VENTILĒTĀS
FASĀDES
Ventilēto fasāžu siltināšanas risinājumi
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VENTILĒTAS SIENAS
Ventilētā ārējā sienā pirms fasādes
apšuvuma tiek izvietota ventilējama
gaisa sprauga. Gaisa spraugas mērķis ir
izmantot gaisa plūsmu, lai izvēdinātu
pārlieku mitrumu no konstrukcijas un
uzturētu to sausu, nodrošinot pareizu
ekspluatācijas režīmu. Gaisa plūsma
spraugā parasti virzās no lejas uz augšu.
Spraugas apakšējā daļā tiek konstruētas
ventilācijas atveres, lai ļautu gaisam
iekļūt spraugā. Spraugā gaiss uzsilst,
uzņem mitrumu, un plūst uz augšu, līdz
izkļūst ārā caur atverēm sienas augšdaļā.
Sienas konstrukcijas gaisa
necaurlaidībai ir jāatbilst konstrukciju
gaisa hermētiskuma prasībām pirms
siltumizolācijas montēšanas. Jebkādi
montāžas darbi pie fasādes elementiem
nedrīkst samazināt ēkas gaisa
hermētiskumu.
Siltumizolācijai ir jāaizpilda visa
sev paredzētā telpa. Gaisa atstarpes šeit
nedrīkst būt. It īpaši svarīgi izvairīties
no gaisa atstarpēm siltumizolācijas
siltajā pusē. Siltumizolācijas materiāli
ir jāmontē karkasā un/vai mehāniski
jāfiksē pie izolējamās virsmas. Nedrīkst
pieļaut iespēju, ka siltumizolācijas
materiāli sava kalpošanas mūža laikā
pārvietojas un rada atstarpes vai

gaisa „kabatas” starp materiāliem.
Ja siltumizolācija neaizpilda visu sev
paredzēto telpu, gaiss var sākt cirkulēt
un izraisīt konvekciju, kas var ievērojami
pasliktināt plānoto siltumizolācijas
efektivitāti un mitruma apstākļus.
Dažos gadījumos, lai novērstu
aukstā gaisa iekļūšanu porainā
siltumizolācijā, izraisot siltumizolācijas
pretestības pasliktināšanos, ir
nepieciešama pretvēja aizsardzība.
Pretvēja aizsardzības īpašības ir
jāsaskaņo ar gaisa plūsmas spēku
ventilācijas spraugā. Ventilētās sienās
pretvēja aizsardzība var būt vai
nu konstruktīva plāksne, pretvēja
aizsardzības plāksnes vai membrānas.
Prasības pretvēja aizsardzībai ir
atkarīgas no paredzamā gaisa kustības
apjoma ventilējamā gaisa spraugā
aiz fasādes apdares slāņa. Prasības
pretvēja aizsardzībai parasti ir dotas
nacionālajos celtniecības noteikumos.
Galvenokārt tās ir atkarīgas no
ēkas novietojuma (vaļēja vai slēgta
zona) un augstuma, siltumizolācijas
materiāla veida (ar vaļējām vai
slēgtām porām),siltumizolācijas gaisa
caurlaidības un siltumizolācijas slāņa
uzstādīšanas veida.
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VENTILĒJAMO FASĀŽU ELEMENTI
PAMATNE/SIENA

Sienas elements, kas jau atbilst nepieciešamajām gaisa hermētiskuma un mehāniskās stiprības prasībām. Pastāv vairāki
pamatnes/sienas veidi.

KARKASA VAI PAPILDKARKASA

Vertikālu un horizontālu no koka vai
metāla ražotu karkasu konstrukcija, kas
tiek izvietota starp sienu un fasādes apdares materiālu vai apšuvumu.
SILTUMIZOLĀCIJA

PAROC akmens vates siltumizolācija,
kas tiek ievietota starp karkasa statņiem
vai montēta tieši pie sienas un fiksēta ar
stiprinājumiem. Jāizvairās no gaisa atstarpēm starp izolāciju un sienu, kā arī
starp vairākiem siltumizolācijas slāņiem.
Izolācijas biezumam ir jāatbilst Latvijas
būvnormatīvam LBN-002.
PRETVĒJA IZOLĀCIJA/AIZSARDZĪBA

A. MASĪVAS SIENAS/KONSTRUKCIJAS

Mūra sienas – kas tiek celtas no māla,
betona, kalcija silikāta, ventilēta betona
vai akmens ķieģeļiem vai blokiem. Tās
tiek sastiprinātas kopā, izmantojot betona javu vai citu saistvielu.
Betona sienas – sienas, kas ražotas
no betona, kas tiek liets uz vietas vai arī
iepriekš ražots betona paneļu rūpnīcā.

PAROC akmens vates pretvēja izolācijas plāksnes vai ciešas elpojošas membrānas. Galvenais to mērķis ir aizsargāt
siltumizolāciju no gaisa plūsmas kustības. Pretvēja aizsardzība ir jāiestrādā cieši pie siltumizolācijas materiāla
bez gaisa atstarpēm un tai ir jāveido vesels slānis bez atvērtām šuvēm. Pretvēja
aizsardzība jāveido tādā veidā, lai ļautu mitrumam iziet no konstrukciju iekšienes un vienlaicīgi aizsargātu ēku pret
vēja ienākšanu no ārpuses. Pretvēja aizsardzības montēšanas laikā jāpievērš īpaša uzmanība ēkas stūriem, kur starpība
starp vēja spiedienu abās pusēs var būt
ievērojama.

B. VIEGLAS SIENAS/KONSTRUKCIJAS

Šādu konstrukciju gaisa hermētiskumu
panāk, izmantojot gaisa/tvaika barjeru,
ko novieto sienas iekšējā pusē.
Koka karkasu – sienas, kas veidotas
no koka materiāliem, piemēram, statņiem un sijām.
Metāla karkasu – sienas, kas veidotas no tērauda vai alumīnija sakausējumu profiliem.
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VENTILĒTA GAISA SPRAUGA

Gaisa slānis starp pretvēja aizsardzības
slāni un fasādes apšuvuma elementiem,
kura mērķis ir izvadīt pārlieku mitrumu
no konstrukcijas un izvēdināt jebkādu
iekļuvušo lietus ūdeni un novērst iespēju, ka mitrums sasniedz citas konstrukcijas komponentes, kas ir jutīgas pret
mitrumu. Gaisa spraugai ir jābūt vismaz
25 mm platai un tajā nedrīkst atrasties
līstu vai javas atliekas.
FASĀDES APŠUVUMA ELEMENTS

Loksne, dēlis, flīze vai panelis, kas ražots no izturīga materiāla un tiek uzklāts uz sienas ārējās virsmas, piemēram:
koka paneļi, fibrocementa plāksnes, betons, akmens, šīferis, keramika, metāls,
plastmasa, lamināts un ķieģeļu apdare. Fasādes ar mazāku ventilācijas atveru
daudzumu, piemēram, ķieģeļu fasādes,
nodrošinās ievērojami mazāku gaisa
kustību nekā koka paneļi vai citi apšuvuma veidi.
PAPILDMATERIĀLI

Sastāv no dažādiem fiksācijas elementiem karkasiem un siltumizolācijai, kā
arī materiāliem, kas paredzēti ārējai
pretvēja izolācijas un ēkas stūru savienojumu hermetizēšanai.
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PROCESI VENTILĒTĀS FASĀDĒS
MITRUMA KONVEKCIJA

+40 °C
+20 °C
-20 °C

Labi projektēta ēkas norobežojošā konstrukcija pasargā no ārējām klimata ietekmēm un
nodrošina iekšējo komfortu visa gada garumā.
DABISKĀ KONVEKCIJA

Dabiskā konvekcija ir mehānisms vai
siltuma pārvietošanas veids, kurā gaisa
kustību nerada ārējs avots – piemēram,
vējš – bet tikai blīvuma atšķirības gaisā,
kas rodas no temperatūras gradientiem.
Dabiskajā konvekcijā gaiss, kas atrodas ap siltuma avotu, saņem siltumu,
kļūst mazāk blīvs un paceļas augstāk.
Apkārtējais, vēsākais gaiss pārvietojas,
lai to nomainītu. Šis vēsākais gaiss tad
tiek uzsildīts un process turpinās, izveidojot konvekcijas plūsmu; šis process
pārnes enerģiju no konvekcijas šūnas
apakšas uz augšu. Dzenošais spēks dabiskajai konvekcijai ir celtspēja, kas rodas gaisa blīvuma atšķirību rezultātā.

konvekciju var radīt divi siltuma nodošanas procesi. Gaisa infiltrācija caur ēkas
apvalku ir atkarīga no gaisa spiediena
gradienta ēkas konstrukcijā un tās gaisa
caurlaidības. Gaisa iekļūšana ēkas konstrukcijā no ārpuses ir atkarīga no gaisa
spiediena gradienta ventilācijas atstarpē
un no pretvēja barjeras un siltumizolācijas gaisa caurlaidības.

Gaisa klātbūtne materiālā vai konstrukcijas daļā nerada lielas problēmas.
Iespaids kļūst negatīvāks, ja gaiss, kas
satur mitrumu, pārvietojas konstrukcijā. Kustīgs gaiss ienes ūdens tvaiku ēkas
daļās, kur tas var kondensēties, izraisot
paaugstinātu mitruma klātbūtni (mitruma konvekcija). Gaiss pie jebkuras temperatūras satur siltuma daudzumu, kas
ir atkarīgs no gaisa īpatnējās siltumietilpības un starpības starp gaisa temperatūru un absolūto temperatūru. Gaisa
kustība izraisa siltuma plūsmu konstrukcijā (siltuma konvekcija).
Mitruma pārvietošanas mehānismi
konstrukcijā ir mitruma difūzija un mitruma konvekcija. Ūdens tvaiku pārvietošana tvaika satura vai tvaika spiediena
starpības rezultātā ir mitruma difūzija.
Šis mitruma pārvietošanas veids ir relatīvi lēns process. Ūdens tvaiku pārvietošana, kuru izraisa gaisa kustība, kas
saistīta ar gaisa spiediena atšķirībām, ir
mitruma konvekcija. Šis mitruma pārvietošanas veids ir relatīvi ātrs process.
Mitruma konvekcija norāda uz faktu,
ka ūdens tvaika saturs seko gaisam, kas
pārvietojas caur konstrukciju. Ja gaiss
pārvietojas no siltākas zonas uz vēsāku
zonu, gaisā esošais ūdens tvaiks var kondensēties uz aukstām virsmām. Ja gaiss
pārvietojas no vēsas uz siltu zonu, kondensācija nenotiks.

UZSPIESTĀ KONVEKCIJA

Uzspiesto konvekciju izraisa vējš, kas
rada spiediena gradientus ēkas apvalkā. Uzspiestā konvekcija spēlē svarīgu
lomu enerģijas efektivitātē un pretvēja aizsardzības izskaidrošanā. Uzspiesto
BŪVĒJIET HERMĒTISKI

Labs ēkas apvalka gaisa hermētiskums
aizsargā pret gaisa infiltrāciju konstrukcijā. Gaisa necaurlaidības izolācija
ir jāplāno tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu pārklājumu visā ārējā apvalkā.
Jāizvairās no caurumiem gaisa izolācijā. Ēkas hermētiskuma prasības ir definētas Latvijas celtniecības normatīvā
LBN-002.

NODROŠINIET ĒKU PRETVĒJA AIZSARDZĪBU

Lai minimizētu uzspiestās konvekcijas iespaidu, virs siltumizolācijas ir jāizmanto piemērota pretvēja barjera. Mēs
iesakām izmantot pretvēja aizsardzības plāksnes, kurām ir īpašs segums ar
labām pretvēja aizsardzības īpašībām.
Prasības pretvēja barjeras gaisa caurlaidībai ir dotas celtniecības normatīvos.
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AIZSARGĀJIET KONSTRUKCIJAS
PRET MITRUMU

Ir svarīgi, lai siltumizolācija būtu aizsargāta pret ārējo mitrumu, kā arī mitrumu, kas nāk no ēkas iekšpuses.
Mitrums, kas pārvietojas no siltas zonas uz aukstāku zonu, var kondensēties uz aukstām virsmām, tādēļ sienas
ir jākonstruē tā, lai lieko mitrumu varētu viegli izvēdināt no sienas. Pretvēja
aizsardzībai ir jābūt pietiekami augstai
mitruma caurlaidībai, tai jābūt „elpojošai”, lai izvairītos no ūdens tvaika
kondensācijas.

VENTILĒTĀS FASĀDES

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES PAROC® AKMENS VATI?
AKMENS VATE IR DAUDZPUSĪGA NEDEGOŠA
SILTUMIZOLĀCIJA

PAROC akmens vate ir visplašāk un
biežāk piemērotais siltumizolācijas materiāls daudzās Eiropas valstīs.
PAROC akmens vate ir unikāla,
jo tā apvieno lieliskas siltuma un skaņas izolācijas īpašības ar ļoti ugunsdrošu
materiālu. Papildus celtniecībai, akmens vate tiek izmantota apstākļos, kas
siltumizolācijai nosaka ļoti augstas un
daudzveidīgas prasības, piemēram, kuģniecībā un atomelektrostacijās.
LIELISKAS UGUNS IZTURĪBAS ĪPAŠĪBAS
KONSTRUKCIJĀS

Temperatūra (°C)

PAROC akmens vate ir ražota no akmens, tādēļ to var izmantot kā siltumizolāciju vietās ar ļoti augstām
ugunsdrošības prasībām. Gandrīz visi
minerālvates veidi tiek klasificēti kā nedegoši materiāli, tomēr PAROC akmens
vatei ir īpaši augsta kušanas temperatūra, apmēram 1000 °C, nodrošinot ilgāku ugunsaizsardzību. Tādēļ, tā vietā, lai
palielinātu uguns slodzi, PAROC akmens vate nodrošina efektīvu ugunsizturīgu siltumizolācijas risinājumu.
Vairākums PAROC akmens vates produktu bez seguma tiek klasificēti augstākajā reakcijas uz uguni Euroklasē A1.
PAROC akmens vates unikālās
ugunsdrošības īpašības var izmantot
pretuguns izolācijā un konstrukciju
uguns aizsargājošajā apšuvumā.
Konstrukcijās, kuras ir izolētas ar
PAROC akmens vati, jebkura uguns
izplatība tiek palēnināta vai pilnībā
novērsta.
Standarta ugunsgrēka līkne (ISO 834)

1200

Līdz 1000 °C akmens vate
saglabā savas īpašibas

1000
800

Stikls izkūst (~7 min)

600

Koka izcelsmes materiāli aizdegas (~5 min)

400

Plastmasa izkūst (~3 min)

200
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Laiks (min)

Atsevisķu celtniecības materiālu uzvedība
„standarta“ ugunsgrēkā. „Standarta
ugunsgrēks“ simulē gaisa un virsmu
temperatūras palielināšanos ugunsgrēka
laikā tipiskā istabā.
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PAREIZIE MATERIĀLI
GARANTĒ LABĀKOS REZULTĀTUS

No visiem minerālvates veidiem, akmens vatei ir labākā noturība pret
sārmainu vidi. Tas ir īpaši svarīgi konstrukcijas ilgmūžībai kontaktā ar cementa un kaļķu javu, kas tiek izmantota
apmetuma fasāžu sistēmās.
IZOLĀCIJAS MATERIĀLS,
KAS KALPO VISU ĒKAS MŪŽU

PAROC akmens vate saglabā savas siltumizolācijas īpašības visu ēkas mūžu.
PAROC akmens vate ir ķīmiski robusts materiāls ar spēcīgu pretestību pret
organiskām eļļām, šķīdinātājiem un
sārmiem.
SAGLABĀ SAVU FORMU

PAROC akmens vate neizplešas un
nerūk, pat dramatisku temperatūras vai
mitruma izmaiņu rezultātā. Tādēļ pie
plātņu savienojumiem neveidosies plaisas un līdz ar to neradīsies siltuma noplūdes vai mitruma kondensācijas risks.
NEABSORBĒ UN NEUZKRĀJ MITRUMU

PAROC akmens vate neabsorbē un
neuzkrāj mitrumu kapilārā veidā,

PAROC akmens vate iztur ļoti augstas
temperatūras. Attēlā ir parādīts PAROC
produkta testa paraugs pirms un pēc EN
ISO 1182 nedegošo īpašību testa, kurā
testa paraugs tiek dedzināts pie 750 °C
temperatūras.

nodrošinot ātru iztvaikošanu konstrukcijās. Ēka, kas izolēta ar PAROC akmens vati, paliek sausa, nodrošinot
veselīgu iekšējā gaisa kvalitāti un ilgu
ēkas kalpošanas mūžu. Izsmeļoši pētījumi, kurus Somijā veica Tamperes
Tehnoloģijas Universitāte (Mikrobu
augšana betona paneļa fasāžu siltumizolācijā, 1999.g.) un Turku Universitāte
(Mikrobu piesārņojums apmestu betona sienu siltumizolācijas slāņos, 1999.g.)
apstiprina, ka PAROC akmens vate ir
slikta vide mikrobu augšanai.

izmantošanas veidiem. Akmens vate nesatur jebkādas vielas vai ķimikālijas, kas
liegtu veikt vai apgrūtinātu tās otrreizēju pārstrādi.

EFEKTĪVA SKAŅAS IZOLĀCIJA

PAROC akmens vate ir īpaši tīrs materiāls, līdz ar to tas ir izvēlēts kā izolācijas
materiāls mājām, kas būvētas cilvēkiem ar alerģijām un elpošanas slimībām. Somijas Ēku Informācijas fonds
un Iekštelpu Gaisa Asociācija klasificē
PAROC akmens vati ar labāko M1 pakāpi emisijas klasifikācijā, jo tā nepiesārņo iekštelpu gaisu.

Pateicoties savai porainajai šķiedras
konstrukcijai, PAROC akmens vate nodrošina lielisku skaņas izolāciju pret ārējo troksni caur sienām un jumtiem, kā
arī iekšējo troksni caur šķērssienām, stāvu grīdām un akustiskajiem griestiem.
ILGTSPĒJĪGA

PAROC akmens vate nodrošina ilgtspēju visa savā dzīves ciklā. Akmens vate ir
sevi pierādījis, izturīgs izolācijas materiāls, kas nodrošina ievērojamu enerģijas
ietaupījumu, ugunsdrošības un lieliskas skaņas izolācijas īpašības dažādiem

Tinkamai įrengtose konstrukcijose drėgmė

Pateicoties
PAROC
akmens
vates vatos
išgaruoja lengvai
ir greitai
dėl akmens
„elpojošai”,
gaisa caurlaidīgai struktūrai,
orui laidžios struktūros.
mitrums pareizi veidotās konstrukcijās ātri
izgaro un konstrukcijas paliek sausas.
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PAROC – IZOLĀCIJAS EKSPERTS

Kā viens no vadošajiem siltumizolācijas
ražotājiem, Paroc, kopā ar jomas vadošajiem pētniekiem un iestādēm, ir guvis ievērojamu pieredzi siltumizolācijas
sektorā.
PAROC AKMENS VATE UN
TELPU GAISA KVALITĀTE

PAROC akmens vate nekūst pat ugunī.
Līdz ar to konstrukcija var izturēt
uguni ievērojami ilgāk – tas var būtiski
paaugstināt izglābšanās iespēju un uzlabot
iespēju samazināt zaudējumus.

VENTILĒTĀS FASĀDES

VENTILĒTĀS FASĀDES - RISINĀJUMI
Risinājumi ventilētajām fasādēm tiek ieteikti atkarībā no ēkas veida. Mēs esam
izstrādājuši risinājumus ģimenes mājām,
vairākstāvu namiem un rūpnieciskām
ēkām. Risinājumi ventilētām fasādēm
ir jāizstrādā un jāizvēlas tā, lai atbilstu U-vērtības prasībām, ugunsdrošības
prasībām, risinājumiem ir jābūt gaisa un
vēja hermētiskiem un tiem jānodrošina
mitruma nekondensēšanās konstrukcijā. Turklāt, it īpaši vēsākos klimatos, siltumizolācijai ir jābūt spējīgai minimizēt
vai pat likvidēt aukstuma tiltu efektu,
kuru rada komponenti, piemēram, betons, tērauds vai koks, kas iziet caur vairākiem konstrukcijas sienas slāņiem.

ĢIMENES MĀJAS. KOKA KARKASA SIENAS
Viens no populārākajiem sienu veidiem ģimenes māju būvniecībā ir koka karkasa sienas. Ar siltumizolāciju aizpildīta koka
karkasa konstrukcija tiek izmantota, lai izturētu slodzes, kā
arī kā siltumizolācijas slānis. PAROC eXtra izolācijas slānim
ir jāaizpilda atstarpe starp koka statņiem. Koka karkasa sienas
ir jākonstruē tā, lai tās atbilstu slodzes prasībām, lai tām būtu
pareizas U-vērtības, lai tās būtu gaisa un vēja hermētiskas un
neuzkrātu mitrumu konstrukcijas iekšpusē. Koka karkasa sienām var izmantot dažādus apšuvuma veidus.
Aiz apšuvuma tiek izvietota ventilācijas gaisa sprauga
un sienas atverei ir jānodrošina labs ventilācijas līmenis.
Tādēļ mēs iesakām izmantot pretvēja aizsardzības izolāciju,
piemēram PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t vai
PAROC Cortex nosedzot statņus ar vienlaidus siltumizolācijas
slāni. Vēja aizsardzības plākšņu PAROC Cortex un
PAROC Cortex b šuves jāhermetizē ar speciālu līmlenti.
Šīs līmlentes ir PAROC XST 020 baltā krāsā, un
PAROC XST 040 melnā krāsā. Savienojumus ēkas stūros
un ap atverēm hermetizējiet ar PAROC XST 021 ( balta) un
PAROC XST 041 (melna).
Šis vienlaidus slānis ievērojami samazina aukstuma
tiltus un relatīvo mitrumu uz koka statņiem. Iekšējo gaisa
hermētiskumu nodrošina gaisa/tvaika barjera. Šāda veida
konstrukcijām ir būtisks gan iekšējais, gan ārējais gaisa
hermētiskums.
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VENTILĒTĀS FASĀDES

ĢIMENES MĀJAS. KOKA KARKASA SIENAS

3
1

3

4
1

2

4

2

6
5

5
6

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

7

1
2
3
4

Iekšējā virsma; reģipša plāksne
Statņi cc 600 mm/PAROC eXtra
Gaisa/tvaika barjera
Koka karkass cc 600 mm/ PAROC eXtra
Pretvēja aizsardzības izolācija;
PAROC Cortex, PAROC WAS 25t vai PAROC WAS 35t
Nolīmētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
(tikai PAROC Cortex izstrādājumiem)
Lata+ ventilācijas sprauga ≥ 20 mm
Koka apšuvums ar ventilāciju vertikālā virzienā

Iekšējā virsma; ģipškartona loksne
Statņi cc 600 mm/PAROC eXtra
Gaisa/tvaika barjera
Koka karkass cc 600 mm/PAROC eXtra
Pretvēja aizsardzības izolācija;
PAROC Cortex, PAROC WAS 25t vai PAROC WAS 35t
Nolīmētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
(tikai PAROC Cortex izstrādājumiem)
5 Starplika+ ventilācijas sprauga ≥ 30 mm
6 Ķieģeļu apšuvums ar ventilācijas atverēm apakšā

PAROC eXtra
(horizontālais karkass)

50

50

mm

PAROC eXtra
(horizontālais karkass)

50

50

mm

PAROC eXtra (statņi)

175

200

mm

PAROC eXtra (statņi)

175

200

mm

PAROC Cortex (b)

30

30

mm

0,15

0,14

W/m²K

PAROC eXtra
(horizontālais karkass)

50

50

mm

PAROC eXtra (statņi)

175

200

PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t

50
0,14

PAROC Cortex (b)
U-vērtība

U-vērtība

30

30

mm

0,15

0,14

W/m²K

PAROC eXtra
(horizontālais karkass)

50

50

mm

mm

PAROC eXtra (statņi)

175

200

mm

30

mm

PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t

30

30

mm

0,14

W/m²K

0,15

0,14

W/m²K

U-vērtība

U-vērtība

APRĒĶINA PARAMETRI:

APRĒĶINA PARAMETRI:

Tvaika barjera

λU = 0,33 W/mK

Ģipškartona loksne

λU = 0,25 W/mK

PAROC eXtra
PAROC Cortex (b),
PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t

R = 0,001 m²K/W

Tvaika barjera

λU = 0,33 W/mK

R = 0,052 m²K/W

Ģipškartona loksne

λU = 0,25 W/mK

λU = 0,036 W/mK

PAROC eXtra

λU = 0,036 W/mK

λU = 0,033 W/mK

PAROC Cortex (b),
PAROC WAS 25t,
PAROC WAS 35t

λU = 0,033 W/mK

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

Virsmas siltumpretestība
Kokmateriāls

d = 0,15–
0,20 mm
d = 13 mm

Kokmateriāls

U-VĒRTĪBAS KOREKCIJAS:
• Koka karkass 50×50/150/175/200 mm, attālums starp centriem 600 mm.
• Mehānisko stiprinājumu iespaids ir mazāks par 3% ‒> korekcija nav nepieciešama.

9

R = 0,001 m²K/W
R = 0,052 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

Virsmas pretestība

λU = 0,12 W/mK

d = 0,15–
0,20 mm
d = 13 mm

λU = 0,12 W/mK

VENTILĒTĀS FASĀDES

ĢIMENES MĀJAS. KOKA KARKASA SIENAS
3
2
1
1
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4
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6
7

6

5
7

1
2
3
4
5
6

Iekšējā virsma; ģipškartona loksne
Gaisa/tvaika barjera
Koka karkass cc 600 mm/PAROC eXtra
Horizontāls koka karkass cc 600 mm/PAROC eXtra
Pretvēja aizsardzība (elpojoša kokšķiedru plāksne)
Horizontāls koka karkass 22×100 mm/ventilācijas sprauga
Koka apšuvums ar vertikālu ventilāciju

Iekšējā virsma; ģipškartona loksne
Gaisa/tvaika barjera
Koka karkass cc 600 mm/PAROC eXtra
Pretvēja aizsardzība (pretvēja ģipškartona loksne)
Horizontāls koka karkass 22×100 mm/ventilācijas sprauga
Koka apšuvums ar vertikālu ventilāciju

Šis pamata ventilētās koka sienas veids satur tikai galvenos slāņotās sienas konstrukcijas komponentus. Siltumizolācija tiek
montēta koka karkasā. Pretvēja aizsardzība tiek nodrošināta, izmantojot pretvēja ģipškartona loksnes. Ventilācijas atstarpi parasti izveido, izmantojot kokmateriālus ar izmēru
22×100 mm horizontāli vai ar šķērsām klātu dubulto karkasu,
atkarībā no koka apšuvuma virziena.
PAROC eXtra
(horizontāli statņi)

50

50

50

PAROC eXtra
(horizontāls karkass)

mm

PAROC eXtra (statņi)

150

175

200

mm

U-vērtība

0,20

0,18

0,16

W/m²K

APRĒĶINA PARAMETRI:
Tvaika barjera

50

50

50

mm

PAROC eXtra (statņi)

150

175

200

mm

U-vērtība

0,20

0,18

0,16

W/m²K

APRĒĶINA PARAMETRI:
λU = 0,33 W/mK

d = 0,15–
0,20 mm

R = 0,001 m²K/W

Tvaika barjera

λU = 0,33 W/mK

d = 0,15–
0,20 mm

R = 0,001 m²K/W

Ģipškartona loksne

λU = 0,25 W/mK

d = 13 mm

R = 0,052 m²K/W

Ģipškartona loksne

λU = 0,25 W/mK

d = 13 mm

R = 0,052 m²K/W

Elpojoša kokšķiedru plāksne

λU = 0,055 W/mK

d = 12 mm

R = 0,218 m²K/W

PAROC eXtra

λU = 0,036 W/mK

Pretvēja aizsardzības
ģipškartona loksne

λU = 0,25 W/mK

d = 9 mm

R = 0,036 m²K/W

PAROC eXtra

λU = 0,036 W/mK

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

Virsmas pretestība
Kokmateriāls

λU = 0,12 W/mK

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

Virsmas pretestība
Kokmateriāls

U-VĒRTĪBAS KOREKCIJAS:
• Koka karkass 50×50/150/175/200 mm, attālums starp centriem 600 mm.
• Mehānisko stiprinājumu iespaids ir mazāks par 3% ‒> korekcija nav nepieciešama.
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λU = 0,12 W/mK

VENTILĒTĀS FASĀDES

ĢIMENES MĀJAS. MASĪVĀS SIENAS
Populārākais risinājums ģimenes mājām ir nesošās sienas veidošana no betona, dažādiem ķieģeļu vai bloku veidiem. Arī
šajā gadījumā ventilējamās fasādes uzskatāmas par visatbilstošākajām Latvijas klimatam. Masīvās sienas ģimenes mājām ir
jākonstruē tā, lai tās atbilstu konstruktīvajām prasībām, tām
būtu pareizas U-vērtības un tās būtu gaisa un vēja hermētiskas
un neuzkrātu mitrumu konstrukcijas iekšpusē.
Ventilācijas sprauga tiek izvietota aiz apšuvuma, un
apdares atverēm ir jānodrošina labs ventilācijas līmenis.
Tādēļ mēs iesakām izmantot pretvēja aizsardzības izolāciju,
piemēram PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t vai
PAROC Cortex One.
Vēja aizsardzības plākšņu PAROC Cortex izstrādājumu
šuves, tai skaitā ēku stūros un ap atverēm, jāhermetizē ar
speciālu līmlenti, kas, tāpat kā plāksnes, ir divas krāsās - baltas
un melnas. Plākšņu šuves hermetizējiet ar PAROC XST 020
(balta), un PAROC XST 040 (melna). Savienojumus ēkas
stūros un ap atverēm hermetizējiet ar PAROC XST 021
(balta) un PAROC XST 041 (melna).

1

4
2
3
5

1
2
3
4
5
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Nesošā siena no ķieģeļiem
Koka karkass abos virzienos cc 600 mm/PAROC eXtra
Pretvēja aizsardzība
(PAROC WAS 35t, PAROC WAS 25t, PAROC Cortex)
Vertikāls koka karkass 22×100 mm/ventilācijas sprauga
Horizontāls koka apšuvums

VENTILĒTĀS FASĀDES

ĢIMENES MĀJAS. MASĪVĀS SIENAS

1

1
2

4

2
3
3

5
4

1
2
3
4

1

Balsta konstrukcija; betons, paneļi, bloki, ķieģeļi vai citas
konstrukcijas no akmens
PAROC Cortex One vai PAROC WAS 50 (t, tb)
Nolīmētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
(tikai PAROC Cortex izstrādājumiem)
Ventilācijas sprauga ≥ 30 mm
Ķieģeļu apšuvums ar ventilācijas atverēm apakšējā daļā

2
3
4
5

PAROC Cortex One (b)

100

150

180

mm

U-vērtība

0,33

0,22

0,19

W/m²K

PAROC WAS 50t

150

200

250

mm

U-vērtība

0,23

0,17

0,14

W/m²K

d = 150 mm

R = 0,060 m²K/W

APRĒĶINA PARAMETRI:
Dzelzsbetons 2 %, 2400 kg/m³

Balsta konstrukcija; betons, paneļi, bloki, ķieģeļi vai citas
konstrukcijas no akmens
Siltumizolācija; PAROC eXtra
Pretvēja aizsardzības izolācija; PAROC WAS 35t
Ventilācijas sprauga ≥ 30 mm
Ķieģeļu apšuvums ar ventilācijas atverēm apakšējā daļā

PAROC WAS 35t

30

30

50

30

50

mm

PAROC eXtra

100

150

150

200

200

mm

U-vērtība

0,25

0,2

0,18

0,15

0,14

W/m²K

APRĒĶINA PARAMETRI:
λU = 2.5 W/mK

Dzelzsbetons 2 %, 2400 kg/m³

λU = 2.5 W/mK

PAROC Cortex One (b)

λU = 0,033 W/mK

PAROC WAS 35t

λU = 0,033 W/mK

PAROC WAS 50t

λU = 0,034 W/mK

PAROC eXtra

λU = 0,036 W/mK

Virsmas pretestība

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

Virsmas pretestība

U-VĒRTĪBAS KOREKCIJAS:
• Mehāniskie stiprinātāji: Ø 4 mm, 4 stiprinātāji/m², lu = 17 W/mK.
• Mehānisko stiprinājumu iespaids ir maks. 0.002 W/m²K = mazāks par 3% ‒> korekcija nav nepieciešama.
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d = 150 mm

R = 0,060 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

VENTILĒTĀS FASĀDES

DAUDZSTĀVU ĒKAS
Prasības daudzstāvu ēku vēja aizsardzībai un ugunsdrošībai
ir ievērojami augstākas nekā citiem ēku veidiem. Tādēļ mēs
esam izstrādājuši augstākās kvalitātes risinājumu ventilētām
fasādēm, kas var atbilst augstām vēja un ugunsdrošības prasībām. Šis risinājums var tikt izmantots fasāžu izolācijā ēkām,
kas atrodas vējainos reģionos (atvērtos laukos vai pie jūras
krasta) un daudzstāvu ēkās.
Šim ekskluzīvajam ventilējamo fasāžu risinājumam mēs
piedāvājam Cortex sistēmas izstrādājumus:
CORTEX SISTĒMAS IZSTRĀDĀJUMI AR BALTU PĀRKLĀJUMU:

• PAROC Cortex vai PAROC Cortex One –
akmens vates plāksnes;
• PAROC XST 020 –
līmlente šuvju hermetizēšanai;
• PAROC XST 021 – līmlente ēkas stūru un atveru
hermetizēšanai.
CORTEX SISTĒMAS IZSTRĀDĀJUMI AR MELNU PĀRKLĀJUMU:

• PAROC Cortex b vai PAROC Cortex One b –
akmens vates plāksnes;
• PAROC XST 040 –
melna līmlente šuvju hermetizēšanai;
• PAROC XST 041 –
melna līmlente ēkas stūru un atveru hermetizēšanai.
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VENTILĒTĀS FASĀDES

DAUDZSTĀVU ĒKAS. KARKASA SISTĒMA
HORIZONTĀLĀ KARKASA SISTĒMA

VERTIKĀLĀ KARKASA SISTĒMA

4
1

5
1

3

3

2

6

5
2

1
2
3
4
5

1

Balsta konstrukcija; paneļi, ķieģeļi, betons, u.c.
Tērauda karkass/PAROC eXtra
PAROC Cortex
Nolīmētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
Ventilācijas sprauga
Fasādes apšuvums (tērauda paneļi, fibrocementa paneļi,
keramikas/akmens plātnes)

2
3
4
5
6

4

Balsta konstrukcija; paneļi,
ķieģeļi, betons, u.c.
Tērauda karkass
PAROC Cortex One
Nolīmētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
Ventilācijas sprauga
Fasādes apšuvums (tērauda paneļi, fibrocementa paneļi,
keramikas/akmens plātnes)

STŪRI

Ēkas stūri ir kritiski svarīgas vietas; līdz ar to tie ir jāņem vērā siltumizolācijas montēšanas laikā. Mēs iesakām izmantot ārējo hermetizācijas līmlenti
PAROC XST 020 vai PAROC XST 040 šuvju vēja aizsardzībai un PAROC XST 021 vai PAROC XST 041 stūriem.

1
5

2

6

3

1

3

6
7
4
2

4
5

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

Balsta konstrukcija; paneļi, ķieģeļi, betons, u.c.
PAROC eXtra
PAROC Cortex
Ar lenti izolētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
Ar lenti izolētas šuves; PAROC XST 021 vai PAROC XST 041
Ventilācijas sprauga ≥ 30 mm
Fasādes apšuvums (tērauda paneļi, fibrocementa paneļi,
keramikas/akmens plātnes)
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Balsta konstrukcija; paneļi, ķieģeļi, betons, u.c.
Tērauda karkass/ PAROC eXtra
PAROC Cortex
Nolīmētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
Ventilācijas sprauga
Fasādes apšuvums (tērauda paneļi, fibrocementa paneļi,
keramikas/akmens plātnes)

VENTILĒTĀS FASĀDES

DAUDZSTĀVU ĒKAS. MASĪVAS SIENAS AR ĶIEĢEĻU APŠUVUMU

3
1

1

2
2

4

4
3
5

5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

Balsta konstrukcija; paneļi, ķieģeļi, betons, u.c.
PAROC Cortex One
Ar lenti izolētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
Ventilācijas sprauga
Fasādes apšuvums (ķieģeļi) ar ventilācijas atverēm

PAROC Cortex One (b)

100

150

180

mm

U-vērtība

0,33

0,22

0,19

W/m²K

PAROC Cortex (b)

APRĒĶINA PARAMETRI:
Dzelzsbetons 2 %, 2400 kg/m³
PAROC Cortex One (b)
Virsmas pretestība

Balsta konstrukcija; paneļi, ķieģeļi, betons, u.c.
PAROC eXtra
PAROC Cortex
Ar lenti izolētas šuves; PAROC XST 020 vai PAROC XST 040
Ventilācijas sprauga
Fasādes apšuvums (ķieģeļi) ar ventilācijas atverēm

50

30

50

30

50

mm

PAROC eXtra

150

175

175

200

200

mm

U-vērtība

0,18

0,17

0,16

0,16

0,14

W/m²K

APRĒĶINA PARAMETRI:
λU = 2.5 W/mK

d = 150 mm

R = 0,060 m²K/W

Dzelzsbetons 2 %, 2400 kg/m³

λU = 0,033 W/mK
Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

λU = 2.5 W/mK

PAROC Cortex (b)

λU = 0,033 W/mK

PAROC eXtra

λU = 0,036 W/mK

Virsmas pretestība

U-VĒRTĪBAS KOREKCIJAS:
• Mehāniskie stiprinātāji: Ø 4 mm, 4 stiprinātāji/m², lu = 17 W/mK.
• Mehānisko stiprinājumu iespaids ir maks. 0.002 W/m²K = mazāks par 3% ‒> korekcija nav nepieciešama.
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d = 150 mm

R = 0,060 m²K/W

Rsi + Rse = 0,26 m²K/W

VENTILĒTĀS FASĀDES

RŪPNIECISKĀS ĒKAS. METĀLA KARKASA SIENA
Ventilējamā fasāde ir tipisks risinājums rūpnieciskām ēkām un noliktavām. Konstrukcijas siltuma pretestību
var ievērojami uzlabot, ievietojot nepārtrauktu sienas izolācijas slāni virs karkasa, lai novērstu siltuma tiltus. Ēkās, kur
telpu gaisa apstākļi ir īpaši problemātiski, piemēram, ar augstu mitrumu un/vai
temperatūru, ir īpaši svarīgi plānot pareizu, hermētisku tvaika barjeru un nodrošināt fasādes adekvātu ventilāciju.

1

1

5

2

4
2
3

1
2
3
4
5
6

4
3
5

6

1
2
3
4
5

Lokšņu metāls
Gaisa/tvaika barjera
Balsta konstrukcija; tērauda karkass/PAROC eXtra
PAROC WAB 10t
Ventilācijas sprauga
Lokšņu metāls
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Balsta konstrukcija; Betona vai tērauda kolonnas
Metāla seguma celtniecības elements/PAROC eXtra
PAROC WAB 10t, PAROC WAS 25t
Ventilācijas sprauga
Lokšņu metālss

VENTILĒTĀS FASĀDES

MONTĀŽA UZ MASĪVAS SIENAS AR VIENU METĀLA KARKASU
Metāla karkasa veids, attālumi (izkārtojums), metāla karkasa elementu
biezums un nepieciešamās skrūves ir jāatlasa un jāaprēķina saskaņā
ar nacionālajiem normatīviem, ņemot vērā sienas veidu, vēja slodzes
noteiktā zonā, ēkas augstumu, apšuvuma veidu, u.c.

1200

1

Izmantojiet atdalošas
starplikas starp metāla
elementu un sienu.

1200

1

VIENSLĀŅA RISINĀJUMS

600

1
2

Montējiet siltumizolāciju
PAROC eXtra un
pretvēja aizsardzības
izolāciju PAROC Cortex
virs metāla elementiem
vai izmantojiet viena
slāņa risinājumu
PAROC Cortex One.

600

600

600

600

600

Siltumizolāciju un pretvēja aizsardzība
(PAROC WAS 35t(b), PAROC Cortex One)

DIVSLĀŅU RISINĀJUMS

5

600

600

600

600

600

600

1
2

1200

4

Hermetizējiet pretvēja
aizsardzības slāņa
savienojumus un ēkas
stūrus, izmantojot
PAROC XST 020 un
PAROC XST 021.
Izmantojiet līdz
4 stiprinājumiem
uz kvadrātmetru,
lai nostiprinātu
siltumizolācijas plāksnes.
Piestipriniet sistēmas
ārējā karkasa elementu,
kas izveido vismaz
20 mm gaisa spraugu
konstrukcijā.

Montējiet fasādes
apšuvumu.

1200

3

1200

1

600

1
2
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600

600

600

600

Siltumizolācija (PAROC eXtra)
Pretvēja aizsardzība (PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t(b))

VENTILĒTĀS FASĀDES

MONTĀŽA UZ MASĪVAS SIENAS AR DUBULTU KARKASU
Metāla karkasa veids, attālumi (izkārtojums), metāla karkasa elementu
biezums un nepieciešamās skrūves ir jāatlasa un jāaprēķina saskaņā
ar nacionālajiem normatīviem, ņemot vērā sienas veidu, vēja slodzes
noteiktā zonā, ēkas augstumu, apšuvuma veidu, u.c.

2

600

1

600

Izmantojiet atdalošas
starplikas starp metāla
nesošo elementu un
sienu.
Montējiet metāla profilus
pie metāla nesošā
elementa, lai izveidotos
nepieciešamais
horizontālais karkass
siltumizolācijai.

600

1

DIVSLĀŅU RISINĀJUMS

1200

1200

1200

1

Montējiet PAROC eXtra
karkasā.

4

Virs
PAROC eXtra izmantojiet
PAROC Cortex b kā
pretvēja izolāciju.
Hermetizējiet pretvēja
aizsardzības slāņa
savienojumus un ēkas
stūrus, izmantojot
PAROC XST 040 un
PAROC XST 041.
Lai nostiprinātu
siltumizolācijas
slāņus, izmantojiet
4 stiprinājumus uz
kvadrātmetru.
Piestipriniet sistēmas
karkasa ārējo elementu,
kas izveido vismaz
20 mm platu gaisa
spraugu konstrukcijā.

2

1200

3

6

7

8

1
2

600

600

600

Siltumizolācija (PAROC eXtra)
Pretvēja aizsardzība (PAROC WAB 10t)

1
3

1800

5

600

1200

Montējiet fasādes
apšuvumu.

3
3
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1200

Siltumizolācija (PAROC eXtra)
Pretvēja aizsardzība (PAROC Cortex)

1200

VENTILĒTĀS FASĀDES

MONTĀŽA UZ MASĪVAS SIENAS BEZ KARKASA
VIENSLĀŅA RISINĀJUMS

Piestipriniet
nepieciešamo metāla
enkuru skaitu pie
pastāvošās sienas
saskaņā ar projektu.

1200

1

1200

1

600

2

Montējiet siltumizolāciju
PAROC eXtra un vēja
aizsardzības izolāciju
PAROC Cortex uz
metāla enkuriem
vai izmantojiet
vienslāņa risinājumu
PAROC Cortex One.

1

600

600

600

600

600

Siltumizolāciju un pretvēja aizsardzība (PAROC WAS 35t(b)),
PAROC WAS 50t, PAROC Cortex One)

DIVSLĀŅU RISINĀJUMS

4

Hermetizējit pretvēja
aizsardzības slāņa
savienojumus un ēkas
stūrus, izmantojot
PAROC XST 020 un
PAROC XST 021.
Atstājiet vismaz 30 mm
gaisa atstarpi.

1200

3

1200

1

600

600

600

600

600

600

1

Montējiet fasādes
apšuvumu no ķieģeļiem
ar ventilācijas atverēm
apakšējā daļā.

2

1200

5

600

1
2
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600

600

600

600

Siltumizolācija (PAROC eXtra)
Pretvēja aizsardzība
(PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t(b)), PAROC Cortex)

VENTILĒTĀS FASĀDES

KOKA KARKASA SIENAS MONTĀŽA
DIVSLĀŅU RISINĀJUMS

Starp koka rāmjiem
montējiet PAROC eXtra
plātnes. Tām ir jāaizpilda
karkass, nedrīkst pastāvēt
atstarpes.

1200

1

1200

1

600

4

8

Izmantojiet koka latu
starplikas ar apm.
600 mm attālumu pa
centriem (atbilstoši koka
karkasam).
Ja ārpusē būs vertikāls
apšuvums, pienaglojiet
horizontālu ārējo karkasu
virs 22mm vertikālas koka
starplikas.
Ja jums būs horizontāls
apšuvums, vispirms
pienaglojiet horizontālu
ārējo karkasu un tad vēl
vienu karkasu vertikālā
virzienā.
Montējiet apšuvumu.

600
1200

1200

Siltumizolācija (PAROC eXtra)
Pretvēja aizsardzība (PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t(b))

1
3

1800

7

600

2

1
2

6

600

1

1200

5

600

600

3

Pa virsu montējiet pretvēja
aizsardzības plātni
PAROC WAS 25t vai
PAROC Cortex.
Pagaidu nostiprināšanai
izmantojiet naglas vai
skrūves un paplāksnes.
Ja izmantojat
PAROC Cortex
risinājumu, izolējiet
savienojumu vietas ar
PAROC XST 020.

600

600

2

600

1200

3
3

20

1200

Siltumizolācija (PAROC eXtra)
Pretvēja aizsardzība (PAROC Cortex)

1200

VENTILĒTĀS FASĀDES

MATERIĀLU INFORMĀCIJA
PAROC® EXTRA™

PAROC® WAS 50 (t, tb)

PAROC® WAS 35 (t, tt, tb)

Daudzfunkcionālā vispārīgā izolācija ārējo
sienu, griestu un grīdu siltuma izolēšanai, kā
arī iekšējo sienu un grīdu skaņas un uguns
izolēšanai. Materiāla elastīgums ļauj to viegli
izmantot un montēt.

Sienas plātne PAROC WAS 50 (t, tb) ir
nedegoša akmens vates izolācija pastāvošām
un jaunām ventilētām ārējām sienām.

Sienas plātne PAROC WAS 35 (t, tt, tb) ir
nedegoša akmens vates izolācija pastāvošām
un jaunām ventilētām ārējām sienām.

IZMĒRI

IZMĒRI

IZMĒRI

Platums × garums

565 x 1220, 610 x 1220 mm

Biezums

42–200 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

Platums × garums

600 × 1200 mm

Biezums

50–200 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

Platums × garums

600 × 1200 mm

Biezums
Platums × garums

30–200 mm
1200 × 1800 mm

Biezums

30–50 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

IEPAKOJUMS

IEPAKOJUMS

IEPAKOJUMS

Plastmasas paka vai pakas uz paletes

Plastmasas paka vai pakas uz paletes

Plastmasas paka vai pakas uz paletes

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

lD = 0,033 W/mK, saskaņā ar EN 13162

lD = 0,034 W/mK, saskaņā ar EN 13162

lD = 0,033 W/mK, saskaņā ar EN 13162

ĪPATNĒJĀ GAISA CAURLAIDĪBA

ĪPATNĒJĀ GAISA CAURLAIDĪBA

ĪPATNĒJĀ GAISA CAURLAIDĪBA

l ≤ 120 × 10 -6 m³/msPa,
saskaņā ar EN 29053

l ≤ 50 × 10 -6 m³/msPa,
saskaņā ar EN 29053

l ≤ 35 × 10 -6 m³/msPa,
saskaņā ar EN 29053

UGUNSREAKCIJAS KLASE

UGUNSREAKCIJAS KLASE

UGUNSREAKCIJAS KLASE

A1, saskaņā ar EN 13501-1

A1, saskaņā ar EN 13501-1

A1, saskaņā ar EN 13501-1

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

APTUVENAIS SVARS

APTUVENAIS SVARS

APTUVENAIS SVARS

30 kg/m³ ±10 %

45 kg/m³ ±10 %

70 kg/m³ ±10 %
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VENTILĒTĀS FASĀDES

MATERIĀLU INFORMĀCIJA
PAROC® WAS 25 (t, tb)

PAROC® WAB 10t

PAROC® CORTEX ™ (b)

Pretvēja izolācijas plāksne PAROC WAS 25
(t, tb) ir nedegoša akmens vates izolācija
pastāvošām un jaunām ventilētām ārējām
sienām.

Pretvēja izolācijas plāksne PAROC WAB
10t ir nedegoša akmens vates izolācija
pastāvošām un jaunām ventilētām ārējām
sienām.

Vēja aizsardzības plātnes PAROC Cortex ir
nedegoša akmens vates izolācija ar iebūvētu
nedegošu vēja hermētisku apdari pastāvošām
un jaunām labi ventilētām ārējām sienām
daudzstāvu ēkās.

IZMĒRI

IZMĒRI

IZMĒRI

Platums × garums

600 × 1200 mm

Biezums
Platums × garums

30–150 mm
1200 × 1800 mm

Biezums

Platums × garums

1200 × 1800 mm

Biezums

20 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

Platums × garums

600 × 1200, 1200 × 1800 mm

Biezums

30–50 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

30–50 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

IEPAKOJUMS

IEPAKOJUMS

IEPAKOJUMS

Plastmasas paka vai pakas uz paletes

Plastmasas paka, plastmasas pakas uz
paletes vai neiepakots produkts uz paletes

Plastmasas paka, plastmasas pakas uz
paletes vai neiepakots produkts uz paletes

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

VIRSMAS PĀRKLĀJUMS

lD = 0,033 W/mK, saskaņā ar EN 13162

lD = 0,036 W/mK, saskaņā ar EN 13162

PAROC Cortex virsmai ir baltas
krāsas pārklājums.
PAROC Cortex b virsmai ir melnas
krāsas pārklājums.

ĪPATNĒJĀ GAISA CAURLAIDĪBA

ĪPATNĒJĀ GAISA CAURLAIDĪBA

l ≤ 25 × 10 -6 m³/msPa,
saskaņā ar EN 29053

l ≤ 10 × 10 -6 m³/msPa,
saskaņā ar EN 29053

UGUNSREAKCIJAS KLASE

UGUNSREAKCIJAS KLASE

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

A1, saskaņā ar EN 13501-1

A1, saskaņā ar EN 13501-1

lD = 0,033 W/mK, saskaņā ar EN 13162

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ

GAISA CAURLAIDĪBAS FAKTORS

WP ≤ 1 kg/m²

WP ≤ 1 kg/m²

lk ≤ 10 × 10 -6 m³/m²sPa

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA

UGUNSREAKCIJAS KLASE

WL(P) ≤ 3 kg/m²

WL(P) ≤ 3 kg/m²

A2 - s1, d0, saskaņā ar EN 13501-1

APTUVENAIS SVARS

ŪDENS TVAIKA PRETESTĪBAS FAKTORS

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ

90 kg/m³ ±10 %

µ=1

WP ≤ 1 kg/m²

APTUVENAIS SVARS

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA

160 kg/m³ ±10 %

WL(P) ≤ 3 kg/m²

ŪDENS TVAIKA PRETESTĪBA
Z ≤ 0,10 m²hPa/mg

APTUVENAIS SVARS
80 kg/m³ ±10 %
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VENTILĒTĀS FASĀDES

PAROC® XST 020, PAROC® XST 040
ĀRPUSES ŠUVJU LĪMLENTA

PAROC® CORTEX ONE ™ (b)

PAROC® XST 021, PAROC® XST 041
STŪRU LĪMLENTA

Vēja aizsardzības plātnes PAROC Cortex
One ir nedegoša akmens vates izolācija ar
iebūvētu nedegošu vēja hermētisku apdari
pastāvošām un jaunām labi ventilētām ārējām
sienām daudzstāvu ēkās.

Izolācijas lente izmantošanai ārā ar
poliakrilāta līmvielu ar ļoti augstu adhēzijas
spēku. Aizmugurē atrodas papīra ieliktnis
līmēšanai.

Izolācijas lente izmantošanai tikai ārā ar
poliakrilāta līmvielu. Līmviela tiek uzklāta uz
lentes sāniem un aizmugurē atrodas papīra
ieliktnis līmēšanai.

IZMĒRI

IZMĒRI

IZMĒRI

Platums × garums

600 × 1200 mm

Biezums

100–180 mm

Pēc pieprasījuma var tikt piegādāti citi izmēri.

Platums

60 mm

Platums (PAROC XST 021)

Garums (PAROC XST 020)

50 000 mm

Platums (PAROC XST 041)

Garums (PAROC XST 040)

25 000 mm

Garums

IEPAKOJUMS

IEPAKOJUMS

IEPAKOJUMS

Plastmasas paka, plastmasas pakas uz
paletes vai neiepakots produkts uz paletes

Kartona kārba

Kartona kārba

KRĀSA

KRĀSA

VIRSMAS PĀRKLĀJUMS

PAROC XST 020 — balta,
PAROC XST 040 — melna

PAROC XST 021 — balta,
PAROC XST 041 — melna

PAROC Cortex One virsmai ir baltas
krāsas pārklājums.
PAROC Cortex One b virsmai ir melnas
krāsas pārklājums.

ADHĒZIJA

ADHĒZIJA

30 N/25 mm

30 N/25 mm

ĪPATNĒJĀ SILTUMVADĪTSPĒJA

EKSPLUATĀCIJAS TEMPERATŪRA

EKSPLUATĀCIJAS TEMPERATŪRA

lD = 0,033 W/mK, saskaņā ar EN 13162

-30 °C to +90 °C

-30 °C to +90 °C

GAISA CAURLAIDĪBAS FAKTORS

GLABĀŠANAS TEMPERATŪRA

GLABĀŠANAS TEMPERATŪRA

lk ≤ 10 × 10 -6 m³/m²sPa

Optimāli +5 °C to +25 °C

Optimāli +5 °C to +25 °C

UGUNSREAKCIJAS KLASE

REAKCIJA UZ UGUNI

REAKCIJA UZ UGUNI

A2 - s1, d0, saskaņā ar EN 13501-1

Degošs

Degošs

ŪDENS ABSORBCIJA, WS, ĪSLAICĪGĀ
WP ≤ 1 kg/m²

ŪDENS ABSORBCIJA, WL(P), ILGTERMIŅA
WL(P) ≤ 3 kg/m²

ŪDENS TVAIKA PRETESTĪBA
Z ≤ 0,10 m²hPa/mg

APTUVENAIS SVARS
60 kg/m³ ±10 %
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350 mm
310 mm
25 000 mm

„Paroc“ ir vadošais energoefektīvu siltumizolācijas risinājumu ražotājs Baltijas jūras reģionā. Mūsu darbības
pamatprincipi ir orientācija uz klientu un darbiniekiem, nepārtraukta inovācija, rentabla izaugsme un ilgtspējīga
attīstība. Paroc izstrādājumi ietver celtniecības izolāciju, tehnisko izolāciju, kuģu un platformu izolāciju, akmens
vates sendvičpaneļus un akustiskos izstrādājumus. Izstrādājumi tiek ražoti Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Polijā un
Krievijā. Paroc pārstāvniecību un pārdošanas kompāniju biroji izvietoti 14 Eiropas valstīs.

Celtniecības Izolācija piedāvā plaša diapazona izstrādājumus visiem tradicionālajiem celtniecības izolācijas veidiem.
Celtniecības izolāciju galvenokārt izmanto ārējo sienu, jumtu, grīdu, pagrabu, starpstāvu un starpsienu siltumizolācijai,
ugunsdrošības un skaņas izolācijai.

Izstrādājumu diapazonā ietilpst arī skaņu absorbējoši griestu
un sienu paneļi telpu akustisko parametru regulācijai, kā arī
rūpnieciskos trokšņus slāpējoši izstrādājumi.

Tehniskās Izolācijas izstrādājumus izmanto siltumizolācijai,
uguns un skaņas izolācijai ēku tehniskajam aprīkojumam, industriālos procesos un cauruļvadu sistēmās, industriālajās iekārtās un kuģu būvē.

Sendvičpaneļi ir ugunsdroši viegli akmens vates paneļi, kas
pārklāti ar tērauda loksnēm. Paroc paneļus izmanto ēku fasādēm, starpsienām un griestiem, sabiedriskās, komerciālās un
industriālās ēkās.

Atruna par garantijām. Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu
īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas
tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr
pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus, kuriem ir
apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija
nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas
tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību
risinājumiem vai nolūkiem, kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā.
Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju
jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.
PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols.

2014. gada decembris

SIA PAROC

Pilnībā aizstāj 2013. gada
jūnija izdevumu

Celtniecības izolācija
Mūkusalas iela 101
Rīga, Latvija, LV 1004
Tālrunis +371 67 375070
Fakss +371 67 375004
www.paroc.lv
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