
Daugavpils Būvniecības tehnikums IPĪV «Dagda» 

 

Specialitāte: Būvstrādnieks 

 

Šķidrās tapetes 
Metodiskā izstrāde 

 

 

 

Pedagogs: Valdis Borgecs 

2018./2019.m.g. 

 

 

          



Anotācija 

ŠĶIDRĀS TAPETES 

Mērķis: Veidot izglītojamo iemaņas patstāvīgi veikt nepieciešamo apdares 

materiālu un palīgmateriālu izvēli. 

Uzdevumi: Papildināt zināšanas un izpratni par praktiskām nodarbībām tapešu 

līmēšanā. 

Mērķauditorija: Izglītojamie, kas apgūst programmu «Būvdarbi». 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Teorētiskās un praktiskās 

nodarbībās tapešu līmēšanā 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte: Mūsdienu tehnoloģijas piedāvā daudz un 

dažādus risinājumus sienu un griestu apdarei. Lai sienu apdari padarītu 

interesantāku un mūsdienīgāku, arvien biežāk klienti izvēlas – šķidrās tapetes. 

Ar šķidrajām tapetēm viegli strādāt un tas ir ekoloģiski tīrs, drošs apdares 

materiāls.  



Saturs 

1. Kas ir šķidrās tapetes. 

2. Šķidro tapešu izmantošanas 

iespējas. 

3. Šķidro tapešu plusi. 

4. Šķidro tapešu trūkumi. 

5. Tapešu salīdzinājums. 

6. Virsmas sagatavošana. 

7. Šķidro tapešu uzklāšanas 

metodes. 

8. Zīmējumu veidošana uz sienas. 

9. Video. 

 



 
Kas ir šķidrās 

tapetes: 
 

 Šķidrās tapetes (dekoratīvais zīda 
apmetums) ir dekoratīvs apdares veids, kas 
sastāv no dabīgām šķiedrām (celulozes, 
kokvilnas vai zīda), saistvielas un 
krāsvielām. 

 Šķidro tapešu sastāvā ir kokvilnas šķiedras, 
augstvērtīgs krāsas pigments un līme.  

 Šķidrās tapetes ir sausais maisījums, kam 
jāpievieno ūdens. 

  Materiāls ir ērti un viegli sagatavojams 
uzklāšanai.  

 Kad sausais maisījums ir uzbriedināts, tad 
tas ir gatavs klāšanai uz sienas vai 
griestiem un rezultātā veidojas interesants, 
mūsdienīgs, strukturēts klājums uz sienas 
un griestiem. 

Produktam ir veselības inspekcijas atzinums, kas 
apliecina produkta nekaitīgumu apkārtējai videi un 
cilvēka veselībai, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. 

 



Šķidro tapešu 
izmantošanas 

iespējas 

 Šķidrās tapetes derēs gan 

dzīvoklī, gan arī ofisa 

telpās. Īpaši labs 

materiāls ir bērnistabu 

noformēšanai, pateicoties 

augstam ekoloģiskajam 

līmenim un  tam, ka tās ir 

antialerģiskas. 

 Šķidrajām tapetēm ir 

plaša krāsu gamma un 

faktūru izvēle, līdz ar to 

tās ir iespējams pieskaņot 

dažādiem interjeriem un 

vajadzībām.  



Šķidro tapešu 
izmantošanas 

iespējas 

 Šķidrās tapetes nav paredzēts izmantot 
telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni. 
Bet ja tomēr tās izmanto, tad - pēc tam, 
kad masa labi nožūs, sienas 
nepieciešams noklāt ar akrila laku (ar 
kuru tiek noklāts dekoratīvais 
apmetums vai krāsa). Tad sienas 
nebaidīsies no ūdens. 

 Šis materiāls ne tikai neprasa lielus 
finansiālus ieguldījumus, bet arī ir 
lielisks risinājums nelīdzenu sienu 
apdarei.  
 



Šķidro tapešu izmantošanas iespējas 

 Ar šķidrajām tapetēm var iegūt pārsteidzošus rezultātus, liekot 

lietā savu radošumu – ar to palīdzību var ne tikai izveidot 

vienkrāsainu sienu apdari, bet arī izveidot zīmējumus, dažādus 

ornamentus un daudzveidīgu dizainu, pievienojot šķidro tapešu 

masai nepieciešamās sastāvdaļas vēlamās tekstūras, reljefa un 

izskata panākšanai. 

 



Šķidro 

tapešu 

plusi 

  Šķidrās tapetes ir antistatiskas, pateicoties 
to dabīgajam sastāvam. 

  Ir viegli kopjamas – tās var tīrīt ar putekļu 
sūcēju, kā arī ar sausu lupatiņu (slaucīt ar 
mitru lupatu, ja uzklāta lakas aizsardzība). 

 Atbilst visām mūsdienu ugunsdrošības 
prasībām. 

 Izturīgas pret temperatūras svārstībām. 

 Vienkārša uzklāšanas tehnoloģija. 

 Milzīga krāsu gammas izvēle ļaus īstenot 
dažādākos dizaina risinājumus. 

  Dažu šķidro tapešu sastāvā ietilpst īpaši 
apstrādāta zīda sastāvdaļas, kas piešķirs 
sienām auduma efektu. 

 Apdarē nav salaidumu-telpas klājums būs 
vienmērīgs. 

  Ļauj nomaskēt nelielas plaisas un defektus 
sienās, aizpildīt spraugas pie grīdlīstēm, 
logu rāmjiem un ailēm. 
 

 



Šķidro 

tapešu 

plusi 

 Piemīt siltumizolācijas un skaņas 
izolācijas īpašības. 

  Elastība – kad, mājai "nosēžoties", uz 
sienām parādās sīkas plaisas, šķidrās 
tapetes neplīst un nedeformējas. 

  Aktuāls apdares veids ģimenēm ar 
maziem bērniem, kam patīk zīmēt uz 
sienām. Bojāto tapešu laukumu var 
vienkārši noplēst un tā vietā uzklāt jaunu 
šķidro tapešu slāni - piesūcināt bojāto 
vietu ar ūdeni, pagaidīt kamēr materiāls 
uzbriest, tad materiālu ir iespējams viegli 
noņemt ar špakteļlāpstiņu, uzklāt šajā 
vietā no jauna un tas saplūdīs ar iepriekš 
veidoto sienas apdares kārtu. 

 Šķidro tapešu izmantošana ir bez 
atkritumiem - atlikušo masu žāvē un 
izmanto pēc vajadzības. 

  Šķidro tapešu ražotāja garantija ir 10 
gadi.  
 



Šķidro 

tapešu 

trūkumi 

 Pašrocīgi izgatavojot tapetes, ir svarīgi 

pareizi aprēķināt nepieciešamo 

maisījuma daudzumu, lai pietiktu visai 

telpai. Pretējā gadījumā būs sarežģīti 

atkārtot tapešu krāsu un konsistenci. 

  Veikalos piedāvātās šķidrās tapetes ir 

krietni dārgākas par klasiskajām. 

 Latvijā šķidrās tapetes piedāvā vairāki 

uzņēmumi: pieejama gan Krievijas, gan 

Eiropas valstu produkcija. Krievijā 

ražotie izstrādājumi ir lētāki. 

Šobrīd šķidrās tapetes vairs nav retums un 

cena gandrīz neatšķiras no tradicionālām 

ruļļu tapetēm. Cena par 1 m² : no 1,80 - 

13,33 EUR 

Cena par maisu: no 8,49 - 39,99 EUR 

Ar šķidro tapešu maisu var uzklāt no 3 līdz 

7 m² 



 
Šķidro 

tapešu cenu 
ietekmē 

 

 Tekstūra un izskats: vienkrāsainas 
vai šķidrās tapetes ar zīda, zelta vai 
sudraba diegiem, minerālvielu 
piedevām. 

 Izturība. 

 Sastāvdaļas: 

            *Zīda tapetes - no zīda 
šķiedras. Šis šķidrās tapetes ir 
augstākās kvalitātes, ilgāks kalpošanas 
laiks un lielākā izturība pret saules 
gaismu. 

              * Celulozes tapetes – zemāka 
kvalitāte un izskats, tāpēc šis ir lētāks 
variants. 

               *Zīda-Celulozes tapetes - 
sastāv no šķiedru maisījuma un tas ir 
vidējais variants. 

 



 

Šķidrās tapetes var 
iedalīt divās 
kategorijās 

 

1. Gatavas lietošanai (tikai 

jāatšķaida ar ūdeni un var 

uzklāt uz sienas). 

2. Šķidrās tapetes - gatavā 

balta bāze, kurai 

nepieciešams pievienot 

dekoratīvas piedevas pēc 

savām vēlmēm un tad 

jāatšķaida ar ūdeni. 
 



Salīdzinājums 
  

 Salīdzinājums 

  

Šķidrās tapetes 

  

 Parasta tapete 

  Krāsota 

siena 

Darbarīki kompresors vai 

špakteļu 

lāpstiņa, spainis 

rullītis, vanniņa, 

ota, 

līmeņrādis, rullītis  

rullītis, 

vanniņa, ota, 

līmlente 

Izejmateriāli Walldecor, ūdens tapetes, līme krāsa 

Izlietojums 4-5m2 viens iepak. 4 slejas viens rullis 1l uz 4m2 

Nožūšanas laiks 12 – 48h 12 – 48h 12 – 48h 

Defektu 

labošana 

mitrā vai sausā veidā - - 

Uzglabāšana sausā vietā, 

neierobežoti 

3 gadi (izbalē, 

sadzeltē) 

2 gadi 

(sakalst) 

Virsmas 

sagatavošana 

gruntēt gruntēt špaktelēt, 

slīpēt, gruntēt 

Garantija 10 gadi 5 gadi 10 gadi 



Dekoratīvais zīda apmetums Silk Plaster (šķidrās 

tapetes) - ir izcilas kvalitātes, nevainojama apdare 

 

 

 



Virsmas 

sagatavošana 

 Virsmai jābūt sausai, tīrai, vienmērīgi 
baltai, bez jebkādiem plankumiem. 
Jānoņem vecās tapetes, kaļķi, skrūves u.t.t 
Nepieciešamības gadījumā apstrādāt ar 
antiseptiķi vietas, kuras ir skārušas 
sēnītes, ja nepieciešams, izlīdzināt ar 
špakteļmasām/ apmetumiem un nogruntēt 
ar mitrumizturīgu gruntējumu. 

 Metāla un koka priekšmetus (naglas, 
skrūves, finieri u.t.t) apstrādāt ar eļļas 
krāsu. 

 Pēc sienu vai griestu nogruntēšanas 
(vēlams 2 reizes) tām jāļauj nožūt 
pavisam sausām.  

 Lai izlīdzinātu virsmas krāsu, mēs iesaka, 
pirms tapešu uzklāšanas izmantot baltu 
grunti SILK PLASTER PRIMER . Tas 
dos virsmas raupjumu un attiecīgi 
atvieglos uzklāšanas procesu. Var 
izmantot arī baltu krāsu uz ūdens bāzes. 



Šķidro tapešu 

uzklāšanas metodes 

Šķidrās tapetes ir iespējams uzklāt 

divos veidos: 

 ar špakteļlāpstiņu (var izmantot 

caurspīdīgās špakteles no 

organiskā stikla, kas ļauj redzēt, 

kā tiek uzklāts maisījums un to 

nepieciešamības gadījumā 

izlīdzināt); 

 ar kompresoru. 
 



Šķidro tapešu 
uzklāšana ar 

špakteļlāpstiņu 

 Kad sienas, griesti sagatavoti, tad 
šķidro tapešu maisījumu sausā veidā 
izber traukā un kārtīgi samaisa.  

 Sausajam maisījumam pievieno 
ūdeni, ūdens daudzums norādīts uz 
iepakojuma.  

 Ūdens temperatūrai vajadzētu būt 
apmēram +30 - 35 grādi.  

 Iegūto masu maisa tikmēr, līdz tā 
kļūst viendabīga. Labāk ir sajaukt 
tapetes ar savām rokām: tās nesatur 
toksiskas vai kodīgas sastāvdaļas. 

  Masai jāuzbriest 40-60 min. Šajā 
laikā to 3-4 reizes samaisa.  
 



Šķidro tapešu 
uzklāšana ar 

špakteļlāpstiņu 

 

 Iegūto masu klāj uz sienas vai 
griestiem ar špakteļlāpstiņu. Pēc 
uzklāšanas virsmu līdzina ar rullīti 
vai plastmasas plato špakteļlāpstiņu.  

  Šķidrās tapetes klāj vienā kārtā. 
Optimālais kārtas biezums – 1 līdz 2 
mm. 

 Materiāla žūšanas laiks ir 48h, pie 
nosacījuma, ka telpas tiek vēdinātas 
un temperatūra ir ap 20-22 grādiem.  

 Būtiska šķidro tapešu priekšrocība – 
žūšanas laikā telpā nerodas 
nepatīkams aromāts.  

 Lai iegūtu kvalitatīvu dekoratīvo 
virsmas segumu, ar vienu 
iepakojumu paredzēts noklāt no 3 
līdz 3.5 kvadrātmetriem virsmas. 
 



Šķidro 
tapešu 

uzklāšana ar 
kompresoru 

 Pēc sienu vai griestu 
sagatavošanas (nogruntēšanas) 
un masas sagatavošanas, šķidrās 
tapetes var uzklāt ar speciālu 
kompresoru. Kompresorus var 
izīrēt. 

  Priekšrocība materiāla 
uzklāšanai ar kompresoru –
uzklāšana aizņems īsāku laiku 
un materiālu var uzklāt plānākā 
kārtā, līdz ar to ar vienu 
iepakojumu var noklāt lielāku 
virsmas laukumu līdz 4 
kvadrātmetriem. 

 
 

 
 



 

Zīmējumu veidošana uz sienas 

  Uz gruntētas virsmas veidojam zīmējumu 

 ar zīmuli. Var zīmēt ar flomastieri vai  

marķieri, var izveidot trafaretu. 

 Uzklājam krāsaino materiālu uz zīmējumu  

tā, lai ir pāris milimetri pāri robežai. 

 Ar špakteļlāpstu pielabo materiālu līdz kontūram un izlīdzina materiāla 

uzklāšanas biezumu kārtu līdz 2mm. 

 Gaida kamēr nožūst attēla elements un tad var turpināt nākošo gabalu 

(saskares gadījumā). 

 

 

 

 

 

 

 Citas krāsas materiālu fiksē pie ārējā kontūra un izlīdzina, lai ir viena biezuma 

ar pārējo zīmējumu. 



Kokvilnas šķidrās tapetes 
(nepieciešams uzklikšķināt uz slaida)  



ART Design Tapetes (video) 
(nepieciešams uzklikšķināt uz slaida) 



Kā lietot šķidro fonu, skatiet šo videoklipu 
(nepieciešams uzklikšķināt uz slaida) 
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