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NĀKOTNE UN ILGTSPĒJA
Klimata taupīšanas mērķi ir augsti, lai tos sasniegtu,
nepietiek ar to, ka jaunās ēkas tiks uzceltas kā gandrīz nulles
enerģijas ēkas (GNEĒ). Lai taupītu enerģiju un mazinātu
ietekmi uz apkārtējo vidi, ir jāatjauno arī esošās ēkas un
būvnormatīvu prasības.
Vairāk nekā 75 gadus Paroc ir izstrādājis inovatīvus
un ilgtspējīgus siltumizolācijas risinājumus, un tagad mēs
esam apkopojuši savas zināšanas par enerģijas taupīšanu.
Izdevums PAROC Ceļvedis ir palīgs labu un drošu
siltumizolācijas risinājumu veidošanai būvniecībā. Plašāka
informācija ir pieejama www.paroc.lv mājas lapā vai zvanot
uz un mūsu biroju vaicājot pēc tehniskās konsultācijas.
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ENERGO EFEKTĪVA RENOVĀCIJA IR
NEPIECIEŠAMA, LAI SASNIEGTU
KLIMATA UN VIDES SAUDZĒŠANAS
MĒRĶUS
KLIMATA PĀRMAIŅAS IR REALITĀTE

Nākamo 50 gadu laikā mēs redzēsim ievērojamu temperatūras pieaugumu visā pasaulē. Bet mēs joprojām varam
rīkoties, lai palīdzētu samazināt klimata pārmaiņas. Enerģijas patēriņš ēkās veido vairāk nekā 40% no visa enerģijas
patēriņa Eiropā. Savukārt, tas nozīmē, ka ēku apkure un
dzesēšana rada ievērojamas emisijas. Tam nav jābūt. Vairāk
energoefektīvu māju varētu ievērojami samazināt enerģijas
patēriņu, tādējādi palīdzot palēnināt klimata pārmaiņas.

ES NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ ENERGOEFEKTIVITĀTI

Šodien Eiropas Savienībā (ES) ir noteiktas klimata
un enerģētikas politikas pamatnostādnes. Viens no
instrumentiem ir Energoefektivitātes direktīva (EPBD).
Tas sniedz vadlīnijas par to, kā samazināt kopējo enerģijas
patēriņu uz vienu apsildāmās platības vienību. Konkrētie
mērķi ir samazinājums par 20% līdz 2020. gadam un 50%
līdz 2050. gadam salīdzinājumā ar izmantošanu 1995. gadā.

GANDRĪZ NULLES ENERĢIJAS PATĒRIŅA ĒKU BŪVNIECĪBA

ES mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam visām jaunizveidotajām mājām būtu gandrīz nulles enerģijas patēriņš.
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Ēkas veidošanai par GNEĒ būtisks parametrs ir atjaunojamās enerģijas ražošanas daļa pašā ēkā vai tās tuvumā.
Latvija cenšas sekot ES apņemšanās augstajiem
mērķiem.

LIELĀKS FOKUSS UZ ESOŠAJĀM ĒKĀM

Tomēr ar to nepietiek, lai jaunās ēkas būtu uzbūvētas kā
gandrīz nulles enerģijas ēkas, ir jāveic pareiza esošo ēku
renovācija, jo jau 75-80% māju, kurās mēs dzīvosim 2050.
gadā, būs pārāk daudz enerģijas, kas tiks patērēta. Tātad, lai
izveidotu ilgtspējīgu un klimatam draudzīgu īpašumu, reālajām ēkām jābūt jau tuvu gandrīz nulles līmeņa patēriņam.
Kā redzams attēlā, enerģijas patēriņš tuvu nulles
līmenim ir pilnīga renovācija, kad gandrīz visas ārējās
aploksnes korpusa daļas tiek atjaunotas.
Neviens atjaunošanas pasākums nav pietiekams.
Tādēļ veiksmīgam rezultātam būtiska ir rūpīga renovācijas
pasākumu plānošana.

Esošā ēka,
samazināt
enerģijas
patēriņu

Degvielas
patēriņa
kontrole
un efektivitāte

Samazināt
siltumenerģijas
zudumus

• Papildu siltumizolācija
- Energoefektīvas logu &
durvju ailas
• Laba ventilācija ar
rekuperāciju
• Uzlabota gaisa kvalitāte ēkā
• Siltums

Gandrīz
nulles
enerģijas
ēka

• Solārie paneļi
• Solārie foto elementi

Renovācija, tiecoties uz ēkas enerģijas patēriņa līmeni kā gandrīz nulles
enerģijas ēkai
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IEGUVUMI, RENOVĒJOT ĒKU

Daudzi māju īpašnieki domā par atjaunošanu, lai radītu
pievilcīgu un funkcionālu ēkas ārpusi. Visi remonti prasa
labu laika plānošanu un reālus kapitālieguldījumus.
Energoefektīva renovācija dod ienākumus nākotnē, ēku
ekspluatējot.

IEGUVUMI, RENOVĒJOT ĒKU
1
2
3
4
5

Palielina īpašuma vērtību
Samazina enerģijas patēriņu
Samazina ekspluatācijas un darbības izmaksas
Palielina komfortu telpās
Samazina CO2 emisijas

ĒKU KLASIFIKĀCIJA PĒC ENERĢIJAS PATĒRIŅA

Labs veids, kā salīdzināt ēku enerģijas patēriņu, ir ēku
energoklasifikācija saskaņā ar ēku energoefektivitātes
likumu. Klasifikācija ir obligāta gan projektiem, gan
ekspluatācijā nododamajām ēkām. Klase A nozīmē zemu
siltumenerģijas patēriņu un G - augstu.
Ēka, kuras enerģijas patēriņš atbilst jaunās ēkas
prasībām, kas būvētas pēc LBN 001-15, šodien saņem
klasi C vai D. Paroc iesaka mērķēt uz enerģijas klasi A, lai
sasniegtu gandrīz nulles enerģijas ēkas līmeni.
Vairāk lasiet Energoefektivitātes likumā.
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KIOTO PIRAMĪDAS PRINCIPS

Kioto piramīdas sadalījums piecos posmos parāda, kā
mēs visefektīvāk varam samazināt enerģijas patēriņu ēkās,
būvniecībā un renovācijā. Tam jārezultējas samazināta
siltuma pieprasījuma veidā.

Saprātīgi
izvēlēties
enerģijas
avotu

Patēriņa regulēšana

Solārās enerģijas
izmantošana

Samazināt elektroenerģijas
pieprasījumu

Samazināt siltuma pieprasījumu

9

KONTROLSARAKSTS PIRMAJAM SOLIM KIOTO PIRAMĪDA
• JUMTS

Siltums ceļas uz augšu, tāpēc ir svarīga jumta
siltumizolācija. Jumtu konstrukcijās parasti
ir lielākas iespējas palielināt siltumizolācijas
biezumu. Jāpatur prātā, ka vienlaikus mainās arī
estētiskais izskats, ko nosaka ārējās sienas no
ārpuses, it īpaši logi un durvis, kā arī parapeti un
skursteņi.

• SIENAS

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, ārējām
sienām ir nepieciešams veikt plašu pasākumu
klāstu, lai bremzētu caurejošo siltumu un
novērstu termiskos tiltus.

• PAMATI UN PAGRABU SIENAS

Pagraba sienas bieži vien ir lieliski piemērotas
papildu izolācijai gan no ārpuses, gan no
iekšpuses un dod labu efektu. Ēku virszemes
cokolu daļas var izolēt no ārpuses.

• LOGI UN DURVIS

Attiecībā uz logiem un durvīm, tās jāizvēlas ar
pēc iespējas zemāku siltuma caurlaidības U
vērtību, lai samazinātu enerģijas zudumus caur
šīm virsmām.

10

• CAURUĻVADU IZOLĀCIJA

Lai samazinātu siltuma zudumus ūdens un
apkures cauruļvadi un cauruļvadi arī jāizolē.
Pirmkārt, lai samazinātu siltuma zudumus, bet arī
lai mazinātu kondensācijas un ugunsgrēka risku.

• HERMĒTISKUMS

Lai izveidotu energoefektīvu ēku, ir obligāts
ēkas hermētiskums un sapratne par to. Iekšējai
virsmai ir jābūt blīvai un nepārtrauktai, ko
nodrošina tvaika izolācija. Renovācijas gadījumā
tās ir, piemēram, esošās sienas vai monolīts
pārsegums no iekšējās puses. Līdz ar to
samazinās arī pelējuma risks.

• SILTUMS UN VENTILĀCIJA

Tā kā māja kļūst blīvāka, prasība par labu gaisa
kvalitāti nozīmīgi ietekmēs ventilāciju. Laba ideja
ir uzstādīt izplūdes gaisa siltuma atgūšanas
sistēmu, lai enerģijas patēriņš nepalielinātos,
kas saistīta ar paaugstinātu ventilācijas plūsmu.
Ja mājā ir jau jauna tvaika izolācijas membrāna
(plēve, ciets blīvs sienas materiāls), mazāk
enerģijas vajag, lai kompensētu siltuma un
ventilācijas zudumus.
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ENERGOEFEKTĪVA RENOVĀCIJA NĀKOTNES PRASĪBĀM

75-80 % māju, kurās mēs dzīvosim 2050. gadā, jau ir
uzbūvētas, un lielākajai daļai no tām ir lieli enerģijas zudumi.
Tātad, lai izveidotu ilgtspējīgu un klimatam draudzīgu ēkas
īpašumu, šīs ēkas ir jārenovē līdz gandrīz nulles enerģijas
patēriņa līmenim.
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BŪVNORMATĪVI LBN
Renovācijas projekts un arī pats ēkas modernizācijas
un renovācijas process ir jāveido saskaņā ar vairākiem
spēkā esošiem galveniem būvnormatīviem, kas
attiecas uz ēku energoefektivitāti:
•
•
•
•

LBN 003-15 Būvklimatoloģija;
LBN 002-15 Ēku siltumtehnika;
LBN 201-15 Ēku ugunsdrošība;
LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku
Apkure un Ventilācija.

SILTUMA IZOLĀCIJA

Enerģijas izmantošanu ēkā izsaka kWh uz kvadrātmetru
gadā, 20 lpp. Ēkas energoauditā ir norādīts esošais un
plānotais enerģijas patēriņš. Plānojot būvniecību, šie
aspekti jāņem vērā. Pēc renovācijas darbu pabeigšanas
divus gadus ir jāpārbauda reālais patēriņš un cik tas sakrīt
ar projektēšanā paredzēto.
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ĒKAS GAISCAURLAIDĪBA UN HERMĒTISKUMS

LBN nosaka ēkas robežvērtības ēkas gaiscaurlaidībai q50 ar
spiediena starpību +/- 50 Pa:

• ēkām ar dabīgo ventilāciju jeb dabīgo vēdināšanu
q50 < 3 m³/(m²*h);

• ēkām ar mehānisko ventilāciju q50 < 2 m³/(m²*h);
• ēkām ar mehānisko ventilāciju, kas aprīkota ar siltuma
atguves iekārtu (rekuperāciju) q50 < 1,5 m³/(m²*h).

Pasīvo ēku standarta prasība gaisnecaurlaidībai
q50 < 0,6 m³/(m²*h). Ēkas gaisa caurlaidību pārbauda ar
durvīs iestrādātu ventilācijas ierīci (Blow in door), ar kuru
pārspīlēti pievada gaisu ēkas iekšējā apjomā un pēc tam
izmēra un izvērtē spiediena zudumus.
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UGUNS AIZSARDZĪBA

Vispārīgas prasības galvenokārt ir domātas cilvēku dzīvību
glābšanai. LBN 201-15 Ēku ugunsdrošība sadala ēkas un
telpas dažādās klasēs atkarībā no nepieciešamības pēc
ēkas nozīmes, formāta, aktivitātes, stāvu skaita, platībām
un iespējamās uguns slodzes.

• U 1 attiecas uz ēkām ar vislielākajām
aizsardzības vajadzībām.

• U 3 attiecas uz citām ēkām, piemēram, nelielām
dzīvojamām ēkām, mazajām mājām.

Būvmateriāli savukārt tiek saklasificēti pēc to iespējamās
reakcijas uz uguni jeb ugunsreakcijas Euroklases.
Konstrukcijas sadala attiecībā pēc funkcijām, kur R ir
nestspēja, E – integritāte jeb viengabalainība un I - izolācija.
Strukturālās funkcionālās prasības pamatojas uz ēkas
klasi un vispārējo nozīmi. Piemēram, U1 ēkās iekšpusē
funkcionāla prasība daudzām sienām EI 60 nozīmē, ka šai
sienai jāatbilst un jābūt spējīgai izturēt nodalījuma sienas
funkciju 60 minūtes atklāta ugunsgrēka gadījumā, ja tāds ir
izcēlies konstrukcijām, vienā no sienas pusēm.
Lai pārbaudītu šo funkciju un iegūtu klases, parasti
konstrukcijām īpaši vieglkonstrukciju sienām, griestiem,
tiek veiktas pilna mēroga pārbaudes un testi attiecībā uz
ugunsizturību.

16

PRASĪBAS SKAŅAS IZOLĀCIJAI

Prasības skaņas izolācijai un skaņas kvalitātei telpās un
ēkās ir noteiktas LBN 016-15 "Būvakustika" būvnormatīva
prasībās un attiecināmas uz publiskām un dzīvojamām
ēkām un apbūves teritoriju visā to funkcionēšanas ciklā,
veicot izpēti un būvniecību. Būvnormatīva prasības ir
obligātas visām juridiskajām un fiziskajām personām.
Ir četras klases, kas nosaka akustisko komfortu telpās
no A līdz D. Jaunā būvniecībā minimālā prasība ir C klase,
bet esošajām ēkām ir D. Renovējot vai modernizējot ēku, ir
ieteicams sasniegt A vai B klases līmeni.

ATSAUCE UZ PADOMIEM ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ

Ēkas vai ēku izmaiņas ir jāveido saskaņā ar pastāvošajiem
būvnormatīviem. Padomi šajā grāmatā ir Paroc
rekomendācijas, kas balstītas uz izstrādājumu tehniskajiem
parametriem un īpašībām.
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ĒKU ENERGO SERTIFIKĀCIJA
MĒRĶIS

Ēku energoefektivitātes likuma pamatā ir ES direktīva
EPBD (Energy Performance of Building Directive), kuras
mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ēkās. Tā rezultātā
samazinās arī oglekļa dioksīda emisijas no kurināmā, kas
samazina ietekmi uz vidi. Katram projektam vai ēkai, kur
tiek piegādāta enerģija apkurei un dzesēšanai, tiek izsniegts
ēkas energosertifikāts, kur aprēķinus veic un sertifikātu
izdod sertificēts neatkarīgs eksperts. Plānotās renovācijas
sakarā šajā sertifikātā ir arī norādīti priekšlikumi par
nepieciešamajiem un vēlamajiem uzlabojumiem dotajā ēkā.

SATURS

Energoefektivitātes likums nosaka, ka visām ēkām, tostarp
mājām, kuras pārdod vai iznomā, jābūt sertificētām pēc
to enerģijas patēriņa. Jaunbūvēm vai renovētām ēkām
pēc darbu pabeigšanas izdod Pagaidu Energoefektivitātes
Sertifikātu, kas derīgs trīs gadus. Pēc šī laika posma tiek
izdots Energosertifikāts, kas derīgs 10 gadus. Esošām ēkām
šāds sertifikāts nepieciešams, tās iznomājot, pērkot vai
pārdodot. Ēkas īpašnieks/pārdevējs ir atbildīgs par energo
sertifikāta sagatavošanu.
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ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTU IZSNIEDZ
NEATKARĪGS EKSPERTS UN SNIEDZ ŠĀDU
INFORMĀCIJU PAR ĒKU:
1
2
3
4

visas enerģijas patēriņš izteikts kWh/m² gadā;
priekšlikumi, lai samazinātu energopatēriņu;
informācija par īpatnējo siltuma zuduma koeficientu HT izteikts W/K;
tiek norādīta ēkas energoefektivitāte pēc apkures patēriņa burtu skalā
no A līdz G.

Attēlā redzams paraugs no ēkas pagaidu energosertifikāta kopsavilkuma
pirmās lapas
19

Temperatūra (°C)

PAROC® AKMENS VATE
DABĪGA, ILGMŪŽĪGA UN DROŠA
SILTUMIZOLĀCIJA
1200

Līdz 1000 °C akmens vate saglabā
savas īpašības

1000

Attēlā parādīta
standarta ugunsgrēka
līkne ar temperatūras
pieaugumu ugunsgrēka
laikā un kā tas
ietekmē dažādus
siltumizolācijas
materiālus.

800
600
400

Stikls izkūst (~7 min)
Koka izcelsmes materiāli aizdegas (~5 min)
Plastmasa izkūst (~3 min)

200
0

Laiks (min) 0

20

40

60

80

100

120

140

AKMENS VATE IR PLAŠI IZMANTOJAMS, ELPOJOŠS
SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS
PAROC akmens vate ir daudzveidīgākais un visplašāk
izmantotais siltumizolācijas materiāls daudzās Eiropas
valstīs, īpaši Ziemeļeiropā.

AUGSTVĒRTĪGA UGUNSAIZSARDZĪBA PIEŠĶIR VĒRTĪBU
KONSTRUKCIJAI, KUR TIEK IZMANTOTA AKMENS VATE
PAROC akmens vate ir efektīvs uguns izolācijas materiāls,
kas var izturēt temperatūru virs 1000 °C neizkūstot.
Tas nozīmē, ka akmens vates plāksne kalpo kā izolācija
pret karstumu pat augstās temperatūrās, kas notiek
ugunsgrēkā. PAROC akmens vate tiek klasificēta ar
ugunsreakcijas klasi A1, neuzliesmojošs materiāls, kas ir
visaugstākā ugundrošības īpašību pakāpe. PAROC akmens
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vate tikai ugunsgrēka gadījumā rada nelielu dūmu un gāzu
daudzumu.
Ar PAROC akmens vati izolētajās konstrukcijās nepastāv
uguns izplatīšanās risks.

SAGLABĀ SAVU FORMU

PAROC akmens vate nemaina savu formu lielos
temparatūras vai mitruma svārstību gadījumos. Tas nozīmē,
ka, sākot no būvniecības laika un visā ēkas ekspluatācijas
laikā, materiāls nezaudē savas siltuma, uguns un skaņas
izolācijas īpašības.

NEABSORBĒ MITRUMU UN AIZSARGĀ PRET KAPILĀRU

Akmens vate nevar absorbēt vai uzglabāt mitrumu, bet tikai
transportēt to ar gaisa plūsmu uz aukstāko pusi. Tas nodrošina ātru iztvaikošanu visās pareizi izpildītās konstrukcijās. Ar
akmens vate izolēta ēka paliek sausa, kas nodrošina veselīgu
iekštelpu gaisa kvalitāti un ēkas ilgo kalpošanas laiku.

IZTURĪGS MATERIĀLS

PAROC akmens vate saglabā savas siltumizolācijas
īpašības visā ēkas ekspluatācijas laikā. PAROC® akmens
vate ir ķīmiski izturīgs materiāls ar izturību pret organiskiem
šķīdinātājiem un agresīvu ķīmisko vidi.

MATERIĀLS NO DABAS

PAROC® akmens vate ir videi draudzīga visā tās dzīves ciklā
un nav kaitīga dabai lietošanas laikā vai pēc tās.
Akmens vate nesatur sastāvdaļas vai ķīmiskas vielas,
kas novērš vai kavē pārstrādi.
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ENERGOTAUPĪBAS APRĒĶINS
Siltumizolācija vienmēr ir labs ieguldījums. Enerģijas
patēriņš un maiņa samazinās, radot komfortablu iekštelpu
vidi. Turpmākajās lappusēs: kā pareizi aprēķināt enerģijas
ietaupījumu.
Kā būvniecības izolācijas standarta mērvienību
parasti norāda siltuma caurlaidības koeficientu jeb tā
saukto U vērtību. Jo zemāka ir U vērtība, jo mazāki būs
siltuma zudumi.

DOF-TERM ir aprēķinu programma siltuma caurlaidības
koeficienta U noteikšanai norobežojošām konstrukcijām.
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Mūsu mājas lapā www.paroc.lv var atrast nepieciešamo
informāciju par izstrādājumiem, to īpašībām,
siltumizolācijas spēju un gatavus siltuma caurlaidības
vērtību aprēķinus standartveida konstrukcijām.

Šeit saite uz CAD detaļzīmējumu katalogu , kur ir pieejamas arī siltuma
caurlaidības vērtības.

Turpmākajās lappusēs mēs parādām, kā manuāli soli pa
solim var aprēķināt papildu izolācijas ietaupījumus.
23

SILTUMENERĢIJAS TAUPĪŠANAS VIENKĀRŠOTS APRĒĶINS

Ja nav piekļuves speciālām aprēķina programmām šeit
vienkāršots ceļš, lai saprastu, kā siltumenrģijas ietaupījums
rezultējas izmaksu samazinājumā.

PIEMĒRS
1

2

3

4

5

6

Bēniņu pārseguma 1000 m² ar esošu siltumizolācijas piebērumu (izdedži, gāzbetons) siltuma caurlaidības vērtība ir U esošā= 0,9 W/(m²*K) (A).
Nosakām, ka vēlamais U (saskaņā ar LBN002-15 dzīvojamu ēku jumtiem un pārsegumiem ) būtu 0,15 W/(m²*K). Siltinot to ar izstrādājumu
PAROC BLT3 beramo akmens vati 300 mm biezumā, to iepūšot virs
esošā slāņa, varam sasniegt samazinātu kopējo U = 0,14 W/(m²xK) (B).
Ēka atrodas Rīgā vai Rīgas rajonā ar apkures sezonas 203 apkures
perioda grādu dienām;
Iekšējā telpu temperatūra +19 °C ; normatīvā āra gaisa temperatūra
apkures sezonā 0 °C (C).
Enerģijas ietaupījums no šāda viena pārseguma siltumizolācijas:
(A) (B) (C) (D)
1000 x (0,9 - 0,14) x 203 x19 x 24 = 70 352 kWh jeb 70 MWh
Siltumenerģijas cenu varam pieņemt 60 Eur par vienu megavatstundu
(MWh) (D). Tā var atšķirties atkarībā no siltumenerģijas avota vai
piegādātāja.
Enerģijas ietaupījums no šāda viena pārseguma siltumizolācijas:
((A) + (B) + (C)) x (D)
70 x 60 = 4200 Eur gadā apkures sezonā

Šādā veidā ir iespējams izrēķināt ieguvumus, arī siltinot
pārējās ēku norobežojošās konstrukcijas, kā piemēram,
sienas un grīdu.
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Siltuma caurlaidības vērtības U noteikšanai katrai
konstrukcijai kalpo dažādi aprēķina rīki. Gatavas aprēķinu
vērtības norādītajām konstrukcijām ir pieejamas Paroc CAD
detaļzīmējumu katalogā. Taču vēršam uzmanību, ka katra
konstrukcija ir īpaša, renovācijas gadījumos tās uzmanīgi
jānovērtē un aprēķins jāveic atsevišķi, konsultējoties ar kādu
no būvniecības nozares speciālistiem.
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PAROC® EXTRA™ –
ENERGOEFEKTĪVA PROFESIONĀLA
SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNE
PAROC eXtra ir profesionāla izvēle , kas nodrošina ēkas
ārējo konstrukciju ar labu siltumizolācijas vairogu un - līdz ar
to ir veiksmīgu enerģijas taupīšanas pasākumu realizācijas
pamatā.

PAROC EXTRA NOSAUKUMĀ IEKĻAUTĀS VĒRTĪBAS :
EKOLOĢISKS
IZTURĪBA
AIZSARDZĪBA PRET UGUNI
AIZSARDZĪBA PRET MITRUMU
ENERGOEFEKTIVITĀTE
SKAŅAS VIDES KOMFORTS
VIEGLI APIETIES AR MATERIĀLU
IESTRĀDES ĀTRUMS MONTĒJOT
26

BĒNIŅI, MANSARDI UN LĒZENI JUMTI
VISPĀRĪGI

Siltuma taupīšanas programmas īstenošanai ēkā, pirmām
kārtām, ir nepieciešams pietiekami biezs siltumizolācijas
slānis visās ārējās konstrukcijās. Bēniņos, kā arī lēzenos
jumtos parasti ir vairāk telpas siltumizolācijas biezumu
paaugstināšanai, un šajās konstrukcijās to arī ir visvieglāk
izdarīt.
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SILTUMIZOLĀCIJA

Siltumizolācijai uz neapkurināmu bēniņu pārsegumiem lieto
beramo akmens vati vai plāksnes. Ar beramo vati var labi
piepildīt slīpās un nestandarta vietas. Beramo vati parasti
iestrādā ar pūšanas ierīci, nodrošinot iestrādi bēniņu telpās
līdz pat 40 m augstumam.
Izstrādājumi ir klasificēti kā nedegoši un tos drīkst
izmantot dūmu kanālos un līdzīgās vietās ar uguns vai
augstas temperatūras iedarbību uz virsmām. Lai varētu
pārbaudīt jumta siju vai spāru aizpildīšanu ar beramo
akmens vati, ko parasti veic šādiem darbiem specializēts
darbuzņēmējs, iekšējo apdari uzstāda tikai pēc vates
iestrādes darbu pabeigšanas.

SILTUMIZOLĀCIJAS PAREIZA IESTRĀDE

Labā stāvoklī esoša siltumizolācija uz pārseguma parasti
tiek atstāta. Nepieciešams pārliecināties, ka esošā
siltumizolācija ir sausa, un izlīdzināt esošo slāni. Ja esošais
slānis ir mitrs, tad tas jāizžāvē, pirms tiek uzklāts jauns.
Ja konstrukcijai ir nepieciešama jauna tvaika izolācija jeb
blīvāks iekšējais slānis, tad jau tvaika izolācijas membrānu
var klāt uz esošā slāņa tā, lai tas atrastos ne augstāk par
¼ daļu no kopējā aprēķinātā siltumizolācijas slāņa siltuma
pretestības lieluma. Izolējot slīpus jumtus jeb mansardus,
jāpārbauda ir izolācijas ieklāšanas kvalitāte, lai nav spraugu,
iedobumu, bojājumu, un jāpārliecinās, ka ventilācijas gaisa
sprauga ir brīva.
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KONTROLĒTA VENTILĀCIJA

Bēniņiem jābūt ventilējamiem tā, lai jebkuru mitrumu, kas
nokļūst cauri nepilnībām tvaika izolācijas membrānas slānī,
var izvēdināt. To var izdarīt, ierīkojot atveres pie dzegas, ar
kuru palīdzību gaiss ieplūst ventilējamā šķirkārtā un caur
kori jeb jumta vēdināšanas izvadiem jumta slīpajā daļā
izkļūst ārā.

DAŽĀS VIETĀS IR NEPIECIEŠAMA IZOLĀCIJA PRET VĒJU

Ar vēja novadīšanas barjeru, kas nodrošina gaisa
pieplūdes spraugu un novērš gaisa plūsmu izolācijā, nav
nepieciešams vēja aizsardzība virs izolācijas. Tomēr, ja
attālums starp izolāciju un jumtu ir mazāks par 200 mm,
respektīvi, šaura, zema bēniņu telpa, tad kustīgs gaiss var
iekļūt izolācijā, un tādā gadījumā ir ieteicams lietot pretvēja
izolāciju.

AKMENS VATE IR UGUNSAIZSARDZĪBA

Akmens vates siltumizolācija padara iespējamo uguns
izplatīšanos sarežģītāku, kā arī, ja atklātas sijas un jumta
karkasu pārklāj ar akmens vati, tas ir drošāk ekspluatācijā

SKAŅAS IZOLĀCIJA

Noteikumi par trokšņu samazināšanu starp diviem
dzīvokļiem vai bloķētām ēkām ir noteikti būvnormatīvos.
Lai novērstu skaņas izolācijas izplatīšanos caur bēniņiem,
ir īpaši risinājumi. Piemēram, papildu paneļi vai akmens
vates plāksnes ar ģipškartonu, apšujot nodalošās sienas
konstrukciju bēniņos.
29

BĒNIŅU PĀRSEGUMS AR BERAMO VATI

Papildus siltumizolācija esošajam pārsegumam ir ļoti
ekonomisks un izdevīgs pasākums. Vēja novadīšanas
barjeru lietot šajā risinājumā ir izdevīgi. Ātrākais
siltumizolācijas veids ir lietot PAROC Beramo akmens vati.

1

1

2

2
3

3

PAROC XVA 002,
vēja novadīšanas barjera
PAROC BLT 3, PAROC BLT 9
Esošā siltumizolācijas un koka
pārsegums
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1

2

3

1
2
3

PAROC XVA 002,
vēja novadīšanas barjera
PAROC BLT 3, PAROC BLT 9
Esošs betona pārsegums

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
U pēc W/(m² K)

Resošā
(m² K)/W
Pārsegumam

200

250

300

350

400

0,5

0,21

0,17

0,15

0,13

0,11

0,7

0,20

0,17

0,15

0,13

0,11

1,0

0,19

0,16

0,14

0,12

0,10

Papildu siltumizolācija, PAROC BLT 3 vai 9, mm

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw brīvi bērtai minerālvatei 0,008 W/mK.
• Jaunā būvniecībā, kur pārseguma siltumizolācija ir tikai beramā akmens
vate, siltumizolācijas biezumu ieteicams izvēlēties ne mazāku par
400 mm.
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SOLI PA SOLIM
Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas jāveic sākotnēja objekta
pārbaude, kas nozīmē, kādā stāvoklī ir bēniņu pārsegums, esošā
siltumizolācija, ja tāda ir, un jāveic sagatavošanās darbi.

• Ir jāveic esoša piebēruma izlīdzināšana, vēja

novadīšanas plāksnes uzstādīšana pie mūrlatas
starp spārēm.

• Ir jāparedz staigāšanai paredzētu laipu
uzstādīšana.

• Tvaika izolācijas funkciju izpilda esošais

piebēruma slānis, pārseguma panelis vai tml.
Ja pārsegums ir koka sijas un tā ir jauna
būvniecība, tad tvaika izolācijas plēve ir jāuzstāda
obligāti. Tā var atrasties pirmajā ceturtdaļā no
iekšpuses, skaitot no kopējā izolācijas biezuma.

• Pārbaudiet, vai jumts ir atbilstoši labā stāvoklī

gan no ārpuses, gan iekšpuses. Ir jāparbauda, vai
jumta materiāls no iekšpuses nav mainījis krāsu
vai rūsējis.

• Vēja novadīšanas plāksnei jābūt no vēja
necaurlaidīga materiāla.

• Izplešanās trauks un vēdināšanas kanāli arī tiek
papildus siltumizolēti.
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• Ar papildu siltumizolāciju ārējā gaisa ieplūdes

temperatūra parasti tiek pazemināta. Tad ir
svarīgi, lai notiktu laba bēniņu telpas vēdināšana,
lai novērstu iespējamu mitruma kondensāciju
uz jumta seguma iekšējās virsmas. Svarīgi ir arī
vēdināšanas atveru ierīkošana jumta augšpusē
vai bēniņu sienu galos.

• Slikta ventilācija telpās rada lielāku mitruma

bojājumu risku nākotnē. Iekštelpu gaiss ar augstu
mitruma saturu kondensējas, kad tas ir atdzisis.

• Ja nepieciešams, uzstādiet izplūdes gaisa
sistēmu, kas rada papildu vilkmi.

• Bēniņu telpas pārsegumā ierīkotai beramajai

akmens vatei atsevišķa vēja aizsardzības plēve
nav nepieciešama.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTUMIZOLĀCIJA AR PLĀKSNĒM

Lielākajā daļā risinājumu ar plāksnēm nav nepieciešama
vēja izolācija, jo gaisa kustība bēniņu telpā ir neliela. Tomēr ir
svarīgi nodrošināt gaisa ieplūdi pie dzegas, norobežojot vēja
kanālu no izolācijas piebēršanas ar vēja novadīšanas barjeru.

1

1

PAROC XVA 002,
PAROC XVA 003,

2

2
3

3

vēja novadīšanas barjera
PAROC eXtra
Esošais koka pārsegums

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
U pēc W/(m² K)

Resošā
(m² K)/W
Pārsegumam

200

250

300

350

400

0,5

0,17

0,14

0,11

0,10

0,09

0,7

0,16

0,13

0,11

0,10

0,09

1,0

0,15

0,13

0,11

0,09

0,08

Papildu siltumizolācijas, mm

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
• Jaunā būvniecībā, kur pārseguma siltumizolācija ir tikai elestīgā plākšņu
akmens vate, siltumizolācijas biezumu ieteicams izvēlēties ne mazāku
par 300 mm.
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SOLI PA SOLIM
• Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas jāveic
sākotnēja objekta pārbaude līdzīgi kā pirms
beramās akmens vates iestrādes.

• Ir jāveic esoša piebēruma izlīdzināšana un vēja

novadīšanas plāksnes uzstādīšana pie mūrlatas
starp spārēm.

• Ir jāparedz staigāšanai paredzētu laipu
uzstādīšana.

• Tvaika izolācijas funkciju izpilda esošais

piebēruma slānis, pārseguma panelis vai tml.,
taču ir vērts to pārbaudīt. Ja pārsegums ir
koka sijas un tā ir jauna būvniecība, tad tvaika
izolācijas plēve ir jāuzstāda obligāti. Tā var
atrasties pirmajā ceturtdaļā no iekšpuses, skaitot
no kopējā siltumizolācijas biezuma.

• Plāksnes jāieklāj cieši viena pie otras. Katru

nākamo slāni jāklāj ar vismaz 20 cm pārlaidumu.

• Nepilnvērtīgs siltumizolācijas ieklājums,

piemēram, ar šķirbām, iespiedumiem vai nelielu
biezumu, palielina siltumenerģijas zudumus.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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MANSARDA JUMTS AR PLĀKSNĒM

Mansarda slīpā jumta siltumizolācija parasti ir iestrādāta no
iekšpuses ar PAROC eXtra plāksni. Risinājums ir pielāgots
spāru attālumam cc 600 vai cc 1200. Kā pretvēja slāni
ieteicams lietot akmens vates plāksni PAROC WAS25t vai
arī pretvēja plēvi PAROC XMV 065.
1

1

3

2

4
5
7
6

2

Esošais jumts
30-50 mm gaisa sprauga
vēja aizsardzība

3

4
5

6
7

PAROC XMV 065
Koka spāres cc600 vai cc 1200
PAROC eXtra
PAROC XMV 020bas,
tvaika barjera
Latojums no iekšpuses
Iekšējā apdare

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm
150+50

U-vērtība (W/m2 K)
0,20

200+50

0,16

250+50

0,14

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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1

2
3

1
5

2
3

7

4

4
6

5

8

6
7

9
10

11

8
9
10
11

Jumta segums, esošs vai jauns
Antikondensāta plēve
30-50 mm gaisa šķirkārta
Koka spāres cc 600 vai cc 1200
Antikondensāta plēve zem
latojuma
PAROC WAS 25t 30-50 mm
PAROC eXtra,
elastīgā akmens vates plāksne
PAROC XMV 020bas,
tvaika izolācija
Šķērsām montēts iekšējais
latojums cc 600
PAROC eXtra,
elastīgā akmens vates plāksne
Iekšējā apdare

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm

U-vērtība (W/m2 K)

30+150+50

0,17

30+200+50

0,14

30+250+50

0,12

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Veicot slīpa mansarda jumta siltumizolāciju,

biezuma izvēle bieži vien ir ierobežota ar koka
konstrukcijas izmēriem. Biezumu var palielināt uz
jumta virsmas rēķina, ja tas ir jāmaina, vai arī uz
telpas iekšpusi piemontējot papildu latojumu.

• Slīpu mansarda jumta siltumizolācijai var lietot

arī beramo akmens vati ar iepūšanas metodi.
Šos darbus ieteicams pasūtīt Paroc autorizētam
darbuzņēmējam. Viss sākas ar situācijas
novērtēšanu, pārbaudi un sagatavošanās
darbiem. Paši siltumizolācijas iepūšanas darbi ir
vienkārši un nav laikietilpīgi.

• Ir jāatceras par ventilācijas gaisa šķirkārtu

30-50 mm (vēlams 50 mm) starp izolāciju un
jumta segumu vai dēļu klaju.

• Ventilācijas gaisa šķirkārta ir ļoti svarīga, lai

izvēdinātu jebkuru mitrumu, kas var rasties no
iekšējā siltā gaisa, plūstot cauri izolācijas slānim,
īpaši vietās, kur ir tvaika izolācijas nepilnības.
Lai būtu laba gaisa kustība šķirkārtā, ir jābūt
atverēm pie dzegas un augšā pie kores.
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• Īpaši svarīgs posms ir tvaika izolācijas montāža.
• Var uzstādīt gaisa izvadus starp spāru
savienojumiem un jumta vidusdaļā.

• Siltumizolāciju parasti montē starp spārēm

virzienā no apakšas uz augšu. Īpaši rūpīgi
iemontē un piegriež siltumizolācijas gabalus
nestandarta vietās, leņķos un pagriezienos.

• Kad uzstādīta siltumizolācija, lielos laidumus

var pieturēt no izkrišanas ar PAROC XFM 001
montāžas lenti.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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LĒZENI, PLAKANI JUMTI
LĒZENU JUMTU SILTUMIZOLĀCIJA

Šī sadaļa apraksta vairākus variantus lēzenu jumtu
risinājumos. Lai arī šādas konstrukcijas jumti ir pārsvarā
izplatīti industriāla vai sabiedriska rakstura ēkām, taču šāda
veida jumti ir sastopami visai bieži arī dzīvojamām ēkām.

1

1

3

2
2

3

Jumta membrānas slāņi
PAROC ROB 60 sevišķi cietā
akmens vates plāksne
PAROC ROS 30g cietā akmens
vates plāksne ar vēdināšanas

5

4
6

4
5

rievām
PAROC XMV 020bas,
tvaika izolācija
PAROC ROS 30 50 mm,
ja kopējais siltumizolācijas biezums

6

ir >200 mm
Nesošā jumta loksne

LĒZENU JUMTU PAPILDU SILTUMIZOLĀCIJA

Lēzeniem plakaniem jumtiem papildu siltumizolācijas slāņa
uzlikšana ātri atmaksājas. Daudzi šāda veida komerciālo
un rūpniecisko ēku jumti, kas būvēti sākot no 70-tajiem, bet
arī laikā no 90- to gadu sākuma, ir ar nokalpojušu un plānu
siltumizolācijas slāni.
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1

1

3

2
2

4
5

3
4
5

Jauna hidroizolācijas membrāna
Mehāniskais stiprinājums cauri
slāņiem
PAROC ROS30 un PAROC ROB 60
akmens vates plāksnes
Esošā hidroizolācija
Esoša jumta konstrukcija, betona
pārsegums ar iepriekšējos laikos
instalētu minerālvates plāksni

LĒZENU JUMTU PAPILDU SILTUMIZOLĀCIJA AR
VENTILĀCIJAS RIEVĀM
Akmens vates plāksnes ar pamatslānī iestrādātām
vēdināšanas rievām ir efektīvākais siltumizolācijas veids
tieši ziemeļu valstīs lielāka paaugstināta gaisa mitruma
apstākļos. Ja esoša lēzena jumta konstrukcija ir bijusi
ilgstoši slapja, kā tas ir renovējamiem objektiem, tad ar
jaunu siltumizolācijas slāni tā pamazām žūst un šādam
jumtam tiek piešķirts ilgāks kalpošanas laiks.
1

2

Jauns jumta segums
PAROC ROB 80 20 vai 30 mm,
sevišķi cietās akmens vates

3

plāksnes
PAROC ROS 30g 100-180 mm,
cietās akmens vates plāksnes ar

4
5

6

vēdināšanas rievām

1
2
3
4
5

Esošs jumta hidroizolācijas segums
Esošs piebērums; gāzbetons,

6

keramzītbetons
Dobtais dzelzsbetona pārseguma
panelis
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LĒZENU JUMTU PAPILDU SILTUMIZOLĀCIJA VIENĀ SLĀNĪ
Gadījumos, kad nav nepieciešams siltumizolācijas
biezums vairāk par 60-80 mm, jumta renovācijai var
izmantot vienslāņu risinājumu ar, piemēram, plāksnēm
PAROC ROS 60.
1
1

2

2

3

3
4

4

5

5

Jauns jumta segums
PAROC ROS 60 cietās akmens
vates plāksnes vienā slānī
Esošs jumta hidroizolācijas
segums
Esošs piebērums; gāzbetons,
keramzītbetons
Dobtais dzelzsbetona
pārseguma panelis

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā
(m² K)/W
Jumtam

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, mm
20

40

80+
20

120 + 160 +
20
20

100 +
100 + 20

140 +
100 + 20

0,5

0,87

0,60

0,28

0,22

0,18

0,15

0,13

0,7

0,74

0,54

0,28

0,22

0,18

0,15

0,13

1,0

0,6

0,46

0,26

0,20

0,17

0,14

0,12

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
Saistībā ar siltumizolācijas atjaunošanu lēzenos jumtos aprēķinos
esošā izolācija vienmēr ir jāņem vērā. Atjaunots tiek arī hidroizolācijas slānis un kopējā jumta veiktspēja, pat, ja izvēlas montēt tikai
20 mm slāni.

VISPĀRĪGI
• Veicot jumta atjaunošanu, vienmēr ir lietderīgi
papildināt siltumizolācijas slāni. Ir ieteicams
sazināties ar kādu no jumta darbu veicējiem.

• Esošā hidroizolācija var palikt tikai ar

nosacījumu, ka tiek salāpīts segums un noņemti
visi nelīdzenumi.

• Starp papildu izolāciju un esošo slāni nedrīkst

būt gaisa spraugas. Jauna hidroizolācijas
membrāna kalpos labāk uz jauna siltumizolācijas
materiāla nekā uz esošas hidroizolācijas.

• Aprēķini un rekomendācijas ir līdzīgas gan jaunu
lēzenu jumtu būvniecībā, gan renovācijā.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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LĒZENS JUMTS AR PAPILDU SILTUMIZOLĀCIJAS–
UGUNSAIZSARDZĪBAS PLĀKSNI NO APAKŠAS		

Lēzena jumta konstrukciju var papildināt ar ugunsdrošu
plāksni no apakšpuses. Ar minēto akmens vates plāksni
PAROC FPS17 50 mm var sasniegt REI 60 ugunsizturības
robežu šādai konstrukcijai. Tas ir arī vienkāršs veids, kā
uzlabot skaņas absorbciju telpā.
1

jumts ar Paroc akmens vates

1
2
3
4
5

Lēzens vieglkonstrukcijas

2
3
4

siltumizolāciju
PAROC XMV 020bas,
tvaika izolācija
Trapecveida tērauda pārseguma
loksne
PAROC FPS 17
50 mm ugunsdroša akmens

5
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vates plāksne
Mehāniskie tērauda stiprinājumi

SOLI PA SOLIM
• Tā sauktās dubultās izolācijas griesti ar

ugunsdrošu plāksni no apakšas. Plāksne tiek
piestiprināta ar pašgriezošu skrūvi un paplāksni
vai ar profilu kombināciju vienā virzienā. Izolējot
visu virsmu, var palielināt kopējā slāņa siltuma
pretestību. Uzmontējot to pret gofrētas loksnes
plāksni, gaisa siltumizolācijas spēja trapecveida
profilos arī tiek ietekmēta. Ja gaiss ir mazkustīgs,
tad tas piedalās kopējā siltumizolācijas slānī.

• Vairāk par ugunsdrošas plāksnes montāžu

atsevišķi izdotā tērauda ugunsaizsardzības
rokasgrāmatā. Pieejama pdf formātā
www.paroc.lv

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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SIENAS
VISPĀRĪGI

Ārējās sienas ir liela daļa no ēkas aploksnes, tā saucamā,
klimata ekrāna, kas aizsargā pret nokrišņiem, vēju,
troksni un uguni, kamēr iekšējās sienas nodrošina
privātumu, trokšņa samazināšanu un dažos gadījumos
uguns un siltuma/aukstuma aizsardzību. Veicot fasādes
renovāciju, vienmēr jāņem vērā sienas sabiezinājums,
kas veidojas, izmantojot jaunu siltumizolācijas slāni. Ārējā
siltumizolācija ir visefektīvākais pielietojuma veids kopējā
objekta siltumizolācijas koncepcijā un tas dod ēkai jaunu,
visapteverošu slāni praktiski bez termiskajiem tiltiem.
Siltumizolācija no iekšpuses nekad nebūs tik efektīva, jo
sienu, griestu un grīdu salaiduma vietas paliek atsevišķi
nenosiltinātas.
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SILTUMIZOLĀCIJA BEZ TERMISKAJIEM TILTIEM

Ēku renovācijā jāņem vērā pieaugošais konstrukciju
biezums un jābūt ļoti uzmanīgiem, veidojot savienojumus,
nišas, izvirzījumus, rāmju stiprinājumus, kā arī
siltumziolācijas stiprinājumu skaitu. Tas viss rada ietekmi uz
kopējo siltuma caurlaidības aprēķinu.
Paroc piedāvā izolācijas plāksnes, kas ir piemērotas
visprasīgākajiem apstākļiem un pielietojumiem. Ja plāksne
ir jāpiegriež - izmantojiet nazi, zāģi un griešanas darbagaldu,
ja gadījumā jāveic liela apjoma piegriezumi. Pareiza plākšņu
biezuma izvēle un instalācija ir ļoti svarīgi faktori, lai siena
labi kalpotu. Daudz šuvju, izvirzījumu vai iespiedumu rada
papildu termiskos tiltus, no kuriem vajadzētu maksimāli
izvairīties. Lielāku biezumu gadījumā (virs 200 mm)
siltumizolāciju ieteicams veidot vairākos slāņos tā, lai tie
savstarpēji pārsedzas vismaz ar 100 mm pārlaidumu.
Svarīgi ir pareizi izveidot logu un durvju piedurvietas,
izmantojot plānākas vates plāksnes vai sloksnes.

ESOŠĀ SILTUMIZOLĀCIJA

Esošā siltumizolācija (ja tāda ir) parasti var palikt. Ja tiek
plānota renovācija ar papildu siltumizolāciju, ir jāpārbauda
esošis stāvoklis un īpaši iekšējās puses hermētiskums.
Karkasa ēkām tvaika izolācija, mūra ēkām sienas un
apmetuma stāvoklis. Tas atteiecas arī uz blīvējumu ap
logiem un durvīm.
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SIENĀM JĀBŪT BLĪVĀM, HERMĒTISKĀM

Lai novērstu gaisa plūsmas virzību cauri konstrukcijām,
sienas siltajā pusē vienmēr ir jābūt gaisa un tvaika barjerai.
Tas arī novērš bojājumus īpaši koka konstrukcijās mitruma
ietekmē. Koka karkasa sienās tvaika izolācijai jāatrodas
iekšējā pusē vismaz ¼ no kopējā izolācijas slāņa biezuma.
Tas uzlabos siltumenerģijas efektīvāku izmantošanu
un mazinās nekontrolētu gaisa noplūdi. Visas šuvju,
komunikāciju šķērsojumu, kontaktligzdu un tml. vietas arī
ir jāaizlīmē ar līmlenti. Daudzām ēkām regulāri ir iekšējs
pārspiediens temperatūras starpības rezultātā starp iekšējo
un ārējo telpu. Šeit ļoti svarīga loma ir hermetizētai gaisa un
tvaika barjerai.
Tomēr drošākais veids, kā izvairīties no pārspiediena,
ir vēdināt telpas regulāri. To var nodrošināt efektīva
ventilācijas sistēma ar rekuperāciju un siltuma atgūšanu, kas
arī ļauj uzturēt zemu mitruma daudzumu iekštelpu gaisā.

VĒJA NECAURLAIDĪGA KONSTRUKCIJA

Vēja aizsardzība papildina gaisa un tvaika barjeru un
novērš gaisa kustību izolācijas materiālā, kas var mazināt
siltumizolācijas funkciju. Tajā pašā laikā vēja aizsardzībai
jābūt atvērtai, lai izplūstu ūdens tvaiki no iekšpuses,
noturīgai pret mitruma iedarbību un ilgi jākalpo.
Izstrādājumi, piemāram, PAROC WAS 35 vai
PAROC WAS 35t vai PAROC WAS 35tb, var tikt
izmantoti vēja aizsardzībai, vienlaikus veicot arī efektīvu
siltumizolācijas funkciju.
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VENTILĀCIJA SIENAS ĀRPUSĒ IR SVARĪGA

Piekārtajās fasādēs, kur apdarē tiek izmantotas plāksnes
vai koka dēļi, ventilējama gaisa šķirkārtas galvenais mērķis
ir izvadīt mitrumu. Gaisa plūsma parasti tiek virzīta uz
augšu un sākas no atverēm fasādē apakšpusē. Gaiss,
kas tiek uzsildīts škirkārtā, absorbē mitrumu, kas tad
tiek izvadīts caur atverēm fasādes augšpusē. Līdz ar šo
argumentu ventilējamo fasāžu siltumizolācijas sistēmu
princips ir visieteicamākais Baltijas apstākļos.

AKMENS VATE AIZSARGĀ PRET UGUNI

Ārējām sienām arī jāspēj nodrošināt pietiekami labu
aizsardzību ugunsgrēka gadījumā. Akmens vate ir
klasificēta kā nedegošs būvmateriāls ar ugunsreakcijas
klasi A1. Akmens vates kušanas temperatūra pārsniedz
1000 ° C, kas nodrošina ievērojami labāku aizsardzību pret
uguni nekā citi siltumizolācijas materiāli. Tādējādi ar pareizu
Paroc Akmens vates pielietojumu konstrukcijās uguns
iespējamā izplatība ir novērsta.

SKAŅAS IZOLĀCIJA

Pateicoties porainajai struktūrai, Paroc Akmens vatei
piemīt lieliskas skaņu izolējošas īpašības, ko var izmantot,
to lietojot gan ārējās sienās vai jumtos pret ārējo troksni,
gan iekšsienās, izolējot sienas no trokšņa starp telpām.
Papildu siltumizolācija renovācijā nodrošina labāku trokšņu
samazināšanu no ārējās vides.
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KOKA ĀRSIENAS
KOKA KARKASA SIENA

Siltumizolācijas pretvēja plāksne PAROC WAS 35 vai
PAROC WAS25t, kas aptver visu koka karkasa konstrukciju
ar aizpildījumu, ir ļoti efektīvs izolācijas princips. Tas
ievērojami samazina termisko tiltu pārejas vietas un
vienlaikus nodrošina mitruma izturīgu konstrukciju.
Ar nosacījumu, ka tiek uzstādītas gaisa un tvaika barjeras
no iekšpuses, siltumizolācijas plāksne kādu laiku var palikt
neaizsargāta pirms apdares koka paneļa pieskrūvēšanas.

1

2

2
4

1

3

5

4

3

5

6

PAROC XMW 020bas,
tvaika barjera
Nesošais koka rāmis cc 600 mm
PAROC eXtra, akmens vates plāksne
Pretvēja plāksne PAROC WAS 35
vai PAROC WAS 25t ar stiprinājumu

7

PAROC XFW 004 un distanceri
6
7
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Konstrukcijas sastāvs

PAROC XFP 001
Šķērslatojums
Koka panelis

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINA TABULA
Biezums, mm

U-vērtība (W/m2 K)

150+30

0,21

150+50

0,18

200+30

0,17

200+50

0,15

250+30

0,14

250+50

0,13

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.

SOLI PA SOLIM
• Vertikālo slodzi nes statņi, kas tiek sajūgti augšā
un apakšā. Ap logu un durvju vietām tiek veidoti
atsevišķi karkasa rāmji.

• Akmens vates plāksne PAROC WAS 35 vai

PAROC WAS 25t tiek piestiprināta ar naglu vai
skrūvi pie karkasa no ārpuses caur distanceri ar
soli cc300. Plāksnei ir jānosedz visas šuves: gan
vertikālās, gan horizontālās.
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• Distanceri neuzņem slodzi, tikai novērš
siltumizolācijas saspiešanos.

• Ventilācijas spraugai jābūt nepārtrauktai, labi

ventilētai, lai varētu izvadīt mitrumu no apakšas
uz augšu.

• Ja izvēlas koka fasādes apšuvumu kā

nepārtrauktu un gludu paneli, lai nodrošinātu
labu gaisa cirkulāciju ventilācijas šķirkārtā, pirms
horizontālā šķērslatojuma uzstāda vēl vienu
vertikālo latojumu.

• Pretvēja plāksnes darbojas kā laba vēja

aizsardzība, kas novērš gaisa kustību elastīgās
siltumizolācijas pamatmateriālā, kas atrodas
starp statņiem.

• Jebkuru mitrumu, lietus ūdeni, kas nokļūst aiz

fasādes apšuvuma, vajadzētu novirzīt uz apakšu,
ar kādu papildu membrānu nosedzot logu&
durvju augšas, rozešu un šķērsojumu vietas.

• Ēkām, kas augstākas par diviem stāviem, šādā
statņu konstrukcijā starp pretvēja plāksni un
elastīgo siltumizolāciju ir ieteicams uzstādīt
papildu pretvēja plēvi - membrānu, piemēram
PAROC XMW 065.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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KOKA CLT ĀRĒJĀ SIENA AR PAROC WAS35 PLĀKSNI

Lai sasniegtu ļoti labu energoefektivitātes līmeni, gandrīz
nulles enerģijas līmeni, sienām ir jābūt maksimāli labi
izolētām. Šī ZEROfix sistēma ar speciāliem stiprinājumiem
dod iespēju minimizēt karkasu un sasniegt zemu siltuma
caurlaidības koeficienta U vērtību.

3

2

1

1

4
5

2
6

3

4
5

6

Esoša vai jauna siena ar CLT
pilnkoka paneļiem
PAROC WAS 35, ZERO Fix sistēma™
Vertikāla vadula
PAROC XFS 002, skrūve
Horizontāla vadula
Koka apdares paneļi

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
CLT koka
paneļa
biezums, mm

U pēc W/(m² K)
Ar siltumizolāciju, PAROC WAS 35t, mm
100

150

200

200 + 50

100

0,25

0,19

0,15

0,12

200 + 100
0,10

150

0,23

0,17

0,14

0,12

0,10

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Ir jāizveido pareiza konstrukcija tā, lai fasādes
apdares slodze pāriet uz nesošo sienu cauri
siltumizolācijas slānim. Pirms montāžas
ir ieteicama konsultācija ar kādu no Paroc
speciālistiem.

• Ēkas sienas hermētiskumu atrisina pilnkoka CLT
paneļi vai arī kāds cits blīvs sienas materiāls.

• Speciālie skrūves stiprinājumi pārnes fasādes

slodzi uz sienu. Tās ir īpašas skrūve ar dubulto
vītni, kas nodrošina gan vēja, gan vertikālo
fasādes slodzes nestspēju.

• Vertikālās vadulas ir uzstādītas ar attālumu cc

600 starp centriem. Skrūvju daudzumu aprēķina
atsevišķi, bet parasti tas ir 3 gab. augstumā uz
stāvu un viena papildus skrūve 30 grādu leņķī
vertikālās slodzes nestpējas nodrošināšanai.
Papildus ir nepieciešama vēl horizontālās
vadulas, pie kurām stiprina fasādes koka
paneļus. Koka vadulas nodrošina vēdināšanas
šķirkārtu un mitruma izvadīšanu.

• Jebkuru mitrumu, lietus ūdeni, kas nokļūst aiz

fasādes apšuvuma, vajadzētu novirzīt uz apakšu,
ar kādu papildu membrānu nosedzot logu&
durvju augšas, rozešu un šķērsojumu vietas.

• Pareizi jāizveido savienojumi pie cokola
pamatnes un jumta dzegas.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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ĀRSIENU SILTUMIZOLĀCIJA AR PIEKĀRTO KOKA FASĀDI

Piemērota sienas konstrukcija esošas ārsienas papildu
izolācijai ar koka statņu apšuvumu un ventilējamas fasādes
principu. Siltumizolācijas kombinācijas šajā risinājumā var
būt dažadas.
1 Esošā siena renovējama vai arī
2
3

4

1

4

3
2

6

7

5

8

jauna ārsiena
Koka karkss ar cc 600
Aizpildījums ar PAROC eXtra,
PAROC WAS 35t nosedzošā
pretvēja plāksne
PAROC XFW 004,
plastmasas paplāksnis

6

5

7

8

stiprinājumam
PAROC XFP 001, distanceris
Šķērskarkass
Fasādes apdare

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā
(m² K)/W
Sienai

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, mm
100 + 30

150 + 30

0,5

0,28

0,22

200 + 30
0,25

0,7

0,27

0,21

0,20

1,0

0,25

0,17

0,16

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Ja lielāks kopējais siltumizolācijas biezums ir

izvēlēts par 100 mm, tad uz sienas nesošā sienas
materiāla vispirms jāuzstāda precīzi koka rāmji,
piemēram, 50 x 100 mm cc 600 mm. Uzstādīt
koka karkasu var uz tērauda leņķiem, tos
pieskrūvējot pie sienas ar dībeļiem atkarībā no
sienas materiāla (koks, betona bloks, ķieģeļi utt.)

• Lai vertikālo slodzi izlīdzinātu sienas augšpusē,
ap logiem un durvīm, kā arī katra starpstāvu
pārseguma līmenī uzstāda horizontālu papildu
latojumu.

• PAROC eXtra elastīgās akmens vates ar izmēru
565 x 1220 plāksnes iestrādā koka karkasā
vertikāli bez piegriešanas cieši bez starpām un
šuvēm.

• Pretvēja plāksnes PAROC WAS 25t vai

PAROC WAS 35t var stiprināt pie koka karkasa
ar skrūvēm vai naglām, izmantojot plastmasas
paplāksni.

• Distanceris PAROC XFP 001 kalpo kā apdari
nesošā latojuma stiprinājums cauri pretvēja
plāksnei.

• Starp pretvēja plāksni un apdares plāksni vai

dēļiem jābūt labi organizētai ventilācijas gaisa
šķirkārtai, lai iespējamais mitrums varētu ar
gaisa kustību izplūst ārā.
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• Pretvēja plāksne darbojas kā aizsardzība

un novērš savukārt gaisa kustību elastīgās
siltumizolācijas iekšpusē starp karkasa rāmjiem.

• Iespējamo ūdeni, kas nokļūst aiz fasādes

apšuvuma, vajadzētu novirzīt uz leju, izmantojot
lāsmeņus vai citas hidroizolācijas membrānas
elementus virs logiem, durvīm un rozetēm.

• Attiecībā uz ēkām, kas ir augstākas par diviem
stāviem, zem pretvēja plāksnes ieteicams
vēl papildus piestiprināt pretvēja membrānu
PAROC XMV 065.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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KOKA KARKASA ĀRSIENA

Visaptveroša siltumizolācijas plāksne apkārt nesošajiem
elementiem ievērojami samazina termiskos tiltus, vienlaikus
nodrošinot pret mitrumu izturīgu konstrukciju.
1

2

2
3

4

1

5

3

4

7

5

6
8

9

6
7

8

9

Iekšējā apdare
PAROC XMV 020bas, tvaika barjera
Koka karkass cc 600
PAROC eXtra, elastīgā akmens vates
plāksne
PAROC WAS 35, pretvēja plāksne
PAROC XFM 004, distanceris
Sasaiste
Gaisa sprauga/atstarpe
Fasādes apdares ķieģelis

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm

U-vērtība W/m2 K

150+30

0,19

150+50

0,17

200+30

0,15

200+50

0,13

250+30

0,12

250+50

0,11

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Mitruma vai ūdens novadīšana tiek nodrošināta

ar hidroizolācijas membrānu vai metāla lāseņu
palīdzību. Hidroizolāciju var aizlocīt zem pretvēja
plāksnes.

• Pretvēja plāksne tiek piestiprināta ar skrūvēm

un paplākšņiem pie koka karkasa. Ieteicamais
fiksācijas biežums: 4 stiprinājumi uz vienu
plāksni.

• Apakšējo plāksnes rindu liek tieši uz
hidroizolācijas.

• Ķieģeļu mūri piesien pie koka karkasa ar
speciālām atsaitēm vai naglām.

• Gaisa šķirkārtu jāparedz ne mazāku par 30 mm.

Vismaz katra ceturtā vertikālā šuve pirmajā
ķieģeļu rindā ir atvērta gaisa ieplūšanai šķirkārtā.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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ĀRSIENA AR OTRĀ LĪMEŅA KARKASU NO ĀRPUSES

Siena ar papildu karkasa slāni gan iekšpusē, gan no ārpuses
ir izplatīts veids, kā palielināt siltumizolācijas kopējo
biezumu.
1 Iekšējā apdare
2

2

3

4

1

4

6
8

3

10

5
7

9

5

6
11

7

8
9

Iekšējais apšuvuma karkass cc 600
PAROC eXtra, elastīgā akmens vates
plāksne
PAROC XMV 020bas,
tvaika barjera
Nesošais karkass cc 600
PAROC eXtra, elastīgā akmens vates
plāksne
Ārējais apšuvuma karkass cc 600
PAROC eXtra, elastīgā akmens vates
plāksne
PAROC XMW 065, pretvēja plēve

10 Apdari turošais latojums
11 Koka dēļu apdare
SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm

U-vērtība W/m2 K

50+150+50

0,15

50+200+50

0,13

50+250+50

0,11

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju.
Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas
gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Lai novērstu koksnes iespējamo bojāšanos

mitruma ietekmē, horizontālais ārējais latojums
un apdare jāapstrādā ar koksnes aizsardzības
līdzekļiem.

• Iekšējais pārklājošais siltumizolācijas slānis rada
vienmērīgu siltumizolāciju.

• Šī slāņa līmenī var iestrādāt elektroinstalāciju un
apkures vadus, nebojājot tvaika izolāciju.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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VIENKĀRŠOTA KOKA KARKASA ĀRSIENA AR KOKA APDARI
Konstrukcija ar lielu koka statņu īpatsvaru siltumtehniskajā
aprēķinā. Tā paredzēta vidējiem siltumizolācijas
standartiem, un parasti tiek pasūtīta rūpnīcā iepriekšražotu
koka paneļu veidā.
1
2

2

5

1
3

3

6

7

4
8

5
6

4

7

8

Iekšējā apdare
PAROC XMV 020bas,
tvaika barjera
Koka karkass cc 600
PAROC XSS 001 blīvējums zem
apakšējā koka vainaga
PAROC eXtra, elastīgā akmens
vates plāksne
PAROC XMW 065, pretvēja plēve
Apdari turošais latojums
Koka dēļu apdare

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm
100

U-vērtība (W/m2 K)
0,44

150

0,29

200

0,22

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju.
Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas
gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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KOKA KARKASA ĀRSIENA AR BIEZĀ APMETUMA SISTĒMU

Vieglkonstrukcijas koka karkasa siena ar ārējo cietas
akmens vates un apmetuma apvalku, kas nodrošina
nepārtrauktu siltumizolācijas slāni un mitrumu izturīgu
konstrukciju bez termiskā tilta. Siena jāprojektē tā,
lai mitrums iet ārā no ēkas ; visiem ārējiem slāņiem jābūt
labi elpojošiem. Sienas apakšdaļā ir iespējams kapilārais
mitrums apmetuma slāņos, taču akmens vatē tas nesūcas
un labi žūst ārā.

1

1

2
10

3
4

7
8

5
6

9

2
3

4
5
6
7

8
9

Iekšējā apdare
PAROC XMV 020bas,
tvaika barjera
Koka karkass cc 600
PAROC eXtra, elastīgā akmens
vates plāksne
Stingra, gaisu caurlaidīga plāksne
(piem., grīdas ģipškartons)
PAROC LINI0 10
PAROC XFR 100, stiprinājums koka
konstrukcijai
PAROC XNR 001, cinkots
apmetuma siets
PAROC XFN 004, sieta fiksators

10 Trīs slāņu kaļķu cementa
apmetums
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SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm

U-vērtība (W/m2 K)

150+50

0,17

200+50

0,14

250+50

0,12

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju.
Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas
gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.

SOLI PA SOLIM
• Siltumizolācijas ierīkošanu ieteicams veikt

darbuzņēmējam, kas ir specializējies šajā jomā.

• Akmens vatei ir atvērta struktūra, kas atvieglo
mitruma izvadīšanu un renovācijas gadījumā
esošās sienas žūšanu.

• Konstrukcijai jābūt projektētai tā, lai no ēkas

varētu izvadīt mitrumu, kas nozīmē, ka fasādes
sistēmai, īpaši apakšdaļā, jābūt labi drenējamai.

• Siltumizolācijai ir jāaizpilda visa tai paredzētā

telpa gan statņu konstrukcijā, gan arī ārpusē bez
iesēdumiem, iespiedumiem un mīcīšanas.
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• Apmetuma siltumizolācijas plāksnēm jābūt

montētām cieši vienai pie otras. Šuvju maksimāli
pieļaujamais platums ir 5 mm, taču jācenšas likt
tās pilnīgi bez starpas.

• Apmetuma plāksnēm ir cieši jāpieguļ pie sienas
virsmas bez gaisa kabatām.

• Kopā ar apmetuma izmantošanu, kā arī ar

neorganisku virsmas kontaktu nosacījumus
siena saņem risinājumu, kas nodrošina izturīgu
vēja necaurlaidīgu konstrukciju.

• Nosacījum par stiprinājuma skaitu un izvietojumu
un sieta montāžu skatīt atsevišķā rekomendācijā
vai vaicāt www.paroc.lv.

• Svarīga ir stūru, logaiļu un citu salaiduma vietu
pareiza izpilde.

• Paroc piegādā akmens vates plāksnes, sietu

un stiprinājumus, taču nepiedāvā pilnu sistēmu
ar apmetumu. Paroc ir atbildīgs tikai par savu
piedāvāto izstrādājumu funkcionalitāti.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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APMETAMAS ĀRSIENAS
ĀRSIENA AR PLĀNO APMETUMU

Šāda ārsiena ir visizplatītākais ēku ārsienu siltināšanas
veids. Siena ar ārējo apmetuma sistēmu nodrošina
nepārtrauktu izolācijas slāni un mitrumu izturīgu
konstrukciju bez termiskā tilta.
Siltumizolācijas risinājuma nosaukums ir ETICS (ārējās
siltumizolācijas kompozītās sistēmas), kuru atbilstības
novērtējums tiek veikts saskaņā ar ETA, kas ir Eiropas
Tehniskais apstiprinājums un nosacījumi šādu plāno
apmetuma sistēmu veiktspējai.

1
1

2

5
4

3

2
3

4
5

Esoša vai jauna siena
(betons,ķieģelis, bloki)
PAROC LINIO 10 vai
PAROC LINIO 15 uz līmjavas
Mehāniskais stiprinājums
Līmjava un stiklašķiedras
armējums
Dekoratīvais apmetums
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VIEGLBETONA BLOKU ĀRSIENA AR PLĀNO APMETUMU

Vieglbetona bloki ir plaši lietots sienu materiāls pārsvarā
jaunu ārsienu veidošanā. Siena ar ārējo apmetuma sistēmu
arī šajā konstrukcijā nodrošina nepārtrauktu izolācijas slāni
un mitrumu izturīgu konstrukciju bez termiskā tilta.

1
1

2

3

2

5

4

3
6

4
5

6

Esoša vai jauna ārsiena no
vieglbetona blokiem
Apmetums
PAROC LINIO 10 vai
PAROC LINIO 15 uz līmjavas
Mehāniskais stiprinājums
Līmjava un stiklašķiedras
armējums
Dekoratīvais apmetums

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā
(m² K)/W
Sienai

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, PAROC LINIO 10, mm
100

120

150

180

200

0,5

0,29

0,27

0,23

0,19

0,18

0,7

0,28

0,26

0,21

0,18

0,17

1,0

0,26

0,24

0,20

0,18

0,16
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SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
U pēc W/(m² K)

Jaunas ārsienas
būvmateriāls

ar siltumizolāciju, PAROC LINIO 10, mm
100

120

160

180

200

Keramzītbloks 250 mm

0,25

0,22

0,18

0,16

0,15

Keramikas bloks 250 mm

0,23

0,21

0,17

0,16

0,14

Gāzbetona bloks 300 mm

0,19

0,18

0,15

0,14

0,13

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
U pēc W/(m² K)

Resošā
(m² K)/W
Sienai

100

120

150

180

200

0,5

0,31

0,28

0,23

0,20

0,18

0,7

0,29

0,26

0,22

0,19

0,17

1,0

0,27

0,25

0,21

0,18

0,17

Papildu siltumizolācija, PAROC LINIO 15, mm

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.

SOLI PA SOLIM
• Siltumizolācijas ierīkošanu ieteicams veikt

darbuzņēmējam, kas ir specializējies šajā jomā.

• Akmens vatei ir atvērta struktūra, kas atvieglo
mitruma izvadīšanu, un renovācijas gadījumā
esošās sienas žūšanu.
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• Plānais apmetums nodrošina izturīgu

konstrukciju, kas kalpo arī kā vēja un ārējā
klimata aizsargs.

• Plāksnes līmē ar līmjavu pie pamatsienas tā,

lai neveidojas lielas gaisa kabatas. Kad līmjava
nožuvusi, jālieto papildus vēl mehāniskos
stiprinājumus.

• Nosacījumi par stiprinājuma skaitu un

izvietojumu atsevišķā rekomendācijā pie Paroc
vai apmetuma sistēmas piegādātāja.

• Pielietojot plānā apmetuma sistēmu, ir svarīgi
visas apmetuma komponentes iegādāties
no viena ražotāja un ievērot visas šī ražotāja
rekomendācijas.

• Apmetuma sastāvu ražotājs nodrošina šīs

konkrētās sistēmas kompleksu veiktspēju, kas
balstās uz pārbaudēm saskaņā ar ETA.

• Svarīga ir stūru, logaiļu un citu salaiduma vietu
pareiza izpilde.

• Paroc piegādā akmens vates plāksnes, sietu

un stiprinājumus, taču nepiedāvā pilnu sistēmu
ar apmetumu. Paroc ir atbildīgs tikai par savu
piedāvāto izstrādājumu funkcionalitāti.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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ĀRSIENA AR BIEZO APMETUMU

Siena ar ārējo siltumizolācijas pielietojumu nodrošina
nepārtrauktu izolācijas slāni un mitrumu izturīgu
konstrukciju brīvu no termiskiem tiltiem. Attēlā redzamais
pielietojums ir balstīts uz telpu mehāniskās vēdināšanas
sistēmas kanālu integrēšanu izolācijā, kas ir uzstādīta divu
slāņu līmeņos. Ja šādu integrāciju pielietojumu neveic, tad
ieteicams lietot vienslāņu risinājumu.
1
1

7

2
3

2

4

3

5
4

6

5
6
7

Esošā ārsiena vai jauna ārsiena
(betona, ķieģeļu, bloku, koka)
PAROC LINIO 10
PAROC LINIO 10
PAROC XFR 300 vai
PAROC XFR 300 stiprinājumi
PAROC XNR 001,
apmetuma siets
PAROC XFN 003,
apmetuma sieta fiksators
Trīsslāņu kaļķu cementa javas
apmetums
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SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
U pēc W/(m² K)

Resošā
(m² K)/W
Pārsegumam

100

120

150

180

200

0,5

0,29

0,27

0,23

0,19

0,18

0,7

0,28

0,26

0,21

0,18

0,17

1,0

0,26

0,24

0,20

0,18

0,16

Papildu siltumizolācija, PAROC LINIO 10, mm

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.

SOLI PA SOLIM
• Siltumizolācijas ierīkošanu ieteicams veikt

darbuzņēmējam, kas ir specializējies šajā jomā.

• Akmens vatei ir atvērta struktūra, kas atvieglo
mitruma izvadīšanu, un renovācijas gadījumā
esošās sienas žūšanu.

• Konstrukcijai jābūt projektētai tā, lai no ēkas

varētu izvadīt mitrumu, kas nozīmē, ka fasādes
sistēmai, īpaši apakšdaļā, jābūt labi ventilējamai
un drenējamai.
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• Ventilācijas sistēmas vadus montē un pārbauda
pirms siltumizolācijas uzstādīšanas.

• Siltumizolācijai ir jāaizpilda visa tai paredzētā
telpa bez iesēdumiem, iespiedumiem un
mīcīšanas.

• Apmetuma siltumizolācijas plāksnēm jābūt

montētām cieši vienai pie otras. Šuvju maksimāli
pieļaujamais platums ir <5 mm, taču jācenšas likt
tās pilnīgi bez starpas.

• Apmetuma plāksnēm ir cieši jāpieguļ pie sienas
virsmas bez gaisa kabatām.

• Kopā ar apmetuma izmantošanu, kā arī ar

neorganisku virsmas kontaktu siena saņem
risinājumu, kas nodrošina izturīgu siltuma, uguns
un vēja necaurlaidīgu konstrukciju.

• Nosacījumi par stiprinājuma skaitu un

izvietojumu un sieta montāžu skatīt atsevišķā
rekomendācijā vai vaicāt www.paroc.lv.

• Svarīga ir stūru, logaiļu un citu salaiduma vietu
pareiza izpilde.

• Paroc piegādā akmens vates plāksnes, sietu

un stiprinājumus, taču nepiedāvā pilnu sistēmu
ar apmetumu. Paroc ir atbildīgs tikai par savu
piedāvāto izstrādājumu funkcionalitāti.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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ĀRSIENA AR PLĀNO APMETUMU UN AKMENS VATES
LAMELLĀM
Siena ar plānā apmetuma sistēmu izmantojot akmens
vates lamellas. Siena ar ārējo apmetuma sistēmu,
nodrošina nepārtrauktu izolācijas slāni un mitrumu izturīgu
konstrukciju bez termiskā tilta. Izmantojot pie sienas pilnībā
pielīmētas lamellas, var nelietot mehāniskos stiprinājumus
līdz 3 stāvu augstumam.

1

1
2

2
3

Esoša vai jauna siena
(betons,ķieģelis, bloki)
PAROC LINIO 80 akmens vates
lamellas uz līmjavas, pārklāta pa

4

3
4

visu virsmu
Līmjava un stiklašķiedras
armējums
Dekoratīvais apmetums
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SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Jaunas ārsienas
būvmateriāls

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, PAROC LINIO 80, mm
120

150

180

200

240

Keramzītbloks
250 mm

0,24

0,20

0,18

0,16

0,14

Keramikas bloks
250 mm

0,22

0,19

0,17

0,16

0,14

Gāzbetona bloks
300 mm

0,19

0,16

0,15

0,14

0,12

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Siltumizolācijas ierīkošanu ieteicams veikt

darbuzņēmējam, kas ir specializējies šajā jomā.

• Akmens vatei ir atvērta struktūra, kas atvieglo
mitruma izvadīšanu, un renovācijas gadījumā
esošās sienas žūšanu.

• Plānais apmetums nodrošina izturīgu konstrukciju, kas kalpo arī kā vēja un ārējā klimata aizsargs.

• Lamellas limē ar līmjavu cieši pie pamatsienas

tā, lai neveidojas lielas gaisa kabatas. Visai
līmējamai virsmai ir jābūt nosegtai ar līmjavu.
Papildu mehāniskos stiprinājumus ieteicams
lietot virs 4 stāva pārseguma augstuma atzīmes.

• Nosacījumi par stiprinājuma skaitu un

izvietojumu atsevišķā rekomendācijā pie Paroc
vai vaicāt apmetuma sistēmas piegādātājam.

• Pielietojot plānā apmetuma sistēmu, ir svarīgi
visas apmetuma komponentes iegādāties
no viena ražotāja un ievērot visas šī ražotāja
rekomendācijas.

• Svarīga ir stūru, logaiļu un citu salaiduma vietu
pareiza izpilde.

• Paroc piegādā akmens vates plāksnes, taču

nepiedāvā pilnu sistēmu ar apmetumu. Paroc ir
atbildīgs tikai par savu piedāvāto izstrādājumu
funkcionalitāti.
>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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VENTILĒJAMAS ĀRSIENAS
ĀRSIENA AR FASĀDES APDARES ĶIEĢEĻU APŠUVUMU

Konstrukcija paredzēta jaunai ārsienai no betona paneļiem,
blokiem vai arī esošai ārsienai renovācijā. Ja fasāde ir
slēgta ar ciešu ķieģeļu apdari, atsevišķa pretvēja izolācija
plāksnei PAROC WAS 50 nav nepieciešama. Ēkām, kas
augstākas par 3 stāviem, šajā risinājumā kā siltumizolāciju
ieteicams lietot PAROC WAS 35t plāksni.

1
2

1

3
4

2
5

3

4
5

Nesošā siena (esoša vai jauna)
PAROC WAS 50, puscietā
akmens vates plāksne
Armējošs savienojums
Gaisa šķirkārta
Apdares ķieģelis

SILTUMIZOLĀCIJAS BIEZUMU APRĒĶINU TABULA
Biezums,
mm

Armatūras skaits uz 1/m2
3

4

5

0,561

0,565

0,570

100

0,321

0,325

0,330

150

0,227

0,231

0,236

100+100

0,178

0,182

0,187

100+150

0,147

0,151

0,156

150+150

0,125

0,129

0,134

50
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SOLI PA SOLIM
• Siltumizolācijas plāksnes montē uz jau iepriekš

sienā iestrādātas armatūras, spraužot plāksnes
cauri armatūrai.

• Plāksni cieši piespiež pie sienas virsmas un

piefiksē ar metāla uzmavu jeb paplāksni, ko bīda
cauri armējumam.

• Starp siltumizolāciju un ķieģeļu apdari ir

atstatums-gaisa sprauga, ko panāk, piespiežot
plāksnes ar paplāksni un ķieģeļu mūrēšanas
līniju atvirzot nost no izolācijas materiāla. Tas
viss jāparedz sienas mezgla izstrādē projekta
laikā.

• Parasti izolācijas montāžu veic kopā ar ķieģeļu
mūrēšanu. Ieteicams iepriekš konsultēties ar
darbuzņēmēju.

• Fasādes apdare nodrošina labu pretvēja

aizsardzību, un gaisa plūsmas kustības gaisa
spraugā neietekmē siltumizolācijas funkciju.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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ĀRSIENA; VENTILĒJAMA FASĀDE AR PAROC CORTEX

Mēs esam izstrādājuši augstākās kvalitātes risinājumu
ventilējamām fasādēm ar PAROC Cortex pretvēja plāksni.
Tā sastāv no akmens vates plāksnes, kam ir pārvilkts
ražošanas procesā nedegošs, neuzliesmojošs pārklājums,
kas reizē ir arī augstvērtīgs vēju aizturošs slānis. Tas
ir paredzēts daudzstāvu ēkām ar ventilējamu fasāžu
konstrukcijas principu gan jaunbūvēm, gan renovācijā. Ir
dažādi ventilējamu fasāžu dizaina un konstrukciju veidi, gan
no metāla, alumīnija un koka. U vērtības jāaprēķina, ņemot
vērā katras pielietotās konstrukcijas veidu un īpatsvaru.
1
1

3

2

2
3

4

5

6

4
5

6
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Nesošā siena
Apdari nesošie kronšteini
PAROC eXtra, elastīgā akmens
vates plāksne
PAROC Cortex, pretvēja plāksne
Gaisa šķirkārta
Fasādes apdares plāksne

1
1

2

3

3

2
4

6

4

5

5

6

Nesošā siena
Apdari nesošie kronšteini
PAROC eXtra, elastīgā akmens
vates plāksne
PAROC Cortex Black,
pretvēja plāksne
Gaisa šķirkārta
Fasādes apdares plāksne

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā
(m² K)/W
Sienai

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, PAROC Cortex, mm
100 + 30

150 + 30

200 + 30

225 + 30

250 + 30

0,5

0,33

0,27

0,23

0,22

0,21

0,7

0,29

0,24

0,21

0,20

0,19

1,0

0,27

0,22

0,20

0,19

0,18

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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KĀPĒC PAROC® CORTEX™?
AUGSTVĒRTĪGA VĒJA AIZSARDZĪBA

Virsmas slānis nodrošina efektīvu vēja aizsardzību, kas novērš gaisa kustību, kas mazina siltumizolācijas īpašības. Tajā pašā laikā tas ir laiks un vējš,
pelējums un pūce.

UGUNSDROŠĪBA

Izstrādājumam ir A2-s1, d0 ugunsreakcijas klasifikācija, ko var lietot U1
ugunsnoturības pakāpes būvēs un augstceltnēs.

MITRA GAISA CAURLAIDĪBA

Cortex pārklājums ir ļoti izkliedēts, kas nozīmē, ka mitrums nekondensējas
iekšpusē un ātri iztvaiko. Tas nodrošina konstrukcijas žūšanu un saglabāšanos sausā stāvoklī.

ILGTSPĒJĪGS IZSTRĀDĀJUMS

Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums ir ilgtspējīgu produktu izvēle.
PAROC Cortex, tāpat kā jebkurš PAROC akmens vates izstrādājums, ir
stabils, nemaina savu formu un īpašības neatkarīgi no temperatūras un
mitruma izmaiņām.

VIEGLI STRĀDĀT

Plāksnes ir viegli apstrādāt un griezt. Gludas malas sakļaujas un novērš
šķirbas.

JĀATCERAS!!!

Ir stingri rekomendējams: uzreiz pēc plākšņu montāžas šuves ir jānolīmē ar
šuvju līmlenti PAROC XST 042 (melna) vai PAROC XST 022 (balta ar sarkanu
svītrojumu).
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SOLI PA SOLIM
• Ventilējamas fasādes montāžas darbus
ieteicams pasūtīt ar šo nozari saistītam
darbuzņēmējam.

• Siltumizolācijas plāksnes montē no apakšas,

cieši liekot plāksnes vienu pie otras bez
spraugām. Pirmo siltumizolācijas slāni var
stiprināt pie sienas atsevišķi, taču labāk ir
stiprināt abus slāņus gan PAROC eXtra, gan
PAROC Cortex vienlaicīgi, tādējādi samazinot
stiprinājuma skaitu un ietekmi uz siltuma
caurlaidību.

• Nesošo kronšteinu vietās plāksnes vai nu pielaiž

cieši, vai izdur ē kronšteinus cauri siltumizolācijai.
Caurumu vietas rūpīgi noblīvējot un nolīmējot ar
līmlenti.

• Ir rekomendējams: uzreiz pēc plākšņu

montāžas šuves ir jānolīmē ar šuvju līmlenti
PAROC XST 042 (melna) vai PAROC XST 022
(balta ar sarkanu svītrojumu).

• Vairāk rekomendācijas var atrast tehniskajā

rekomendācijā Ventilētās Fasādes www.paroc.lv.

• Paroc šai sistēmai piegādā akmens vates

plāksnes, līmlentes. Paroc ir atbildīgs tikai par
savu piedāvāto izstrādājumu funkcionalitāti.
>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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ĀRĒJĀ SIENA AR METĀLA KASEŠU APDARI

Smagnējas konstrukcijas materiālu ārsiena (betons, ķieģeļi,
vieglbetona bloki vai tml.), esoša vai jauna un ventilējama
fasāde ar papildu siltumizolāciju un metāla kasešu apdares
plāksnēm. Pastāv vairāku veidu piekārtu ventilējamu fasāžu
sistēmas, kuras var izmantot šāda veida konstrukcijā. Arī
siltumizolācijas kombinācijas var būt dažādas. Pirms kādu
no šādām sistēmām izvēlēties, ir ieteicams konsultēties ar
projektētāju vai sistēmas piegādātāju. Siltuma caurlaidības
koeficienta U vērtības jāaprēķina, ņemot vērā arī nesošā
karkasa veidu un ietekmi.

1

1
5

3

3

4
2

2

6

4
5

6
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Ārsiena, vēlams apmesta
Metāla profils min biezums
0,7 mm cc 600 mm
PAROC eXtra, elastīgā akmens
vates plāksne
PAROC WAB 10t, pretvēja
plāksne
Gaisa šķirkārta
Fasādes kasete

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā
(m² K)/W
Sienai

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, PAROC WAB 10t, mm
100 + 20

150 + 20

200 + 20

225 + 20

250 + 20

0,5

0,33

0,25

0,21

0,19

0,18

0,7

0,30

0,24

0,20

0,18

0,17

1,0

0,28

0,23

0,19

0,17

0,16

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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ĀRSIENA AR FASĀDES APDARES PLĀKSNI

Ventilējamas piekaramas fasādes konstrukcija ar tādu
pašu principu kā iepriekšējā lapā betona, ķieģeļu vai bloku
ārsienu papildu izolācijai. Ir vairāku veidu apdares plāksnes
un atbalsta sistēmas, kuras var izmantot šāda veida
konstrukcijā.
1

2

3

1
2

3

4

4

5

5

Esoša siena, apmesta
Metāla vai alumīnija rāmja profili
PAROC WAS 35t vai
PAROC WAS 35tb
Gaisa šķirkārta
Fasādes apdares plāksne

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
U pēc W/(m² K)
Jaunas ārsienas būvmateriāls

Papildu siltumizolācija,
PAROC WAS 35t tērauda profilos, mm
100

170

200

0,19

0,18

0,16

Keramikas bloks 250 mm

0,19

0,18

0,16

Gāzbetona bloks 200 mm

0,16

0,16

0,15

Keramzītbloks 250 mm

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
88

STARPSIENAS
Starpsienu apzīmējums ir iekšējās sienas dzīvokļos, biroja
ēkās un citās publiskās ēkās. Šīm sienu konstrukcijām
ir skaņas un ugunsizolācijas prasības, un atkarībā no
aizpildošās izolācijas kvalitātes, nosedzošajām ģipškartona
veida un slāņu skaita šīs klases var būt dažādas.

IEKŠĒJĀ SIENA AR KOKA RĀMJU KONSTRUKCIJU

2
1

1

3

2

4

3

13 mm standarta ģipškartons
50 x 100 koka statnis cc 600
100 mm PAROC Sonus vai
PAROC eXtra, elastīgās akmens

4

vates plāksnes
13 mm standarta ģipškartons

Ugunsizturības
robeža
EI 30

Skaņas
izolācijas
indekss, Rw
38 dB

EI 30

38 dB

13

70–75/50

66–75

13

EI 30

38 dB

13

95–100/50

95–100

13

EI 60

45 dB

13

95–100/50

66–75

13

Konstrukcijas sastāvs un biezumi, mm
ĢipšRāmja
PAROC
Ģipškartons
izmērs
Sonus kartons
13
70–75/50
50
13

Piezīmes
• EI 60 ugunsizturības robeža ar PAROC eXtra.
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2
1

3

4

1

2
3

13 mm standarta ģipškartons
50 x 100 metāla statnis cc 600
100 mm PAROC Sonus vai
PAROC eXtra, elastīgās akmens

4

vates plāksnes
13 mm standarta ģipškartons

Ugunsizturības
robeža
EI 30

Skaņas izolācijas indekss,
Rw
40 dB

EI 30

40 dB (ETA)

13

66–75/40

66–75

13

EI 30

43 dB

13

95–100/40

95–100

13

EI 60

40 dB

13

66–75/40

66–75

13

EI 60

45 dB (ETA)

13

95–100/40

95–100

13

Konstrukcijas sastāvs un biezumi, mm
ĢipšRāmja
PAROC
Ģipškartons
izmērs
Sonus kartons
13
66–75/40
50
13

Piezīmes
• EI 60 ugunsizturības robeža ir ar PAROC eXtra.
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SOLI PA SOLIM
• Skaņas klase nozīmē skaņas izolācijas indeksu,

gaisā izteiktu kā R'w vērtība decibelos (dB) starp
telpām, kuras tiek norobežotas savā starpā ar
sienu.

• Lai sasniegtu norādītās R’w vērtības, sienas

veids un savienojumi jāizvēlas un jāizpilda, kā
norādījis ģipškartona un/vai tērauda starpsienu
statņu izstrādājumu piegādātājs.

• Skaņas izolāciju ietekmē, cik labi aizpildīta ir

izolācijai paredzētā telpa. PAROC Sonus un
PAROC eXtra plākšņu platumi ir ar rezervi līdz
10 mm, lai izstrādājums elastīgi iegultos statņu
telpā bez nosēšanās vai izliekuma. Platuma
rezerve ir svarīga blīvam savienojumam, skaņas
izolācijas un ugunsdrošības nodrošināšanai.

• Paroc iesaka izmantot pilnīgi aizpildītas sienu

konstrukcijas ar labu montāžu, lai nodrošinātu
atbilstību vajadzīgajām ugunsdrošības prasībām.

• Nav ieteicams izolāciju sienā salikt no

atgriezumiem vai nelieliem gabaliem. Jālieto
veselas precīzas plāksnes.

• Nav ieteicams lietot ruļļveida izolācijas materiālu.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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SILTUMIZOLĀCIJA ĀRSIENĀM NO IEKŠPUSES

Vienkārša metode atsevišķa dzīvokļa vai istabas lokālas
ārsienas siltumizolācijai gadījumos, ja ārpusi sienai nevar
mainīt. Šajā risinājumā var izmantot gan koka, gan metāla
starpsienu rāmjus. Ieteicamais siltumizolācijas biezums ir
ne vairāk par 50 mm.
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1
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5
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5
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Ārsiena
Koka karkass cc 600
PAROC eXtra, elastīgā akmens
vates plāksne
Tvaika izolācija
PAROC XMV 020bas
Ģipškartona plāksne

SOLI PA SOLIM
• Sākot šos darbus, ir jāpārbauda elektroinstalācija
un, ja nepieciešams, tā jāpārmontē ar jaunām
kontaktligzdām un slēdžiem.

• Koka vai metāla rāmja konstrukcija tiek montēta
cieši pie esošas ārsienas bez gaisa starpām,
līdzīgi kā jauna starpsiena pie sienas.

• Vecās tapetes ieteicams noņemt.
• Atkarībā no esošās sienas stāvokļa materiāla
ir jānosaka siltumizolācijas biezums. Parasti
Paroc rekomendē ne vairāk par 50 mm, bet,
ja nepieciešama biezāka siltumizolācija, tad
jākonsultējas ar specialistu.

• Lai novērstu kondensācijas risku uz esošās

ārsienas iekšējās virsmas, kas ziemas apstākļos
”pārvietosies” uz auksto pusi, ir jāapsver laba
un pareiza tvaika izolācijas izmantošana no
iekšpuses.

• Aizpildījumam ieteicams izmantot tikai plāksnes
PAROC eXtra.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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GRĪDAS UN PAMATI
VISPĀRĪGI

Siltumizolācija uz grunts vai pagrabstāva sienā ir paredzēta,
lai novērstu mitruma un pelējuma problēmas, samazinātu
enerģijas patēriņu un radītu apstākļus ērtai iekšējai
lietošanai.
Pamatkonstrukcijai jābūt tādai, kas spēj izturēt
augsnes mitruma iedarbību,temperatūras izmaiņas un
nodrošināt aizsardzību pret citiem būvniecības mitruma
komponentiem. Turklāt zemei jānes ēkas slodze caur
pamatiem vai arī caur grīdas betona plāksni.
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NOROBEŽOJOŠA SILTUMIZOLĀCIJA

Ārēja, nepārtraukta siltumizolācija ir visefektīvākais ceļš,
lai novērstu aukstuma un mitruma transportēšanos, un
tas vienmēr ir ieteicams. Ja siltumizolācija atrodas ārpus
nesošajām konstrukcijām, sienām, pamatiem, grīdām,
tās saskaras ar silto pusi, kas mazina relatīvo mitrumu un
samazina mitruma un pelējuma bojājumu risku. Uz betona
grīdas zem apdares materiāla var būt vēl paredzēta plāna
papildu siltumizolācijas plāksne.

MITRUMA KONTROLE

Pamatu siltumizolēšana ir īpaši svarīga, jo tieši šeit ēka
atrodas tiešā saskarē ar zemi.
Siltumizolācija uz zemes padara mazāku augsnes
kustību temperatūras ietekmē un novērš iespējamos
bojājumus. Mitruma ietekmi var mazināt šādi:

•
•
•
•

mainīt augsnes sastāvu;
nolaist gruntsūdens līmeni;
mainīt sasalšanas dziļumu (ar siltumizolāciju);
pievienot siltumizolācijas slāni zemē.

Plāksni ap pamatiem liek parasti 600 mm attālumā,
bet ap ārējiem stūriem siltumizolāciju ir ieteicams instalēt
1200 mm attālumā no pamatu sienas. Biezumu ieteicams
lietot no 50 mm līdz 100 mm.
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Plāksne tiek montēta slīpumā virzienā prom no
pamatiem, lai lietus ūdens nonāk tālāk no sienas. Ap māju
ir jāveido labi funkcionējošas lietus ūdens noteces. Gan
akmens vates plāksnes PAROC GRS20; gan XPS ekstrudētā
polistirola PAROC Ecoprim plāksne darbojas kā kapilāra
mitruma pārrāvuma slāņi.
Betona būvniecības mitrums ātri žūst, jo žūšana notiek
gan uz augšu, gan uz leju. Uz akmens vates plāksnes
betona žūšana notiek daudz ātrāk.

DRENĀŽA

Mitruma uzkrāšanās parasti notiek sliktas drenāžas dēļ.

IR JĀIZVĒLAS SILTUMIZOLĀCIJA AR ATBILSTOŠU SLODZES
NESTSPĒJU
Izvēloties siltumizolācijas plāksnes, svarīgi ir zināt
horizontālas slodzes nestpējas parametrus, PAROC GRS 20
ir piemērots dzīvojamām ēkām vai vietās, kur lietderīgā
slodze nepārsniedz 20 kPa. Rūpnieciskām un industriāla
rakstura ēkām ieteicams lietot XPS Ekstrudēto polistirolu
PAROC Ecoprim.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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COKOLA SILTUMIZOLĀCIJA AR AKMENS VATES LAMELLU

Ja pagraba siena vai cokols tiek samitrināts ar lietus ūdeni
no ārpuses, parasti tas noved pie bojātas konstrukcijas.
Cokola daļu ir ieteicams izolēt ar lamellām PAROC Linio 80
un apdarē lietot kādu speciāli šim nolūkam domātu plānā
apmetuma veidu.
Labi izolētai ārsienai ideālā variantā nedaudz jāpārsedz
cokola apdare.

3
2

1

2

Cokols
Siltumizolācijas:
PAROC LINIO 80, akmens vates

1

3

lamella apmešanai
Apmetums

Siltuma caurlaidības U vērtības tiek aprēķinātas saskaņā ar
metodēm, kādas norādītas būvnoteikumos.
200 mm PAROC LINIO 80 mm ārpusē pamatiem, kas
ir 200 mm biezi, piemēram, palielina siltuma caurlaidības
U vērtību līdz 0,16 W/(m² K).
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PAMATU SIENU SILTUMIZOLĀCIJA AR PAROC GRS 20
PLĀKSNI
Pamatu sienas ir reizē arī pagrabu sienas ēkās, kur tiek
veidoti pagrabi. Lai novērstu siltumenerģijas zudumus
un izveidotu ilgi kalpojošu un labu aizsardzību pret
kapilāro mitrumu, pamatu sienām ir nepieciešama laba
siltumizolācija. Augšējo pamatu sienas daļu virs zemes
var apmest ar speciālu šim nolūkam paredzētu apmetuma
sistēmu.
1

2

6

3

1

4

3
2

5
4

5

6

Pamatu vai pagraba siena
Līmjava vai karstais bitums
PAROC GRS 20 akmens vates
plāksne
Labi drenējams slānis
Atdalošais slānis, ģeotekstils
Virszemes cokola daļa var būt
PAROC Linio 80 lamella apmesta
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PAMATU SIENAS SILTUMIZOLĀCIJA AR XPS EKSTRUDĒTA
POLISTIROLA PLĀKSNI PAROC ECOPRIM
Ja sagaidāms stiprs zemes spiediens uz pamatu sienu
horizontāli, piemēram, pilsētās vai pie automaģistrālēm,
kā pamatu vai pagrabu sienas siltumizolāciju ieteicams
lietot XPS ekstrudēto polistirolu PAROC Ecoprim. Šis
izstrādājums saglabā savas īpašības ļoti mitrā vidē.

1

6

2
3

5

2

4

3
1

4
5

6

Joslveida pamati, pamatu vai
pagraba siena
Līmjavas kārta
PAROC XES 300 wj
siltumizolācijas plāksne
Hidroizolācijas slānis
Drenāžas slānis
Bruģējums
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SOLI PA SOLIM
• Nesošai pamatu sienai jābūt līdzenai.
• PAROC GRS 20 vai PAROC Ecoprim plāksnes

pie sienas var līmēt ar cementa javu, karsto
bitumu un papildus piestiprinot ar mehānisko
stiprinājumu.

• Ir ieteicams pielīmēt hidroizolācijas membrānas
joslu pie pamatu pēdas un sienas savienojuma
un uz leju.

• PAROC Ecoprim plāksni ieteicams apklāt ar
membrānu vai ģeotekstilu.

• Plāksnes tiek montētas cieši viena pie otras.

XPS plāksnēm ir savienojošas malas ar L
veida savienojumu. Akmens vates plāksnēm
savienojums ir cieši mala pie malas bez starpām.

• Cokola daļu var apmest ar plāno apmetumu.
• Drenāžas joslai jāatrodas zem pagraba sienas
apakšējā sākuma līmeņa. Ap cauruļvadiem
un pret izolāciju atkārtoti piepilda ar drenāžas
materiālu un norobežo ar ģeotekstilu.

• Pēc zemes piepildīšanas 3 m no sienas ir

jāparedz slīpums prom no mājas. Zemes
piebēruma darbi ir iepriekš labi jāsaplāno.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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GRĪDA UZ GRUNTS AR PAROC GRS20 PLĀKSNI

Siltumizolācijai grīdām uz grunts mēs rekomendējam lietot
akmens vates plāksni PAROC GRS 20, kas ir izstrādājums
ar labu siltumizolācijas spēju un kā arī tas kalpo kā
aizsargslānis pret kapilāro mitrumu.

1

1
2
3
4

2
3
4
5

Armēts dzelzsbetona slānis
≥ 50 mm
Atdalošs slānis, tvaika izolācija
PAROC GRS 20, siltumizolācijas
plāksne
Drenējams slānis ≥ 80 mm
šķembas vai smilts
Zemes slānis

5
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GRĪDA UZ GRUNTS AR PAROC ECOPRIM PLĀKSNI

Siltumizolācijai grīdām uz grunts var lietot XPS ekstrudētā
polistirola plāksni PAROC Ecoprim, kas arī kalpo kā
siltumizolācija un aizsargslānis pret kapilāro mitrumu.
7
5

6

1
4

3

2
1

2
3
4
5

6
7

Zemes slānis
Drenējams slānis šķembas vai
smilts
PAROC XES 300wj
siltumizolācijas plāksne
Atdalošs slānis, tvaika izolācija
Armēts dzelzsbetona slānis
Līmjavas kārta
Grīdas segums

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm

U-vērtība (W/m2 K)

50

0,30

100

0,20

100+50

0,16

100+100

0,13

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
PIEZĪME!
• Jāpārliecinās, ka konstrukcijas zemē ir sausas un
ir izžuvušas pirms siltumizolācijas montāžas.

• Drenāža un ārējā papildu izolācija pamatu
sienām ir vienmēr jāveic vispirms.

• Ja liek kāda veida latojumus grīdām, tad
zem koka konstrukcijām ir jāliek papildu
hidroizolācijas strēmeles.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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STARPSTĀVU KOKA PĀRSEGUMA SKAŅAS IZOLĀCIJA

Soļu troksni var noslāpēt, ievietojot slāpējošo plāksni
PAROC SSB 2t pirms grīdas seguma uzlikšanas. Virs
plāksnes obligāti jāieklāj vienmērīgi slodzi izlīdzinošs slānis,
kas sastāv no divām grīdas reģipša plāksnēm vai tamlīdzīgi.
1
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2
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3
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13 mm grīdas plāksne
22 mm OSB plāksne vai saplāksnis
17-20 mm PAROC SSB 2t
Soļu trokšņa plāksne
22 mm OSB plāksne vai saplāksnis
Pārseguma sijas un 100 mm
PAROC eXtra, elastīgā plāksne
Metāla vai koka latojums cc 400 no
apakšas
2x13 mm ģipškartona loksnes

STARPSTĀVU BETONA PĀRSEGUMA SKAŅAS IZOLĀCIJA

Soļu trokšņa slāpēšanai starpstāvu betona pārsegumos
ieteicams lietot PAROC SSB 1 plāksni.
1

2
3

1
2
3
4
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4

Grīdas plāksne virs betona
Izlīdzinošs betona slānis >50 mm
20-50 mm PAROC SSB 1,
soļu trokšņa plāksne
Betona pārsegums

SOLI PA SOLIM
• PAROC SSB 1 ir plāksne bez pārklājuma, bet

PAROC SSB 2t ir ar stiklauduma pārklājumu.

• Plāksne tiek montēta ar pārklājumu uz augšu.
• Kā atbalstu smagākiem elementiem, kā durvju

ailas, sliekšņi u.tml., var pievienot koka atbalsta
dēli ar biezumu par 2 mm plānāku nekā
PAROC SSB plāksnes biezums.

• Lai novērstu soļu trokšņa pārnesi, horizontāli

vai sāniski gar grīdas malu iestrādā atdalošu
akmens vates sloksni biezumā 5-10 mm. Visi
grīdas savienojumi ar sienām ir ar elastīgām
starplikām.

Starplika
50-100 mm atbalsts
Grīdas materiāls

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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GRĪDA AR VENTILĒJAMU PAGRĪDI

Parādītā grīdas konstrukcija ir labs risinājums koka karkasa
ēkām. Nesošajiem gulšņiem jābūt labi nostiprinātiem un
precīziem. Tā kā pagrīde ir ventilējama, siltumizolācijas
biezums šeit nedrīkst būt mazāks par jumtā noteikto,
t.i. > 250 mm.
1

2
1

3

2
3
5

4
5

4

7
10

6

6

8

7
9

8

9

Grīdas dēļi vai parkets
Pamata plāksne grīdas
materiālam
Tvaika barjera
Papildu latojums 100 mm
Siltumizolācijas aizpildījums
PAROC eXtra 100 mm
Gulšņi 50x200 mm cc 600
Siltumizolācijas aizpildījums
PAROC eXtra 150 mm
Pretvēja membrāna
Retināts dēļu klājs pamatnei

10 Ventilējama pagrīde

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm

U-vērtība (W/m2 K)

150+50

0,22

100+150

0,18

100+200

0,15

150+200

0,13
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Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.

SOLI PA SOLIM
• Ventilējamas grīdas konstrukciju ieteicams veidot
no koka ar attālumu starp gulšņiem cc 600 jeb
tā, lai tajos iegultos akmens vates elastīgās
plāksnes plāksnes ar platumu 565 mm.

• Mitrums var kondensēties zemgrīdas telpā

uz nesošajām konstrukcijām. Akmens vates
plāksnes veiktspēju kondensācijas mitrums
neietekmē.

• Uzlabojot mitruma noturību pamatu sienām

zem grīdas, telpā šīs sienas no iekšpuses var
izolēt ar XPS ekstrudēta polistirola plāksnēm
PAROC Ecoprim.

• Lai samazinātu iztvaikošanu no zemes uz augšu,
uz zemes nepieciešams novietot tvaika barjeru
PAROC XMV 020bas.

>>> Skatiet mūsu rekomendācijas www.paroc.lv
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PAGRABU PĀRSEGUMI NO APAKŠAS

Pagrabu un stāvvietu pārsegumiem ir nepieciešams
siltumizolācijas slānis no apakšas. PAROC CGL 20cy
akmens vates lamellas ir tieši šim nolūkam radīts
izstrādājums. Lamellas līmē pa tiešo pie pārseguma
virsmas, ar līmjavu klājot un līmējot to pa visu plāksni.
Izstrādājumam ir gruntkrāsas gaišs segums, slīpi
piegrieztas malas, kas veido redzamu rustu un slēpj nelielus
nevienādumus, ja līmējamā betona virsma ir nedaudz
nevienmērīga. Izstrādājums nodrošina lielāku siltuma
izolāciju un tādējādi ērtību telpai augšpusē, kā arī labāku
skaņas slāpēšanu telpā, kur tas atrodas. Papildus tas
nodrošina ugunsaizsardzību betona pārsegumam.

110
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1

2

Esošs pārsegums
PAROC CGL 20cy, akmens vates
lamella pielīmēta ar līmjavu

1

2

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā
(m² K)/W
Pārsegumam

U pēc W/(m² K)
Papildu siltumizolācija, PAROC CGL 20cy, mm
60

100

120

150

200

250

0,5

0,44

0,3

0,26

0,22

0,17

0,14

0,7

0,40

0,28

0,25

0,21

0,16

0,13

1,0

0,36

0,26

0,23

0,19

0,15

0,13

Piezīmes
• Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir
radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc
neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
• Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli
lielumi; R=1/U.
• Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients
Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
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SOLI PA SOLIM
• Lamellas PAROC CGL 20cy tiek piestiprinātas ar
līmjavu. Izstrādājumam ir gruntskrāsas viegls
pārklājums no redzamās puses.

• Līmjava ir jāziež pa visu lamellas līmējamās
puses virsmu.

• Zobķeles rievu dziļums 15 mm. Patēriņš

apm. 4-5 kg/m² nesaistītā līmjava. Sastāva
iemērcēšana 5 minūtes un tad samaisa, lai
sastāvs ir viendabīgs klāšanai.

• Lamellas līmē cieši vienu pie otras no apakšas.

Lai nodrošinātu labāku adhēziju, uzklājot līmjavu,
10 minūšu laikā pēc jāveic pielīmēšana.

• Piespiešanai jāizmanto platas virsmas

plakanu un tīru sienu izlīdzināšanai paredzētu
instrumentu.

• Ja lamellas izstrādājums tiek papildus krāsots,
tad ieteicams izmantot matētu silikāta krāsu
iekšējai lietošanai saskaņā ar krāsu ražotāja
ieteikumiem.
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IZSTRĀDĀJUMI
PAROC® AKMENS VATES DABĪGA ILGMŪŽĪGA
SILTUMIZOLĀCIJA
PAROC akmens vate izgatavota no vulkāniskas
izcelsmes akmens. Akmens vati ražo, sakausējot
šos akmeņus kupola krāsnī aptuveni 1500 ° C
temperatūrā. Atgriezumi tiek pārstrādāti vai nu
beramajā vatē, vai arī briketēs, ko dedzina atkārtoti.

114

•

UGUNS - PAROC Akmens vate izgatavota no

•

SILTUMS - PAROC Akmens vatei ir ļoti laba

•

MITRUMS - PAROC Akmens vate ir kapilāra
mitruma un ūdens atgrūdošs izstrādājums.
Parasti mitruma saturs akmens vatē ir 0,5%
no svara. Atvērtā struktūra neļauj mitrumam
uzkrāties un veicina ātru žūšanu.

•

SKAŅA - PAROC Akmens vate ir ideāls materiāls

•

ILGMŪŽĪBA - PAROC Akmens vate saglabā savas

akmens, tā nedeg un tiek klasificēta ar A1
ugunsreakcijas klasi.

siltumizolācijas spēja gan zemās, gan augstās
temperatūrās.

skaņas absorbcijai un trokšņu samazināšanai.

īpašības visu ēkas ekspluatācijas laiku.

Šī ir daļa no mūsu izstrādājumu klāsta. Pilns PAROC
izstrādājumu klāsts atrodams cenrādī un mājas lapā
www.paroc.lv

PAROC BLT 3

Beramā vate

Bēniņu pārsegumu siltumizolācija no otreiz
pārstrādātas elastīgas (mīkstas) akmens vates
atgriezumiem. Ieteicams pasūtīt kopā ar iepūšanas
pakalpojumu vai iegādāties atsevišķi kopā ar beramās vates pūšanas ierīci PAROC XTM, Attic 300.
Iestrādi nelielos apjomos var veikt ar grābekli.

PAROC BLT 9

Beramā vate

Bēniņu pārsegumu siltumizolācija no otreiz pārstrādātas cietāku akmens vates plākšņu atgriezumiem.
Ieteicams pasūtīt kopā ar iepūšanas pakalpojumu
vai iegādāties atsevišķi kopā ar beramās vates
pūšanas ierīci PAROC XTM, Attic 300. Iestrādi
nelielos apjomos var veikt ar grābekli.

PAROC eXtra

Elastīga akmens vates
plāksne

Siltumizolācijas plāksne vispārīgai lietošanai koka
un metāla karkasu konstrukcijām kā siltuma, skaņas
un uguns izolācijas aizpildījums.
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PAROC Sonus

Elastīga akmens vates
plāksne

Siltumizolācijas plāksne skaņas izolācijai
vieglkonstrukciju starpsienām un starpstāvu
pārsegumam.

PAROC eXtra plus

Elastīga akmens vates
plāksne

Siltumizolācijas plāksne ar uzlabotu siltumspēju
vispārīgai lietošanai koka un metāla karkasu
konstrukcijām kā siltuma, skaņas un uguns
izolācijas aizpildījums.

PAROC WAB 10t

Sienas plāksne

Siltumizolācijas plāksne pretvēja aizsardzībai metāla konstrukcijās. Biezumi 13 mm un 20 mm.

PAROC Cortex

Pretvēja plāksne

PAROC Cortex One

Siltumizolācijas plāksne
ar pretvēja pārklājumu

Plāksne ar augstvērtīgu un ugunsdrošu ārējo pretvēja apvalku daudzstāvu ēku ārsienām ar piekaramu
apdari.
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PAROC Cortex b

Pretvēja plāksne

PAROC Cortex One b

Siltumizolācijas plāksne
ar pretvēja pārklājumu

Plāksne ar augstvērtīgu un ugunsdrošu ārējo pretvēja apvalku daudzstāvu ēku ārsienām ar piekaramu
apdari. Melns pretvēja pārklājums.

PAROC WAS 35
PAROC WAS 35t

Sienas plāksne

PAROC WAS 35tb
Siltumizolācijas plāksne ventilējamām sienām ar
piekārtu apdari. Var būt ar gaišu vai melnu stiklauduma pārklājumu.

PAROC WAS 50
PAROC WAS 50t

Sienas plāksne

PAROC WAS 50tb
Sienas plāksne trīsslāņu sienām ar ķieģeļu apdari
ēkām līdz 3 stāviem.
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PAROC Linio 10
PAROC Linio 15

Apmetuma plāksne

Akmens vates plāksnes apmešanai ārsienām.
Sarkanā strīpa uz plāksnes norāda virsmu, kas
jāmontē pret sienu.

PAROC Linio 80

Apmetuma lamella

Akmens vates lamellas apmešanai ārsienām.

PAROC GRS 20

Grīdas plāksne

Siltumizolācijas plāksne grīdām un pamatiem.

PAROC ROS 30

Jumta plāksne

Cieta akmens vates plāksne lēzeniem jumtiem kā
apakšslānis.
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PAROC ROS 30g

Jumta plāksne

Cieta akmens vates plāksne lēzeniem jumtiem kā
apakšslānis ar vēdināšanas rievām.

PAROC ROL 30

Lamella jumtam

Cieta akmens vates lamella lēzeniem jumtiem kā
apakšslānis.

PAROC ROS 50

Jumta plāksne

Cieta akmens vates plāksne lēzeniem jumtiem kā
apakšslānis vai augšslānis.

PAROC ROS 60

Jumta plāksne

Cieta akmens vates plāksne lēzeniem jumtiem.
Plāksni var lietot viena slāņa siltumizolācijas risinājumos.
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PAROC ROB 60

Jumta plāksne

Cieta akmens vates plāksne lēzeniem jumtiem kā
augšslānis.

PAROC ROB 80

Jumta plāksne

Cieta akmens vates plāksne lēzeniem jumtiem kā
augšslānis.

PAROC SSB 1
PAROC SSB 2t

Soļu trokšņa izolācijas
plāksne

Cieta akmens vates plāksnes starpstāvu pārsegumiem, peldošajām grīdām kā soļu trokšņa izolācijas
slānis.

PAROC FPS 17

Ugunsaizsardzības
plāksne

Cieta akmens vates plāksne konstrukciju ugunsaizsardzībai.
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PAROC XFS 002

Fasādes skrūves

Fasādes skrūves ventilējamas fasādes sistēmas
PAROC ZeroFix stiprināšanai pie koka pamatnes.

PAROC XST 020

Cortex šuvju līmlente.
Balta

PAROC XST 021

Cortex stūru līmlente

Līmlente pretvēja plāksnes PAROC Cortex pārklājuma šuvju līmēšanai.

PAROC XST 040

Cortex šuvju līmlente.
Melna

PAROC XST 041

Cortex stūru līmlente

Līmlente pretvēja plāksnes PAROC Cortex pārklājuma šuvju līmēšanai.

PAROC XSI 003

Blīvējamā sloksne

Siltumizolācijas blīvējums ap logiem un durvīm.
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PAROC XSI 002

Blīvējamā sloksne

Siltumizolācijas blīvējums ap logiem un durvīm.

PAROC XSS 002

Blīvējums

Horizontāla kapilāra pārrāvuma barjera,blīvējums uz
pamatu joslas zem koka konstrukcijas.

PAROC XSS 001

Blīvējums

Horizontāla kapilāra pārrāvuma barjera,blīvējums
koka konstrukcijām.

PAROC XST 013

Līmlente

Šuvju, salaidumu līmlente tvaika barjeras nodrošināšanai.

PAROC XTK 004

Akmens vates griežamais
nazis

Akmens vates griežamais nazis.
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PAROC XMV 020bas

Tvaika plēve

Tvaika un gaisa barjeras plēve 0,2 mm.

PAROC XFP 001

Distanceris

Distances turētājs starp apdares latojumu un pamata rāmi cauri akmens vates pretvēja plāksnei.

PAROC XMW 065

Pretvēja plēve

Pretvēja plēve koka konstrukcijām ēkas siltumizolācijas ārsienu risinājumos.

PAROC XMU 100

Difūzijas membrāna

Difūzijas membrāna jumtiem.
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PAROC XES 300wj
PAROC XES 300sj

XPS ekstrudēts
polistirols

Ekstrudēta polistirola plāksne pamatiem, grīdām,
terasēm un apvērstajiem jumtiem.

PAROC CGL 20cy

Pagraba pārsegumu
lamella

Lamella pagraba pārsegumu siltumizolācijai no
apakšas. Izstrādājumu virsma ir pārklāta ar gaišu
gruntskrāsu.

PAROC XNR 001

Apmetuma siets

Cinkots apmetuma siets smagajiem apmetumiem
uz akmens vates. Acs izmērs 19X19 mm.

PAROC XFR 100
PAROC XFR 200
PAROC XFR 300

Stiprinājums smagajām
apmetuma sistēmām

Stiprinājums smagajām apmetuma sistēmām koka,
vieglbetona un betona pamatnēm. Komplektēts
kopā ar apmetuma sieta fiksatoru.
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PIEZĪMES
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PAROC® iestājas par energoefektīviem un ugunsdrošiem akmens vates
izolācijas risinājumiem jaunām un restaurētām ēkām, kuģniecībai un
termināliem, akustikai un citiem industriālajiem projektiem. Šo izstrādājumu
pamatā ir 80 gadus ilga vēsture akmens vates ražošanā un pieredzē, kas
balstās uz tehniskām zināšanām, pastāvīgu produktu izpēti un inovācijām.
Celtniecības izolācijas piedāvājumā ir ietverts plašs produktu un risinājumu
klāsts visām tradicionālajām ēku siltināšanas vajadzībām. Celtniecības
izolācijas produkti, galvenokārt, tiek izmantoti, lai nodrošinātu siltuma, uguns
un skaņas izolāciju ārsienu, jumtu, grīdu un pagrabu, starpstāvu grīdu un
starpsienu risinājumos. Piedāvātajā produktu klāstā atradīsiet arī akustiskos
griestu un sienu paneļus, kā arī akustiskos risinājumus industriālajiem
projektiem.
Tehniskās izolācijas piedāvājumā ir ietverti siltuma, uguns un skaņu izolējoši
produkti apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, rūpniecības
procesu, cauruļvadu, kā arī kuģubūves un terminālu izolācijas risinājumiem.
Plašākai informācijai, lūdzu apmeklējiet www.paroc.lv

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās
saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties
un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā
izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības
veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma.
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