
Izolāc i ja

● Piemērota pirts sienām un griestiem, kā arī 
dušas telpas griestiem

●  Efektīva pirts un dušas telpas platības 
izmantošana ar plānu konstruktīvo risināju-
mu palīdzību

● Tehniski pareiza mitruma kontroles kons-
trukcija novērš pirts gaisā esošā mitruma 
iekļūšanu sienas un griestu konstrukcijās

● Pirts uzsilst ātrāk un patērē mazāk enerģi-
jas

● Kingspan Sauna-Satu™ cokola apstrādes 
risinājums ietaupa darbu un samazina 
izmaksas

● Kvalitatīvs Somijā izgatavots produkts

EFEKTĪVA SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNE PIRTS
SIENU UN GRIESTU SILTINĀŠANAI
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1. Kingspan Sauna-Satu™ montāža ir vien-
kārša un ātra. Ir nepieciešams tikai paklāju 
griežamais nazis, stiprinājumi, montāžas 
putas, kā arī alumīnija līmlente salaidumu 
aplīmēšana.

2.  Pirms montāžas siltumizolācijas plātnes 
spundējuma ierievi nogriež ar paklāja grie-
žamo nazi. Montāžu sāk, ieklājot montāžas 
putas vietā, kur siltumizolācijas plātne 
saskarsies ar grīdu, kā arī plātnes un sienas 
vertikālā salaiduma vietā. Renovējamos 
objektos siltumizolācijas plātnes montāžu 
var sākt arī no vecā cokola augšas.

3.  Pirmo siltumizolācijas plātni uzstāda, 
sākot no grīdas, plātnes malu, kurai 
nogriezts spundējuma ierievis, pavēršot 
uz leju un piespiežot plātnes malas pie 
ieklātajām montāžas putām. Siltumizolā-
cijas plātnes montē tā, lai datuma un koda 
teksti būtu vērsti uz pirts telpas pusi.

4.  Siltumzolācijas plātni pie sienas 
piestiprina mehāniski, ar dažiem naglas 
dībeļiem vai (koka konstrukcijas sienas 
gadījumā) ar skrūvēm un paplākšņiem. 
Mehāniska piestiprināšana kopā ar 
montāžas putu izmantošanu garantē ciešu 
siltumizolācijas piestiprināšanu pie sienas.

5.  Nepieciešams noteikt pareizo plātnes 
izmēru un ar paklāju griežamo nazi 
nogriezt siltumizolācijas plātni pareizajos 
izmēros. Pirms nākošās plātnes uzstādīša-
nas nepieciešams ieklāt montāžas putas 
iepriekšējā spundes salaidumā. Pilnīgi pie-
tiek ar tādu montāžas putu daudzumu, kas 
salaidumos un stūros aizpilda spundes 
salaiduma gropi.

6.  Kad spundes salaidumā ir ieklātas 
montāžas putas, nepieciešams uzstādīt 
nākošo plātni. Pilns spundējums vienkāršo 
montāžu, jo uz tā balstās vēlāk uzstā-
dāmās plātnes. Kad montāžas putas nožu-
vušas, uz āru izplūdušās putas nogriež. 
Nogriešana labi der paklāju griežamais 
nazis ar plānu asmeni.

7.  Uz katra salaiduma nepieciešams 
uzlīmēt alumīnija līmlenti. Ar līmlenti ne-
pieciešams aplīmēt arī atveru un pirts solu 
salaidumus, kā arī stiprinājumu malas.

8.  Ja pirts solus ir paredzēts atbalstīt 
pret sienu, tad pirts solu atbalsta latām 
paredzētajā vietā nepieciešams izgriezt 
joslu siltumizolācijā, kas ir nedaudz lielāka 
par atbalsta latām. Tad piestiprina atbalsta 
latu tieši pie sienas karkasa. Salaidumu 
vietas noblīvē ar montāžas putām un 
līmlenti.

9.  Pirts dēļu montāžas vajadzībām pie 
sienas piestiprina montāžas līstes. Līstes 
pie aizmugurē esošā karkasa piestiprina 
cauri Kingspan Sauna-Satu™, izmantojot 
naglas dībeļus vai skrūves. Nepieciešams 
izmantot vismaz 20 mm biezu līsti, lai 
starp dēļu klāju un siltumizolāciju paliktu 
pietiekoši plata gaisa atstarpe.

10.  Zem pirts dēļu apšuvuma montējamo 
sienas latojumu piestiprina tieši pie 
Kingspan Sauna-Satu™ virsmas, stipri-
nājumam fiksējoties cauri siltumizolācijai 
nesošajā sienā, tādā veidā piespiežot 
plāksni. Pirms darba sākšanas nepiecie-
šams nomērīt latojuma augšējās malas 
augstumu.

11.  Cokola flīzējuma vietā siltumizolāci-
jas plātnei noņem alumīnija pārklājumu. 
Alumīnija pārklājumu visvieglāk ir noņemt 
tajā plātnes pusē, kurā ir uzdrukāti plātes 
koda teksti.

12.  Nepieciešamības gadījumā uz 
siltumizolācijas virsmas jāuzklāj adhēzijas 
grunts (praimeris), ievērojot hidroizolācijas 
ražotāja norādījumus. Tālāk nepiecie-
šams uzstādīt hidroizolāciju uz Kingspan 
Sauna-Satu™ virsmas. Cokolu flīzē pēc 
ierastās tehnoloģijas, piestiprinot flīzes pie 
siltumizolācijas plātnes virsmas.

® Kingspan un lauvas logo ir Kingspan Group plc reģistrētas preču zīmes Eiropas Savienībā 
un citās valstīs. Visas tiesības aizsargātas. 

™ Therma un Sauna-Satu ir Kingspan Group plc preču zīme.

Kingspan Therma™ izolācijai ir piešķirts CE marķējums. CE marķējums norāda, ka 
produkts atbilst būvizstrādājumu direktīvas un standarta SDS-EN 13165 prasībām.

13.  Pēc siltumizolācijas plātņu uzstādīša-
nas ar montāžas putām un līmlenti noblīvē 
elektrības vadus, ventilācijas izvadus, 
kanālus, atveres, u.c. Liekās sacietējušās 
montāžas putas nogriež un visus salaidu-
mus aplīmē ar alumīnija lenti. Ar līmlenti 
aplīmē arī stiprinājumus.

Plātņu izmēri: 600 x 1200 mm un 600 x 2400 mm
Biezums: 30 mm
Siltumvadītspēja: λD 0,023 W/m·K
Salaiduma veids: apkārtejošs savienojums  
ar gropi un ierievi 
Pārklājums: difūziju apturošs alumīnija folijas 
pārklājums abās pusēs

14.  Pēdējo uzstāda dēļu klāju virs 
siltumizolācijas plātnes. Ar Kingspan 
Sauna-Satu™ ir ieteicams izolēt gan pirts 
sienas, gan griestus. Siltumzolāciju ir 
iespējams uzstādīt arī aiz pirts krāsns eso-
šās sienas un virs pirts krāsns esošajiem 
griestiem, ievērojot pirts krāsns ražotāja 
sniegtos norādījumus par drošiem attālu-
miem līdz dažādām virsmām.

Montāžas norādījumi

Produktain formācija

Kingspan Insulation OÜ
Tulbiaia tee 4, Viimsi alevik, Viimsi vald 

EE-74001 Harju maakond, Igaunija 
Tālrunis: +371 29 97 9892

Mazo ēku būvnieku un projektētāju atbalsta serviss 
Būvizolācijas partneris SIA (Kingspan izplatīšanas partneris) 

Abulas iela 2, Rīga, LV-1026, Latvija 
Tālrunis: +371 29 97 9892 

E-pasts: info@kingspanizolacija.lv

 www.kingspanizolacija.lv


