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KNAUF SAUSĀS BŪVES SAVIENOJUMU DETAĻAS UA UN CD PROFILIEM

Mērķis:  Palīdzēt studentiem vizuāli iepazīties ar savienojumu detaļas 
profiliem drywall konstrukciju montāžai.

Uzdevumi: 
 vizuāli iepazīstieties ar UA un SD profila piederumiem;
 iegūt zināšanas par detaļu lietošanu un praktisko pielietojumu;
 attīstīt prasmes, lai ātri izvēlētos nepieciešamās daļas;
 veicināt izpratni par konstrukcijas montāžu.

Mērķauditorija:

interjera dizaina, apdares darbu tehnika nodaļas audzēkņi.

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Metodiskais materiāl 
paredzēts izmantošanai interjera noformētāja specialitātes tēmas 
“Ģipškartona plāksnes” apguvē, kā materiāls vielas apguvei. 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Metodiskās izstrādne par 
sausās būves savienojumu detaļas ir nozīmīga un aktuāla apgūstot interjera 
dizaina speciālista profesiju. Šajā izstrādnē ir sistematizēts un vizualizēts 
vizuālai iegaumēšanai un praktiskai pielietošanai. Prezentācija paredzēta 
studentu pašmācībai. Interaktīvā prezentācija padara šo pētījumu gan 
vizuālu, gan interesantu.
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 Knauf sausās būves detaļas ir Knauf sausās būves sistēmas 
neatņemama sastāvdaļa, kas nodrošina sistēmas elementu 
iekāršanu, stiprināšanu un savienošanu. Katram 
konstrukcijām ir paredzēts stingri noteikts stiprinājuma 
elements.

 Interjera dizaina speciālistu programmā ir mācību 
priekšmets – Materiālu un tehnoloģiju mācība.  Šajā 
mācību priekšmetā otrajā semestrī skolēni apgūst 
teorētiskās zināšanas par tēmas: „Ģipškartona plāksnes”, 
un apakš tēmas: ”Savienojumu detaļas profiliem”.

 Tālmācības stundā izglītojamajiem ir svarīgi vizuāli 
redzēt priekšmetu, par kuru runā. Informācijas uztveršana 
vizuāli ir daudz efektīvāka nekā teksta klausīšanās vai 
lasīšana.

 Pabeigtā prezentācija ļauj labāk izprast pašreizējo tēmu.



 Knauf sausās būves detaļas ir Knauf sausās 
būves sistēmas neatņemama sastāvdaļa, kas 
nodrošina sistēmas elementu iekāršanu, 
stiprināšanu un savienošanu.

 Izmanto šādām sausās būves 
konstrukcijām:    

 starpsienas, 

 sienu apšuvums, 

 griesti,

 mansardu apšuvums,

 šahtsienas,

 sausās grīdas, 

 liektas konstrukcijas un dizaina elementi



Knauf sausās būves detaļas – iekares, klipši, savienotāji, 

leņķi – ir izgatavotas no cinkotā tērauda.

Knauf sausās būves detaļu klāsts ir plašs, lai atvieglotu un 

paātrinātu konstrukciju montāžu. Detaļas ir speciāli 

veidotas, lai nodrošinātu saderību ar Knauf profiliem.

Sausās būves prasību ignorēšana būtiski apgrūtina 

montāžas darbus, un sekas var būt konstrukcijas sabrukšana. 

Īpaši svarīgi to ir ievērot, veidojot griestu konstrukcijas. 

Knauf detaļu izmantošana sausās būves sistēmās ir 

izturējusi laika pārbaudi, tā garantē, ka nebūs negaidītu 

papildu izmaksu.

Pareiza detaļu un sistēmas izvēle, kā arī tehnoloģijas 

ievērošana vienmēr ietaupa laiku un resursus



 Ko tas nozīmē?

Tiešā stiprinājuma U veida skava

CD profilam 60/27.

 Kas tas ir?

Detaļa CD profilu stiprināšanai gan iekārtajiem griestiem, gan
sienu apšūšanai. Malas garums tiešai montāžai 120/200 mm.

 Kur to izmanto?

Pamatelements tiešai CD profilu montāžai, griestu karkasam
un sienu apšūšanai.

 Kā to lieto?

Ar skrūvi vai dībeli (atkarībā no pamatnes materiāla) stiprina
pie pamatnes. Pēc CD profila ievietošanas karkasā noloka
skavas malas 90o leņķī un ar LN skrūvēm pieskrūvē pie CD
profila.





 Ko tas nozīmē?

Tiešā stiprinājuma U veida skava CD profilam 60/27.

 Kas tas ir? 

Detaļa CD profilu stiprināšanai gan iekārtajiem griestiem, gan sienu 
apšūšanai. Šo skavu stiprina caur gumijas ieliktni. Malas garums 
tiešai montāžai (CD profila stiprināšanas attālums līdz 120/200 mm).

 Kur to izmanto? 

Pamatelements tiešai CD profilu montāžai griestu karkasam un 
sienas apšūšanai, lai uzlabotu skaņas izolāciju.

 Kā to lieto? 

Ar skrūvi, dībeli vai griestu naglu (atkarībā no pamatnes materiāla) 
stiprina pie pamatnes caur gumijas ieliktni. Nedrīkst izmantot vairāk 
nekā vienu stiprinājumu. Pēc CD profila ievietošanas karkasā atloka 
skavas malas 90o leņķī un ar LN skrūvēm pieskrūvē pie CD profila. 
Ja nepieciešams (ja par garu), skavas malas galus noloka vai nogriež.





 Ko tas nozīmē? 

Tiešā stiprinājuma U veida skava koka latām.

 Kas tas ir?

Detaļa koka latu stiprināšanai gan iekārtajiem griestiem, gan sienu 
apšūšanai. Malas garums tiešai montāžai (koka latas stiprināšanas 
attālums līdz) 120 mm. Iespējams siltumizolācijas biezums līdz 100 
mm.

 Kur to izmanto?

Pamatelements tiešai koka latu montāžai griestu un mansarda 
karkasam un sienu apšūšanai.

 Kā to lieto? 

Ar skrūvi, dībeli vai griestu naglu (atkarībā no pamatnes materiāla) 
stiprina pie pamatnes. Ja nepieciešams, izmanto vairāk nekā vienu 
stiprinājumu. Pēc latas ievietošanas karkasā atloka skavas malas 90o 
leņķī un ar TN skrūvēm pieskrūvē pie koka latas. Ja skava ir par 
garu, tās malas galus noloka vai nogriež.





 Ko tas nozīmē?

Detaļa, kas sastiprina perpendikulārus CD profilus. 

 Kas tas ir?

Cinkota tērauda detaļa CD profilu savienošanai divos 
līmeņos.

Nodrošina stabilu, fiksējamu un noņemamu (atvienojamu) 
profilu šķērssavienojumu, kas novērš konstrukcijas 
grabēšanu.

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu divlīmeņu karkasa profilu savienošanai.

 Kā to lieto?

Šķērssavienotāju pārliek pār augšējo CD profilu, noloka 
malas. Tajā iestiprina apakšējo CD profilu un pēc 
noregulēšanas nofiksē savienojumu ar sānu fiksatoriem.





 Ko tas nozīmē? 

Šķērssavienotājs UA profilam ar CD profilu.

 Kas tas ir?

Cinkota tērauda detaļa UA profila perpendikulārai 
savienošanai ar CD profilu divos līmeņos. Nodrošina 
stabilu, fiksējamu un noņemamu (atvienojamu) 
šķērssavienojumu. Konstrukcija negrab.

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu divlīmeņu karkasa profilu 
savienošanai – nesošā UA profila savienošanai ar 
montāžas CD profilu. 

 Kā to lieto? 

Šķērssavienotāju pārliek pār UA profilu, noloka malas. 
Tajā iestiprina CD profilu un pēc noregulēšanas 
nofiksē savienojumu ar sānu fiksatoriem





 Ko tas nozīmē?

Detaļa, kas sastiprina perpendikulārus CD profilus.

 Kas tas ir?

Cinkota tērauda detaļa CD profilu savienošanai divos līmeņos.

Nodrošina stabilu profilu šķērssavienojumu.

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu divlīmeņu karkasa profilu savienošanai.

 Kā to lieto?

Šķērssavienotāju pārliek pār augšējo CD profilu, noloka malas. Tajā

iestiprina apakšējo CD profilu. Šķērssavienotājam jābūt orientētam tā,

lai ieliektie izvirzījumi būtu vērsti uz leju un veidotos savienojums, kas

negrab.





 Ko tas nozīmē?

Detaļa, kas sastiprina perpendikulārus CD profilus. C3 –
mitrumizturības klase.

 Kas tas ir?

Detaļai ir divkāršs pārklājums. Cinka kārtu sedz vēl viens
īpašs pārklājums, kas aizsargā detaļu no mitruma. CD profilu
savienošanai divos līmeņos. Nodrošina stabilu, fiksējamu un
noņemamu (atvienojamu) profilu šķērssavienojumu, kas
novērš grabēšanu.

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu divlīmeņu karkasa profilu savienošanai.

 Kā to lieto?

Šķērssavienotāju pārliek pār augšējo CD profilu, noloka
malas. Tajā iestiprina apakšējo CD profilu un pēc
noregulēšanas nofiksē savienojumu ar sānu fiksatoriem





 Ko tas nozīmē?

Savienotājs CD profilam 60/27 krusta formā.

 Kas tas ir?

Cinkota tērauda detaļa CD profilu šķērssavienošanai
vienā līmenī.

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu vienlīmeņa karkasa profilu savienošanai.

 Kā to lieto?

Krustveida savienotāju no augšasiestiprina nesošajā
CDprofilā. Montāžas CD profilu galus stiprina krustveida
savienotājā, veidojot perpendikulāru vienlīmeņa
savienojumu. Krustveida savienotāja izvirzījumus noloka
un, ja nepieciešams, saskrūvē ar profilu.







 Ko tas nozīmē?

Savienotājs CD 60/27 profilam garenvirzienā.

 Kas tas ir?

Cinkota tērauda detaļa CD profilu pagarināšanai.

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasa un sienas apšūšanas karkasa CD profilu
garensavienošanai.

 Kā to lieto?

Detaļu līdz pusei (līdz atdurei) ievieto CD profilā. Otru CD profilu
stiprina otrā galā.









 Ko tas nozīmē? 

Ātrā enkuriekare ar sviru ir detaļa griestu konstrukcijas iekares 
izveidei. 

 Kas tas ir? 

Atbalsta elements drošam savienojumam ar CD profilu 60/27. Ātra 
un vienkārša montāža. Regulējams. Cinkota tērauda detaļa iekares 
savienošanai ar CD profilu. 

 Kur to izmanto? 

Izmanto iekārto griestu karkasa iekāršanai kā atbalsta elementu 
drošam savienojumam Knauf stieplei ar cilpu un Knauf CD griestu 
profiliem. Fiksācija Knauf CD griestu profiliem ar bloķēšanas skrūvi. 

 Kā to lieto? 

Lieto kopā ar stiepli ar cilpu, iestiprinot stieples taisno galu detaļas 
atsperes daļā. Veic griestu karkasa augstuma līmeņošanu. CD profilu 
ievieto detaļā un pēc noregulēšanas nostiprina ar fiksatoru.





 Ko tas nozīmē? 

Ātrā enkuriekare CD profilam 60/27 ir detaļa griestu 
konstrukcijas iekares izveidošanai. 

 Kas tas ir? 

Detaļa iekares savienošanai ar CD profilu. Atbalsta elements 
drošam savienojumam ar CD profilu, ātra un vienkārša 
montāža, regulējams. 

 Kur to izmanto? 

Atbalsta elements drošam savienojumam Knauf stieplei ar 
cilpu un Knauf CD griestu profiliem. Iekārto griestu karkasa 
iekāršanai. Izmanto kopā ar stiepli ar cilpu.

 Kā to lieto? 

Lieto kopā ar stiepli ar cilpu, iestiprinot stieples taisno galu 
detaļas atsperes daļā. Veic griestu karkasa augstuma 
līmeņošanu. CD profilu ievieto detaļā un noregulē augstumu.





 Ko tas nozīmē? 

Pretvibrācijas iekare ir detaļa griestu konstrukcijas iekares 
izveidošanai. 

 Kas tas ir? 

Detaļa iekārto griestu karkasa iekāršanai (savienošanai ar CD profilu 
60/27) ar paaugstinātām skaņas izolācijas prasībām, jo tai vidū ir 
gumijas starplika. Ātra un vienkārša montāža, regulējama. 

 Kur to izmanto? 

Atbalsta elements drošam savienojumam Knauf stieplei ar cilpu un 
Knauf CD griestu profiliem. Iekārto griestu karkasa iekāršanai, ja ir 
paaugstinātas skaņas izolācijas prasības. Izmanto kopā ar stiepli ar 
cilpu. 

 Kā to lieto?

Lieto kopā ar stiepli ar cilpu, iestiprinot stieples taisno galu detaļas 
atsperes daļā. Veic griestu karkasa augstuma līmeņošanu. Detaļu 
iestiprina CD profilā un noregulē (līmeņo).





 Ko tas nozīmē? 

Leņķa savienotājs CD profilam 60/27 profilam taisnā 
leņķī.

 Kas tas ir? 

Detaļa CD profilu savienošanai 90° leņķī. Tiek piegādāta 
nesaliektā veidā. 

 Kur to izmanto? 

Iekārto griestu karkasa un dizaina griestu karkasa CD 
profilu savienošanai. 

 Kā to lieto? 

Detaļas vienu pusi ievieto CD profilā. Otru CD profilu 
stiprina otrā galā.





 Ko tas nozīmē? 

Ātrā iekare koka latām. 

 Kas tas ir?

Detaļa iekares savienošanai ar koka latu karkasu. 

 Kur to izmanto? 

Atbalsta elements drošam savienojumam Knauf 
stieplei ar cilpu un koka latu iekārto griestu 
karkasam. 

 Kā to lieto? 

Lieto kopā ar stiepli ar cilpu, iestiprinot stieples 
taisno galu detaļas atsperes daļā. Veic griestu 
karkasa augstuma līmeņošanu. Karkasa koka latu 
savieno ar iekari un saskrūvē. 





 Ko tas nozīmē? 

Enkurveida stiprinājums CD profilam 60/27. 

 Kas tas ir?

Detaļa CD profila stiprināšanai griestu vai 
mansarda karkasa izveidei. 

 Kur to izmanto? 

Tiešai montāžai uz koka sijām griestiem vai 
mansardam. 

 Kā to lieto? 

Ar skrūvi stiprina pie nesošajām koka 
konstrukcijām. Pēc tam detaļā ievieto CD 
profilu. 





 Ko tas nozīmē?

Enkurlenķis CD profilam 60/27. 

 Kas tas ir? 

Detaļa CD profilu savienošanai divos līmeņos. 

 Kur to izmanto? 

Iekārto griestu karkasam, CD pro

 Kā to lieto?

Detaļas augšdaļu aploka ap CD profila sānu malu. Var 
sastiprināt ar skrūvi. 

Uz detaļas enkurveida daļas perpendikulāri pirmajam 
CD profilam otrajā līmenī stiprina otru CD profilu. 

Divas šādas detaļas (enkurleņķus) jāizmanto, lai 
aizvietotu vienu šķērssavienotāju 
(Kreuzverbinder).filu savienošanai divos līmeņos.





 Ko tas nozīmē?

Enkurleņķis, savērpjams CD profilam 60/27. 

 Kas tas ir? 

Detaļa CD profilu savienošanai divos līmeņos elastīgā leņķī 
(savērpjot detaļas). 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasam, CD profilu savienošanai divos 
līmeņos, ja griestu konfigurācija nav regulāra (telpai leņķi 
nav 90°). Savienojumu var izveidot ne tikai 90°, bet arī 
citā leņķī. 

 Kā to lieto?

Detaļas augšdaļu aploka ap CD profila sānu malu. Var 
sastiprināt ar skrūvi.

Detaļu var savērpt nepieciešamajā leņķī. Uz detaļas 
enkurveida daļas perpendikulāri pirmajam CD profilam 
otrajā līmenī stiprina otru CD profilu.

Divas šādas detaļas (savērpjamie enkurleņķi) jāizmanto, 
lai aizvietotu vienu šķērssavienotāju (Kreuzverbinder). 





 Ko tas nozīmē? Dubultā savienotājdetaļa 

stieplei ar cilpu. 

 Kas tas ir? Detaļa divu stiepļu ar cilpu 

savienošanai, lai pagarinātu iekari. 

 Kur to izmanto? Izmanto, lai pagarinātu 

iekari, ja iekarto griestu attālums no 

esosajiem griestiem ir lielāks par standarta 

iekares garumu. Regulējama. 

 Kā to lieto? Vienu stiepli ar cilpu stiprina 

vienā vietā, otru – otrā. 





 Ko tas nozīmē? 

Stieple ar cilpu ir detaļa piekārto griestu 
konstrukcijas iekares izveidei. 

 Kas tas ir? 

Stieple ar cilpu vienā galā. Stieples diametrs - 4 mm, 
garums var būt dažāds (125–1250 mm). Ātra un 
vienkārša montāža. Regulējama. 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasa iekāršanai. Izmanto kopā ar 
ātro enkuriekari. 

 Kā to lieto? 

Stieples galu ar cilpu stiprina pie „melnajiem“ 
griestiem ar skrūvi vai dībeli (atkarībā no pamatnes).

Ja nepieciešams (ja pamatne horizontāla), stiepli 
noloka 90°leņķī. Pie stieples taisnā gala stiprina ātro 
enkuriekar





 Ko tas nozīmē?

Noniusa iekares augšējā daļa ir noniusa iekares sastāvdaļa. 

 Kas tas ir?

Detaļa Noniusa iekarei - spiedienizturīgs griestu 
stuktūrelements. Iekares garums var būt dažāds (200–1000 
mm), bet, izmantojot speciālu pagarinājumu, griestu 
iekāršanas augstums iespējams līdz 4 m.

Detaļai ir caurumi visā garumā savienošanai ar iekares 
apakšdaļu. 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasa iekāršanai. Izmanto kopā ar ātro 
noniusa iekares apakšdaļu un skavām vai saspraudēm. 

 Kā to lieto?

Noniusa iekares augšdaļas galu ar caurumu stiprina pie 
„melnajiem“ griestiem ar skrūvi vai dībeli (atkarībā no 
pamatnes). Ja nepieciešams (ja pamatne ir horizontāla), 
detaļu noloka 90° leņķī.

Noniusa iekares augšdaļas otram galam stiprina noniusa 
iekares apakšdaļu. 



Noniusa iekares augšdaļa

Noniusa iekares augšdaļa mitrām 
telpām

C3 – mitrumizturības klase

Detaļai ir divkāršs pārklājums. Cinka 
kārtu sedz vēl viens īpašs pārklājums, 

kas aizsargā detaļu no mitruma.



 Ko tas nozīmē? 

Noniusa iekares apakšējā daļa CD profilam ir noniusa 
iekares sastāvdaļa. 

 Kas tas ir?

Detaļa noniusa iekarei. Spiedienizturīgs griestu 
stuktūrelements. Noniusa iekares apakšējā daļa 
savienojumam ar CD profilu griestu karkasa 
iekāršanai. Detaļai ir caurumi savienošanai ar iekares 
augšdaļu. 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasa iekāršanai. Izmanto kopā ar 
noniusa iekares augšdaļu un skavām vai saspraudēm. 

 Kā to lieto?

Noniusa iekares apakšdaļu stiprina CD profilā un 
augšējā galā ievieto noniusa iekares augšdaļu. Pēc 
iekares augstuma noregulēšanas abas daļas sastiprina 
(fiksē) ar skavu vai saspraudēm. 



Noniusa iekares apakšdaļa 

C3-C5MC3/C5M –

mitrumizturības klase.
Detaļai ir divkāršs pārklājums. Cinka 

kārtu sedz vēl viens īpašs 

pārklājums, kas aizsargā detaļu no 

mitruma. 



 Ko tas nozīmē? 

Noniusa aptvērējskava CD profilam 60/27. 

 Kas tas ir?

Detaļa noniusa iekarei. Noniusa aptvērējskava ieskauj 
(aptver) CD profilu griestu karkasa iekāršanai.

Detaļai ir caurumi savienošanai ar iekares augšdaļu. 
Iekares augstums var būt virs 4 m. 

 Kur to izmanto? 

Iekārto griestu karkasa iekāršanai. Izmanto kopā ar 
noniusa iekares augšdaļu un skavām vai saspraudēm. 

 Kā to lieto?

Noniusa aptvērējskavu aptver CD profilam, tās galus 
ievieto vienu otrā un pēc tam tur ievieto noniusa iekares 
augšdaļu.

Pēc iekares augstuma noregulēšanas abas daļas sastiprina 
(fiksē) ar skavu vai saspraudēm. vajadzīgajā garumā). 
Savieno ar noniusa iekares apakšdaļu. Fiksācijai izmanto 
noniusa skavu vai saspraudes. 





 Ko tas nozīmē? Noniusa aptvērējskava UA 
profilam 50/40. 

 Kas tas ir? Detaļa noniusa iekarei. Noniusa 
aptvērējskava ieskauj (aptver) CD profilu griestu 
karkasa iekāršanai. Detaļai ir caurumi 
savienošanai ar iekares augšdaļu. Iekares 
augstums var būt virs 4 m. 

 Kur to izmanto? Iekārto griestu karkasa 
iekāršanai. Izmanto kopā ar noniusa iekares 
augšdaļu un skavām vai saspraudēm. 

 Kā to lieto? Noniusa aptverējskavu aptver UA 
profilam, tās galus ievieto vienu otrā un pēc tam 
tur ievieto noniusa iekares augšdaļu. Pēc iekares 
augstuma ieregulēšanas abas daļas sastiprina 
(fiksē) ar skavu vai saspraudēm. 





 Ko tas nozīmē? 

Noniusa iekares skava fiksācijai (savienošanai). 

 Kas tas ir?

Detaļa noniusa iekares augšdaļas un apakšdaļas 
fiksēšanai (savienošanai). 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasam, savieno noniusa 
iekares detaļas. 

 Kā to lieto?

Pēc noniusa iekares augstuma noregulēšanas 
augšdaļas un apakšdaļas savienošanai (fiksēšanai) 
ievieto detaļu savietotajos caurumos. 
Savienojumam nepieciešama 1 skava.





 Ko tas nozīmē?

Noniusa iekares fiksējoša saspraude fiksācijai 
(savienošanai). 

 Kas tas ir? 

Detaļa noniusa iekares augšdaļas un apakšdaļas 
fiksēšanai (savienošanai). 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasam, savieno noniusa 
iekares detaļas. 

 Kā to lieto?

Pēc noniusa iekares augstuma noregulēšanas 
augšdaļas un apakšdaļas savienošanai (fiksēšanai) 
ievieto detaļu savietotajos caurumos. 
Savienojumam nepieciešamas 2 saspraudes.



Noniusa iekares

saspraude mitrām

telpām.
C3 – mitrumizturības klase.  Detaļai 

ir divkāršs pārklājums. Cinka kārtu 

sedz vēl viens īpašs pārklājums, kas 

aizsargā detaļu no mitruma.



 Ko tas nozīmē?

Detaļa ir veidota noniusa iekares profilam 12/8. 

 Kas tas ir?

Detaļa noniusa iekares pagarināšanai (garums 
3000 mm). 

 Kur to izmanto?

Iekārto griestu karkasa montāžai, ja ir liels 
iekares garums. 

 Kā to lieto?

Ar noniusa iekares savienotāju. Veido kā noniusa 
iekares augšdaļas pagarinājumu (ja 
nepieciešams, piegriež vajadzīgajā garumā). 
Savieno ar noniusa iekares apakšdaļu. Fiksācijai 
izmanto noniusa skavu vai saspraudes. 





 Ko tas nozīmē? Noniusa savienotājs. 

 Kas tas ir? Detaļa noniusa iekares augšdaļas 

savienošanai ar noniusa iekares pagarinātāju. 

Garums – 90 mm. 

 Kur to izmanto? Iekārto griestu karkasa 

iekāršanai, ja ir liels iekares augstums un 

nepieciešams izmantot iekares pagarinātāju. 

 Kā to lieto? Savieno noniusa iekares 

pagarinātāju ar noniusa iekares augšējo daļu, 

fiksēšanai izmanto noniusa skavu vai 

saspraudes. 





 Ko tas nozīmē?

Regulējams tiešās montāžas klipsis CD profilam 
60/27. 

 Kas tas ir? 

Detaļa CD profila stiprināšanai. Komplektā 
skrūve 6 x 90. Minimālais ieskrūvēšanas dziļums 
30 mm. 

 Kur to izmanto? 

Tiešai montāžai pie griestu pamatnes vai sistēmā 
„griesti zem griestiem“. 

 Kā to lieto? 

Stiprina pie griestiem vai pamatnes, līmeņo. 
Klipsī iestiprina CD profilu. Ja ir lielāka slodze, 
saskrūvē ar CD profilu.





Ko tas nozīmē? 

Tiešās montāžas klipsis CD profilam 60/27. 

Kas tas ir?

Detaļa CD profila stiprināšanai. 

Kur to izmanto? 

Tiešai montāžai sistēmā “ griesti zem 
griestiem”. 

Kā to lieto?

Stiprina pie griestiem. Tajā iestiprina CD 
profilu. Lielākas slodzes gadījumā sakrūvē ar 
CD profilu.





 Ko tas nozīmē? 

Stiprinājuma klipsis CD profilam 60/27. 

 Kas tas ir? 

Detaļa CD profila stiprināšanai pie koka. 

Iespējama augstuma regulēšana līdz 20 mm. 

 Kur to izmanto? 

Tiešai montāžai uz koka konstrukcijas griestiem. 

 Kā to lieto? 

Ar koka skrūvēm stiprina pie koka griestu 

(pārseguma) konstrukcijas. Pie tā stiprina CD 

profilu. 





 Ko tas nozīmē? Klipsis metāla siju un kolonnu 

apšuvuma karkasa stiprināšanai. 

 Kas tas ir? Detaļa, kuru stiprina pie metāla sijām 

un kolonnām, lai izveidotu karkasu apšuvumam. 

 Kur to izmanto? Tādu metāla siju un kolonnu 

ugunsdroša apšuvuma karkasa stiprināšanai, kur 

nesošajām konstrukcijām ir plauktiņi klipšu 

stiprināšanai.

 Kā to lieto? Klipšus uzmauc uz nesošās metāla 

konstrukcijas plauktiņa. Maksimālais plauktiņa 

biezums – 16 mm. Klipšos iestiprina CD profilus. 





Ko tas nozīmē?

Lenķis UA profila stiprināšanai. 

Kas tas ir? 

Leņķis UA profila stiprināšanai. Biezums 2,0 

mm. Komplektā 4 gab. 

Kur to izmanto? 

Lenķis UA profila stiprināšanai sienu sistēmā. 

Kā to lieto?

Leņķi stiprina pie grīdas vai griestiem un 

savieno ar UA profilu.





Ko tas nozīmē? 

UA profila savienotājleņķis. 

Kas tas ir? 

Leņķi (4 gab. pakā) UA profilu savienošanai, 
iekļauti montāžas piederumi. 

Kur to izmanto? 

Beziekaru sistēmas griestiem vai Cubo 
sistēmā. 

Kā to lieto?

Leņķi stiprina nepieciešamajā vietā un to 
savieno ar UA profilu.





 Ko tas nozīmē?

Leņķi izmantojami durvju ailas veidošanai. 

 Kas tas ir?

Leņķu komplekts CW vai UA profilu stiprināšanai 

starpsienu konstrukcijā durvju ailas izveidei, kā 

arī slīdošam pieslēgumam pie griestiem. 1 pakā 4 

gab. 4 dībeļi. Metāla biezums 2 mm. 

 Kur to izmanto? 

Stabilitātes nodrošināšanai CW un UA profiliem, 

kas veido durvju ailu. 

 Kā to lieto? 

Leņķus stiprina pie grīdas un griestiem, lai tajos 

iestiprinātu CW vai UA profilus.





Ko tas nozīmē? 

Savienotājs CD profilam 60/27 garenvirzienā. 

Kas tas ir? 

Detaļa CD profilu pagarināšanai. 

Kur to izmanto? 

Iekārto griestu karkasa un sienas apšūšanas 

karkasa CD profilu garensavienošanai. 

Kā to lieto?

Detaļu līdz pusei (līdz atdurei) ievieto CD 

profilā. Otru CD profilu stiprina otrā galā.





Ko tas nozīmē? 

Universālais savienotājs CD profilam. 

Kas tas ir? 

Detaļa CD profilu savienošanai. 

Kur to izmanto? 

Izmanto griestu karkasam CD profilu 
savienošanai vienā līmenī dažādos veidos. 

Kā to lieto? 

Lieto CD profilu pagarināšanai vai 
savienošanai 90° leņķī. Pagarinājuma un 
savienojuma leņķi iespējams mainīt. 





 Ko tas nozīmē? Multisavienotājs daudzveidīgiem 

CD profila garenvirziena savienojumiem. 

 Kas tas ir? Detaļa CD profilu garenvirziena 

savienojumiem. 

 Kur to izmanto? Vienkāršiem un drošiem CD 

profilu garenvirziena savienojumiem iekārtajiem 

griestiem, kā arī dizaina griestu karkasam. 

Iespējams izmantot kopā ar dažādiem 

adapteriem.

 Kā to lieto? Multisavienotāju ievieto CD profilā. 

Ja tiek izmantoti adapteri, tos savieno ar

multisavienotāju. 





 Ko tas nozīmē?

Cubo sistēmas balsts sistēmai telpa telpā.

 Kas tas ir?

Regulējams metāla statnis. 

Komplektā: 

 4 lielas slodzes dībeļi 8mm;

 4 fiksācijas skrūves; 

 4 skrūves; 

 4 paplākšņi + uzgriežņi.

 Kur to izmanto?

Kā nesošo statni (balstu) CUBO sistēmā.

 Kā to lieto? 

Stiprina pie pamatnes, lai veidotu nesošo 
pamatkonstrukciju CUBO sistēmai. 





 Ko tas nozīmē? 

Savienotājs UA profilam.

 Kas tas ir?

Cinkota tērauda detaļa UA profilu savienošanai 
vai pagarināšanai. Komplektā – 8 skrūves M8 x 20 
+ 16 M8 x 12, 24 paplākšņi un uzgriežņi.

 Kur to izmanto? 

UA profilu savienošanai vai pagarināšanai CUBO 
sistēmā.

 Kā to lieto? 

Pieskrūvē pie UA profila. Savieno ar otru UA 
profilu. 







 Knauf sausās būves detaļas ir sausās būves sistēmas 
neatņemama sastāvdaļa, kas nodrošina sistēmas elementu 
iekāršanu, stiprināšanu un savienošanu. Katrai 
konstrukcijai ir paredzēts stingri noteikts stiprinājuma 
elements.

 Interjera dizaina speciālistu programmā ir mācību 
priekšmets – Materiālu un tehnoloģiju mācība.  Šajā 
mācību priekšmetā otrajā semestrī audzēkņi apgūst 
teorētiskās zināšanas par tēmas: „Ģipškartona plāksnes”, 
un apakštēmas: ”Savienojumu detaļas profiliem”.

 Attālinātās mācībās izglītojamajiem ir svarīgi vizuāli 
redzēt priekšmetu, par kuru tiek runāts. Informācijas 
uztveršana vizuāli ir daudz efektīvāka nekā teksta 
klausīšanās vai lasīšana.

 Pabeigtā prezentācija ļauj labāk izprast pašreizējo tēmu.



Izmantotā literatūra:

 Knauf produktu katalog- 2019g.

Norgips produktu katalog-2020g.

Interneta resursi:

 https://www.apb.lv/userfiles/docfiles/212/k

nauf-perlfix-produktu-katalogs-buklets.pdf  

 Produktkatalog-oktober-2020.pdf 

(norgips.no)

 http://www.norgips.pl/ufiles/Uploads/doku5

menty/katalog_produktow_2020.pdf 


