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Anotācija

VĀRDS UZVĀRDS: VIKTORS OBORŪNS

METODISKĀS IZSTRĀDNES NOSAUKUMS: Ēkas fasādes sagatavošana siltināšanas darbiem.

MĒRĶIS: Iepazīties ar materiāliem, instrumentiem un virsmas sagatavošanu siltināšanas darbiem.

UZDEVUMI:

• Iepazīties ar darba instrumentiem, materiāliem un to specifiku;

• Iepazīt fasādes virsmas sagatavošanu tehnoloģiju siltināšanas darbiem;

• Iepazīt ēkas siltinašanas darbos pieļaujamās kļūdas un to novēršanas iespējas.

MĒRĶAUDITORIJA : 1. kurss, Apdares darbu strādnieks

METODISKĀS IZSTRĀDNES PRAKTISKAIS PIELIETOJUMS: Iegūto zināšanu pielietošana praksē. 

UZSKATES UN CITI MĀCĪBU LĪDZEKĻI: Piemēri no interneta vietnēm, būvmateriālu katalogiem un videomateriāls

METODISKĀS IZSTRĀDNES AKTUALITĀTE/NOVITĀTE: 2016. gadam tika iesniegti un apstiprināti vairāk nekā 1440 renovācijas projektu

finansējuma saņemšanai no ES. Līdz 2015. gada beigām nodotas ekspluatācijā 665 renovētas ēkas, daļa ēku renovācijas izmaksu segtas

no ES fondu līdzekļiem. Jauno renovācijas projektu skaits pieaug, kas parāda ēku fasāžu siltināšanas darbu aktualitāti Latvijā. Lai sasniegtu

vēlamo rezultātu, veicot fasāžu siltināšanas darbus, jāizmanto sistēmas turētāja ieteiktie materiāli un jāievēro tehnoloģiskie norādījumi par

materiālu sagatavošanu, izmantošanu un iestrādes pareizību, tajā skaitā jāievēro laika apstākļi darbu veikšanas laikā.
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Ievads

Ēkas fasādes sagatavošana siltināšanai ir ļoti svarīgs darba process, kas palīdz izvairīties no kļūdām un nākotnes

defektiem.

Attiecīgi galējais rezultāts būs pēc iespējas noturīgāks un vizuāli estētisks.

Lai to sasniegtu ir nepieciešams rūpīgi izpētīt dotos aspektus:

• ēkas fasāžu siltināšanai izmantojamos materiālus un to priekšrocības;

• instrumentu daudzveidību, kas būs piemēroti siltināšanas darbu izpildei;

• fasāžu siltināšanas sistēmu veidus un komponentus no kā tie sastāv;

• klimatisko apstākļu piemērotību siltināšanas darbu uzsākšanai;

• virsmu sagatavošanu jaunām vai renovētam ēkām;

• iespējamās kļūdas ēkas siltināšanas darbos.



Apdares materiāli

Dekoratīvie apmetumu veidi

• Dekoratīvos apmetumus var iedalīt pēc vairākiem kritērijiem – saistvielas bāzes, graudu 
lieluma un to struktūras (zīmējuma).

• Pēc apmetuma saistvielas veida dekoratīvos apmetumus var iedalīt divās grupās:

- gatavie pastveida apmetumi;

- minerālie dekoratīvie apmetumi.



Apdares materiāli

Minerālie apmetumi

Minerālie apmetumi ir sausā veidā un pirms izstrādes tie ir jāsajauc ar ūdeni. Pēc minerālā apmetuma nožūšanas

parasti tiek paredzēta arī to sagatavošana krāsošanai un fasādes krāsošana.

Fasādes krāsa virsmai piešķir papildu aizsardzību pret atmosfēras iedarbību, nodrošina vienmērīgu mitruma absorbciju

un veido estētisku vizuālo izskatu. Apdares kārtai ar minerālo apmetumu būs salīdzinoši labāki ūdens tvaiku

caurlaidības (elpošanas) rādītāji.



Apdares materiāli

Gatavie dekoratīvie apmetumi

Gatavie dekoratīvie apmetumi ir ar pastveida konsistenci un tie ir fasēti spaiņos. Tie ir gatavi uzklāšanai un tos ir

iespējams ietonēt nepieciešamajā tonī, kas paaugstina darba ražību, jo nav nepieciešams papildu laiks materiāla

sagatavošanai un virsmas krāsošanai.

Gatavie pastveida apmetumi ir vienmērīgas konsistences, kas nodrošina precīzāku uzklāšanas kvalitāti un

vienmērīgāku virsmas struktūru (zīmējumu). Tonētu gatavo pastveida apmetumu izmantošana var prasīt precīzāku

darbu secīgu plānošanu. Svarīgi ir apzināties, ka katram no variantiem ir savas priekšrocības.



Apdares materiāli

Fasādes krāsas

Fasādes krāsas tiek izmantotas gan minerālo apmetumu krāsošanai, gan arī gatavo apmetumu krāsošanai. Ir vairāku

veidu krāsas, un katra no tām atšķiras ar ķīmisko bāzi un tehniskajām īpašībām.

Arī materiālu klāsts ir tieši pakārtots materiālu ķīmiskās bāzes specifikācijai, kur dekoratīvo apmetumu un krāsu bāzes

ir identiskas, kas arī ekspluatācijas laikā nodrošina pilna spektra materiāla sortimentu.

Lai atvieglotu pareizākā apdares slāņa materiāla izvēli jūsu siltināmajai ēkai, piedāvājam aprakstu par katras bāzes

materiālu īpašībām.

Virsmas pieļaujamais mitrums, uzsākot virsmas dekoratīvo apdari vai krāsošanu, ir 12-15%!



Apdares materiāli
Fasādes krāsas



Apdares materiāli
Toņu pastu izvēle fasādes darbiem

Fasādes krāsa ļoti izteikti izceļ virsmas struktūru, tāpēc nepieciešams kvalitatīvi

sagatavot krāsojamās virsmas, jo pretējā gadījumā fasādes krāsojums izcels

virsmas sagatavošanas defektus un nelīdzenumus.

Fasādes krāsu un gatavo pastveida apmetumu tonēšanai būtiski izmantot

pareizas toņu pastas un pigmentus. Tikai tad toņa noturību var vērtēt kā

ilgmūžīgu.

Fasādes krāsojuma noturību būtiski ietekmē vide ap ēku, tās tehniskais stāvoklis

(jumts, notekas u. c.) un ekspluatācijas apstākļi. Izraugoties ēkas fasādes un tās

ārējo elementu toni, jāizvēlas no tādām toņu kartēm, kas paredzētas ēku fasāžu

krāsu tonēšanai vai gatavo pastveida apmetumu tonēšanai.

Toņu gamma fasādēm paredzētajās toņu kartēs būs ievērojami mazāka nekā

iekšdarbu toņu kartēs! Jebkuras fasādes krāsas tonēšanai izmanto tikai

minerālos/ neorganiskos pigmentus (minerālie sausie pigmenti vai neorganiskās

toņu pastas).



Organiskās toņu 
pastas nav UV 
staru noturīgas!



Instrumenti



Instrumenti



Instrumenti



Fasāžu siltināšanas sistēmas

Putu polistirols kas atbilst sekojošiem parametriem:
• EPS-EN 13163-T2-L1 -W2-S2-P4-BS115- CS(10)70-

TR100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)5,

• EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115- CS(10)70-

TR100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)3.

Minerālās akmens vates - kuras atbilst 

sekojošiem parametriem:
• MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-MU1,

• MW-EN 13162-T4-DS(TH)40-WS-WL(P)-MU1,

• MW-EN 13162-T4-DS(TH)4o-WS-WL(P)–MU1.



Fasāžu siltināšanas sistēmas



Klimatisko apstākļu
ietekme uz
siltināšanas
darbiem un 
materiāliem

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



Klimatisko apstākļu
ietekme uz
siltināšanas
darbiem un 
materiāliem

Nepieciešamie laika apstākļi darba veikšanas laikā:

• Nepieciešams 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.



Klimatisko apstākļu
ietekme uz
siltināšanas
darbiem un 
materiāliem

Nepieciešamie laika apstākļi darba veikšanas laikā:

• Pēc iespējas ātrāk uzlikt nepieciešamos parapetus un ārējās palodzes,

lai izvairītos no izolācijas materiālu izmirkšanas.

• Produkta aprakstā norādītie materiālu žūšanas laiki norādīti 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.



Ēkas fasādes virsmas sagatavošanas tehnoloģija

• Pirms komplekso siltumizolāciju sistēmu izbūves obligāti jāveic virsmu sagatavošana.

• Sienas adhēziju var pārbaudīt, veicot vienkāršu testu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu

siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus:

– ja to nav izdevies atraut no sienas, bet izolācijas materiāls tiek bojāts

– adhēzija ir pietiekama.

• Ir svarīgi, lai sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kN/m2.



Ēku fasāžu siltināšanas darbā
pieļaujamās kļūdas un defektu novēršana

Katrai fasādei vai tās fragmentam var pienākt brīdis, kad dažādu iemeslu dēļ

nepieciešams veikt krāsojuma atjaunošanu vai fasādes fragmenta remontu.

Vajadzīgie remontdarbi jāveic ātri. Ir svarīgi, lai uzturēšanu būtu iespējams veikt

pēc iespējas rūpīgi, izmantojot viegli pieejamus līdzekļus un aprīkojumu, lai

nesabojātu ārējo izskatu. Jāpievērš īpaša vērība tādu izstrādājumu lietošanai, kas ir

saderīga ar sistēmu.

Fasādes apdares kārtu bāzes ir secīgi pakārtotas gan dekoratīvajiem apmetumiem,

gan fasādes krāsām, kas nodrošinās tehniskus risinājumus jebkurā fasādes

krāsojuma atjaunošanas vai fasādes fragmenta remonta gadījumā.

Svarīgi ir atcerēties, ka pirms fasādes remonta vai atjaunošanas uzsākšanas

sākotnēji jānoskaidro, kādi materiāli ir izmantoti fasādes izbūves procesā, lai

varētu precīzi un kvalitatīvi plānot tehniski pareizu un ar izmantotajiem

materiāliem savietojamu remonta materiālu izvēli fasādes remonta darbiem.



Ēku fasāžu
siltināšanas darbos
pieļaujamās
kļūdas

• Neatbilstoši sagatavota/novērtēta pamatne.

• Armēšanas sietu uz izolācijas materiāla liek pirms armēšanas javas 

uzklāšanas.

• Armēšanas javas kārta tiek veidota nepietiekamā biezumā.

• Netiek izmantoti stūra un logu pielaiduma un citi profili, izlīdzoties ar sieta

armējumu.

• Netiek izmantota zemapmetuma grunts PG.

• Netiek papildus armēti logu un durvju aiļu stūri.

• Nepareizi uzklāta līmēšanas java.

• Tiek mēģināts taisnot fasādi ar izolācijas un līmēšanas javas palīdzību.

• Nepareizi izvietoti siltumizolācijas stiprinājumi izolācijas loksnē.

• Armēšanas darbos izmanto neatbilstošu stikla šķiedras sietu (sārmu

nenoturīgu).

• Tiek izmantoti neatbilstoši siltumizolācijas stiprinājumi (veids un garums).

• Nepareizi aizpildītas izolācijas plākšņu spraugas.



Ēku fasāžu
siltināšanas darbos
pieļaujamās
kļūdas

• Nepareizs izolācijas plākšņu izvietojums uz fasādes.

• Projekta un ETA prasībām neatbilstošu materiālu izvēle.

• Nepareizi aizpildītas izolācijas plākšņu spraugas. Nepareizs izolācijas

plākšņu izvietojums.

• Netiek ievērots ēku mehāniskās noturības zonējums.

• Savlaicīgi netiek montētas palodzes un parapeti.

• Uz lielām plaknēm dekoratīvais apmetums tiek uzklāts daļēji (daži

rusti), tad tiek nokrāsots, pēc tam tiek turpināta apmetuma uzklāšana

un krāsošana, kas noved pie toņu atšķirībām.

• Nepareizi izvēlas minerālās vates līmēšanas puses.

• Neievēro rekomendētos tehnoloģisko procesu laikus.

• Ignorē rekomendētos darba apstākļus



Defektu novēršana

• Nosmērētas virsmas jānotīra ar vēsu un tīru ūdeni. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet sūkli vai kokvilnas drānu.

Labāk neizmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, jo tie var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot

nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas.

• Ja virsma ir tā nosmērēta, ka nav iespējams to atmazgāt, tad virsma ir jāpārkrāso. Mehāniski bojājumi ir jānovērš

nekavējoties.

• Ja uz fasādes veidojas dažādi mikroorganismi (aļģes, ķērpji u.c.), tās zonas laikus jākopj ar mikroorganismu

neitralizējošu līdzekli.

• Ja cokola zona ir nopūsta ar Graffiti ielas zīmējumiem (ar aerosola krāsu vai flomāsteru), virsmu ir jāmēģina tīrīt ar

atšķaidītāju vai šķīdinātāju, kuram ir identiska ķīmiskā bāze kā izmantotajai krāsai vai flomāsteram. Ja pēc tīrīšanas

tiek konstatēti defektēti laukumi, vienīgā iespēja iegūt sākotnējo vizuālo efektu ir virsmas pārkrāsošana.



Secinājumi

• Pēc apmetuma saistvielas veida dekoratīvos apmetumus iedala gatavos pastveida apmetumos un minerālos

dekoratīvos apmetumos. Minerālam apmetumam būs labāki ūdens tvaiku caurlaidības rādītāji, bet gatavie apmetumi

ir vienmērīgas konsistences, kas nodrošina precīzāku uzklāšanas kvalitāti un vienmērīgāku virsmas struktūru. Fasādes

krāsu un gatavo pastveida apmetumu tonēšanai būtiski izmantot pareizas toņu pastas un pigmentus. Organiskās

toņu pastas nav UV staru noturīgas.

• Nepieciešamie laika apstākļi darba veikšanai ir āra gaisa temperatūra no +5 līdz +25 °C, gaisa mitrums 60-80%, vēja

ātrums ne lielāks par 10m/s. Sastatnes ir nepieciešams nosegt ar speciālu aizsargsietu, lai “neiesauļojas” objekti, kas

met ēnu vai arī lietus ūdens nenonāk uz fasādes un sastatnēm.

• Vispirms ir jānovērtē jaunas vai renovētas ēkas fasādes virsmas stāvokli un balstoties uz tiem ir jāveic nepieciešamie

sagatavošanas darbi.

• Nosmērēto fasādes virsmu var notīrīt ar vēsu ūdeni, ja nav iespējams to atmazgāt, tad virsma ir jāpārkrāso. Ja veidojas

dažādi mikroorganismi (aļģes, ķērpji), tās zonas laikus jākopj ar mikroorganismu neitralizējošu līdzekli. Ja virsma ir

nopūsta ar Graffiti (aerosola krāsu), virsmu ir jāmēģina tīrīt ar atšķaidītāju vai šķīdinātāju, kuram ir identiska ķīmiskā

bāze.



Elektroniskie resursi:

• http://www.sakret.lv/groups/eku-arsienu-siltinasana/

• http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2018/01/SAKRET_siltinasana_2018_web.pdf

• https://www.la.lv/pamatu-siltinasanas-smalkumi

• http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/07/SA-siltinasana-A4_2013_2-LV.pdf

http://www.sakret.lv/groups/eku-arsienu-siltinasana/
http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2018/01/SAKRET_siltinasana_2018_web.pdf
https://www.la.lv/pamatu-siltinasanas-smalkumi
http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/07/SA-siltinasana-A4_2013_2-LV.pdf


Stundas metodiskais apraksts

Mērķis Iepazīties ar materiāliem, instrumentiem un virsmas sagatavošanu siltināšanas darbiem.

Uzdevumi • Iepazīties ar darba instrumentiem, materiāliem un to specifiku;
• Iepazīt fasādes virsmas sagatavošanu tehnoloģiju siltināšanas darbiem;
• Iepazīt ēkas siltinašanas darbos pieļaujamās kļūdas un to novēršanas iespējas.

Mērķauditorija Apdares darbu strādnieks, 1. kurss

Stundas tips Teorētisks ievads, praktiskais darbs

Metodes un darba formas Izskaidrojoši ilustratīvā mācību metode

Stundas paredzamie
rezultāti

Skolnieki apgūs jaunus darba materiālus, to specifiku un pielietojumu ēkas siltināšanas 

darbiem. Uzzinās kvalitatīvas virsmas sagatavošanas nozīmi siltināšanas darbu veikšanā.

Uzskates un citi mācību
līdzekļi

Prezentācija, ilustratīvi apskates materiāli.

Stundai nepieciešamās
literatūras saraksts

Literatūra par ēku fasādes siltināšanas materiāliem un virsmas sagatavošanas tehnoģiju
siltināšanas darbiem.

Stundas tēma: "Ēkas fasādes sagatavošana siltināšanas darbiem"



Stundas metodiskais apraksts
Stundas gaita

Stundas posms Aktivitāte/mācību situācija Laiks 
(min.)

Nepiecieša mie resursi

Skolotāja darbība Skolēnu darbība Metodes/ 
darba formas

Iepriekšējas
stundas
tēmas atkārtošana

Skolotājs mudina audzēkņus atcerēties 
iepriekšējās stundas materiālu par 
"Ēkas fasādes siltināšanu"

Skolēni nosauc ko tie atcerās no 
pagaišās stundas tēmas.

Diskusija 1.-2. -

Iepazīšanās ar
jaunu tēmu

Skolotājs nosauc stundas tēmu un 
parāda projekciju – 1.slaidu – un uzdod 
jautājumu skolēniem: „Kas Jums ir 
zināms par ēku fasāžu sagatavošanu
siltināšanas darbiem?”

Skolēni min atbildes (piemēram, 
skolēni pastāsta savu pieredzi)

Lekcija,
Diskusija

3.-7. Prezentācija

Stundas tēmas
iepazīšana

Iepazīšanās ar dažādiem
materiāla viediem un klimata ietekmi
uz tiem.

Skolēni iepazīstas ar dažādiem ma
teriāla viediem un klimata ietekmi
uz tiem.

Lekcija 8.-15. Prezentācija

Stundas
tēmas iepazīšana

Virsmas sagatavošanas īpatnības
atkarībā no ēkas stāvokļa.

Skolēni veido izpratni par virsmas
sagatavošonas īpatnībām.

Lekcija 16.-25. Prezentācija

Stundas
tēmas iepazīšana

Iespējamo darba kļūdu un defektu
iepazīšana.

Skolēni uzzina iespējamos
siltināšanas darba kļūdas
un defektus.

Lekcija 26.-35. Prezentācija

Kopsavilkums Skolotājs kopā ar audzēkņiem veic
tēmas kopsavilkumu, akcentējot
svarīgākos momentus.

Audzēkņi kopā ar skolotāju veic
tēmas kopsavilkumu, akcentējot
svarīgākos momentus.

Diskusija 36.-40. -



Stundas metodiskais apraksts

Stundas pašvērtējums

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite

Jauno zināšanu apguve, dalīšanās ar saviem novērojumiem vai darba pieredzi fasādes

siltināšanas darbos.

Izmantoto metožu

efektivitāte

Audzēkņi var novērot uzskates paraugus, klausīties informatīvu stāstījumu par darba

tehnoloģiju, lai pielietotu to praksē un izvairītos no iespējamām kļūdām nākotnē.

Stundas norises un izstrādāto

materiālu pilnveides

nepieciešamība un iespējas

Lai veicinātu audzēkņu izpratni par materiāliem vai instrumentiem, var parādīt to

piemērus nevis attēlos, bet reālus piemērus klasē. Piemēram putu poliestera vai

minerālās akmens vates siltināšanas sistēmas piemērus.

Veiktie vērojumi Skolēni labprāt dalās ar savu pieredzi vai vismaz novērojumiem ar kuriem, tie sastapās

dzīvē (piemēram, kļūdām vai defektiem ko tie ievēroja jauno ēku fasādes projektos)

Ieteikumi līdzīgu stundu

veidotājiem un īstenotājiem

Nodrošināties ar plašu vizuālo piemēru klāstu, lai veidotu saprotamu stāstījumu, atrast

video piemērus vai cita veida paraugus.


