaļām. 

  
• Dekoratīvo virsmu veidošanai un krāsošanai izmantojiet tikai vienas siltināšanas sistēmās 

ietilpstošus apdares materiālus. Aizstājot sistēmas apdares materiālus (apmetumus, krāsas un citus 

materiālus) ar līdzīgiem, bet sistēmā nepārbaudītiem materiāliem var tikt būtiski izmainīta sistēmas 

tvaiku caurlaidība, kas pasliktinātas sistēmas siltumizolācijas spējas un samazina tās ekspluatācijas 

laiku. 

 

Grunts izmantojama minerālo un gatavo pastveida dekoratīvo apmetumu gruntēšanai. Silikona 

sveķu grunts koncentrāts, kuru pirms lietošanas jāšķaida ar tīru un vēsu ūdeni attiecībā 1:3.  

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZvZD1vNTiAhWOp4sKHVVED_MQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.slideshare.net/siltinam/zemapmetuma-fasde-un-etag-004-prasbas-biek-pieauts-kdas-un-sekas&psig=AOvVaw1d9OV-HE7hbmoepUYwnm6Z&ust=1559897421146517
https://www.alpinakrasas.lv/alpina-palidz/alpina-hilft-details/materiali-virsmu-nosegsanai-ieksdarbos/show.html
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Grunts uzlabo virsmas adhēziju, regulē mitruma uzsūciGruntskrāsa minerālu virsmu adhēzijas 

uzlabošanai, mitruma uzsūces regulēšanai un virsmas vienmērīgi balta toņa iegūšanai. Gruntskrāsa 

virsmu padara vienmērīgi baltu. Sakret KSg ir iespējams ietonēt gaišos toņos. Grunts izmantojama 

minerālo dekoratīvo apmetumu sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta krāsu Sakret KS. 

Gruntskrāsu drīkst izmantot uz minerālām virsmām, vai tādām, kas iepriekš krāsotas ar silikāta 

bāzes krāsu. Grunts minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai un mitruma uzsūces regulēšanai. Grunts 

izveido vienmērīgi uzsūcošu virsmu, kas nodrošina krāsas vienmērīgu žūšanu un novērš toņu 

atšķirību risku plaknēm ar dažādu mitruma uzsūkšanas spēju.  

 

SECINĀJUMI 
Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā 

nedeformējas temperatūras svārstību ietekmē), sevišķi laba ūdens tvaiku caurlaidība, neliels ūdens 

absorbcijas koeficients. Īpaši svarīgi, ka šiem izstrādājumiem ir augsts ugunsdrošības līmenis. 

Turklāt ar akmens vati siltinātas un apmestas ēkas sienas izžūst ievērojami ātrāk nekā tās, ka ir 

siltinātas ar polimēru materiāliem.  Šī iemesla dēļ ar akmens vati siltinātā ēka būs labāka - ar tām 

var koriģēt siltināmo sienu nelīdzenās vietas, turklāt nav jāuztraucas, ka starp plātnēm izveidosies 

spraugas, kā tas reizēm notiek ar cita veida materiāliem.  Tātad akmens vates plātnes bez 

ierobežojumiem var izmantot dažādas nozīmes ēku siltināšanai no ārpuses. 

Ja fasādei paredzēts veidot apmetumu plānā kārtā, tās siltināšanai izmanto akmens vates fasāžu 

plātnes vai plātnes ar vertikāli orientētu (siltināmajai virsmai perpendikulāru) šķiedru.  Siltinot 

fasāžu virsmas ar izliektu rādiusu, labāk ir piemērotas plātnes ar vertikāli orientētu šķiedru to 

elastības dēļ. Izolācijas plātnes pie esošās sienas pielīmē un papildus piestiprina ar enkuriem 

virzienā no plaknes lejasdaļas uz augšdaļu. 

Galveno funkciju – siltuma aizplūšanas novēršanu – jebkurā ēkas fasāžu siltumizolācijas gadījumā 

nodrošina siltumizolējošā materiāla slānis, kuru no ārpuses pārklāj ar speciālu aizsargājošā 

materiāla kārtu – apdari, kas veic arī ēkas ārsienas dekoratīvo funkciju. Kā visbiežāk izmantotos 

siltumizolējošos materiālus var minēt minerālvati un putupolistirolu. Katram ēku fasāžu 

siltumizolācijas veidam un izmantotajiem siltumizolācijas materiāliem piemīt savas priekšrocības 

un trūkumi. Atšķiras arī fasāžu siltumizolācijas veidu sarežģītība, jo dažos gadījumos montāžas 

veikšanai nepieciešams speciāls aprīkojums, kā arī izmaksas. 

 

MINERĀLVATE PĀRŅEM LĪDERPOZĪCIJAS ĒKU SILTINĀŠANĀ 

 

Siltumizolācijas vates galvenās priekšrocības, salīdzinājumā ar dažiem citiem siltumizolējošiem 

materiāliem, ir tās ugunsdrošība un gaisa caurlaidība.  

Minerālvates ir akmens vate un stikla vate, abas tiek izgatavotas no minerāliežiem. Visbiežāk tiek 

izmantota akmens vate, kura arī tiek izgatavota no akmens – vulkāniskajiem iežiem, kas ļoti augstā 

temperatūrā tiek pārvērsti šķiedrās. Stikla vate tiek izgatavota no kvarca smiltīm un otrreiz 

pārstrādāta stikla. Visiem vates veidiem raksturlielumi ir līdzīgi, atšķiras vien nianses. Iespaidīga ir 

arī minerālvates siltumnecaurlaidība – 10 cm biezs minerālvates slānis savu siltumtehnisko īpašību 

ziņā ir līdzvērtīgs 60 cm biezai gāzbetona sienai, 2,10 m silikātķieģeļu vai 2,5 m biezai betona 

sienai. Vienīgais vates trūkums ir tās spēja uzsūkt mitrumu, tāpēc materiāls jāsargā no izmirkšanas 

vai arī kondensāta iekļūšanas tajā. Izmantojot to ēku sienu siltināšanā ventilējamo fasāžu sistēmās, 

konstrukcijas nodrošinātā gaisa cirkulācija mitruma uzkrāšanos nepieļauj, līdz ar to šis trūkums 

vairs nav aktuāls. Tāpēc nav brīnums, ka minerālvate ieņem vadošās pozīcijas ēku ārsienu 

siltināšanā. 

Tagad Latvijas tirgū ir pieejams jauns TechnoNicol akmens vates materiāls TechnoFacade Cottage, 

kura īpašības atbilst Eiropas Standartiem:  spiedes stiprība pie 10% deformācijas – 30 kPa;stiepes 

izturība 10 kPa; siltumvadītspējas koeficients 0,036 W/(m*K); reakcija uz uguni – A1 klase; 

biezums 50 ;200mm. TechnoFacade Cottage akmens vates plātnes pilnībā atbilst visām ETAG004 

prasībām un tā izmantošana iespējama visās Latvijā pieejamās plāno apmetumu siltināšanas 

sistēmās (ETICS). Materiālu var izmantot gan privāto ēku siltināšanā, gan daudzstāvu vai citas 
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nozīmes ēku renovācijas projektos. Izmantojot TechnoFacade Cottage daudzdzīvokļu ēku 

renovācijas projektos, jāievēro ieteicamie tehniskie risinājumi vietās ar paaugstinātu mehānisku 

slodzi (piemēram – pirmais stāvs, balkonu un lodžiju sienas un/vai caurbrauktuves). 
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