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Tradicionāli jumta uzdevums – pasargāt ēku no atmosfēras nokrišņiem, un vispirms, jau 
no lietus un sniega. Ekonomisko un arhitektūras apsvērumu dēļ šobrīd vairums jaunu jumtu 
tiek īstenoti kā nosiltinātie, bet, veicot kapitālo remontu, vecie jumti tiek papildus siltināti. Pie 
nesošās konstrukcijas tiek pievienoti elementi, kas ļauj ieklāt izolācijas kārtu nepieciešamā 
biezumā, turklāt vajag nodrošināt konstrukcijas mitruma izolāciju un izveidot gaisa necaur-
laidīgu kārtu, kas nodrošinās aizsardzību pret mitruma un tvaiku iekļūšanu konstrukcijā no 
ēkas iekštelpām. Lai siltumizolācija pēc saviem tehniskajiem raksturlielumiem atbilstu nepār-
traukti pieaugošām būvniecības prakses prasībām, nepieciešams paredzēt ne mazāk kā divu 
siltumizolācijas kārtu ieklāšanu, visbiežāk starp un zem spārēm. Jaunbūvēs, projektējot jumta 
nesošās konstrukcijas kopnes, nepieciešams paredzēt visu jumta funkcionālo kārtu drošu iz-
vietojumu. Veicot jumtu kapitālo remontu vai papildus siltināšanu, jāņem vērā ēkas sākotnē-
jais stāvoklis. LDS sistēmas konstrukcija, kuru piedāvā uzņēmums Knauf Insulation, sastāv 
no tvaiku izolācijas plēves, tvaiku caurlaidīgas membrānas un siltumizolācijas materiāliem, 
kas ļauj pilnā mērā izmantot Knauf Insulation minerālās izolācijas labās īpašības (ar ECOSE 
tehnoloģiju). Izolācijas materiālu fizikāli–mehāniskās īpašības ļauj realizēt jumtu konstruktīvo 
risinājumu dažādus variantus, nodrošinot nemainīgi augstu kvalitāti.

Šajā brošūrā doti tikai daži nosiltināto slīpo jumtu konstruktīvo risinājumu varianti – no 
mūsdienās diezgan bieži izmantotās vienkāršās siltināšanas līdz daudzlīmeņu siltumizolācijai, 
kas atbilst pašiem modernākajiem standartiem, izmantojamiem pasīvu ēku būvniecībā.

Mēs nevaram šodien ne iedomāties, ne nopirkt apkures iekārtu, kura parādīsies tirgū pēc 
divdesmit gadiem, taču nosiltināt jumtu pēc nākotnes standartiem ir pilnīgi iespējams jau 
šodien. Ietaupiet!
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Slīpo jumtu siltināšana ar Knauf Insulation materiāliem

Jumtu nosiltināšanai ideāli piemēroti ir minerālie izstrādājumi no stikla šķiedras, kas tiek izgatavoti uzņēmumā Knauf Insulation. Dažādi 
izstrādājumi atšķiras ar siltuma caurlaidības koeficientu. Kopīga visiem materiāliem ir vates augstā tvaiku caurlaidība un elastība, kas 
ideālā veidā ļauj piepildīt būvkonstrukciju starptelpas. Apvienojumā ar Knauf Insulation LDS sistēmu tas ļauj izveidot daudzslāņu siltinā-
jumu, kur komponenšu īpašības nodrošina vislabāko rezultātu iegūšanu 

Siltināšana starp spārēm un zem spārēm

Kombinētā siltināšana starp spārēm un zem spārēm

Siltināšana virs spārēm

Nosiltināta slīpā jumta siltuma caurlaidības koeficienta U (W/m²K) vērtības  
Tabulā norādītie lielumi ir orientējoši. Lai pareizi novērtētu jumta seguma īpašības, nepieciešams ņemt vērā visu konstrukcijas elementu,  
t. sk., termiskā tilta, gaisa starpslāņa, apšuvuma, plēves utt., ietekmi.

Nosaukums 
Jumta siltumizolācijas biezums [mm] un U vērtība [W/m²K]

JUMTA SEGUMA 
ENERĢĒTISKĀS 
EFEKTIVITĀTES 

KLASE*

400 350 300 280 260 240 220 200

Siltumizolācija starp spārēm [mm] 200 200 200 200 200 200 200 200

Siltumizolācija zem spārēm [mm] 200 150 100 80 60 40 20 0

Naturboard 032/CLASSIC 032 0,092 0,107 0,130 0,142 0,158 0,177 0,203 0,265 A  AUGSTA

UNIFIT/CLASSIC 035/Naturboard 035 0,099 0,116 0,140 0,153 0,169 0,189 0,216 0,275 B  PIETIEKAMA

UNIFIT/CLASSIC 037/Akustik Board 037 
(TP115)/ Naturboard 037 (TP116) 0,104 0,122 0,147 0,160 0,176 0,197 0,224 0,282 C  ZEMA

UNIFIT/CLASSIC 039/Ekoboard (TP112) 0,109 0,127 0,153 0,167 0,183 0,204 0,232 0,289
D  NEPIETIEKAMACLASSIC 040 0,111 0,130 0,156 0,170 0,187 0,208 0,235 0,292

CLASSIC 042 0,116 0,135 0,162 0,177 0,194 0,216 0,243 0,299

LBN 002-01 (no 22.04.2014.) “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” dzīvojamo māju, pansionātu, slimnīcu un bērnudārzu jumtiem noteikta normatīvā siltuma caurlaidī-
bas vērtība URN=0,15 W/m²K, bet maksimāli pieļaujamā publiskās ēkās, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus - URM=0,20 W/m²K. Ražošanas ēku jumtiem maksimālā 
pieļaujamā normatīvā siltuma caurlaidības vērtība URM=0,25W/m²K. 
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Siltināšana starp spārēm un zem spārēm

Knauf Insulation siltumizolācija– 
kārta zem spārēm. 

Ģipškartons 

Tvaika  
izolācija 

Knauf Insulation  
siltumizolācija 

UNIFIT/CLASSIC 
siltumizolācija ir 

kompakts materiāls 
ar augstu elastību, 

nodrošina pilnu 
starptelpas piepildījumu 

starp spārēm bez papildus 
stiprinājuma.

Režģis zem 
spārēm 

Spāru  
konstrukcija 

Jumta segums 

Jumta lata

Šķērslata

- Pirms siltumizolācijas ieklāšanas starp spārēm nepieciešams aiz-
pildīt ar atgriezumiem spraugas aiz mūrlatas. 

- Siltumizolācijas materiāla biezumam ir jāatbilst spāru augstu-
mam, no siltumizolācijas materiāla ruļļa UNIFIT/CLASSIC ar spe-
ciāla naža palīdzību siltumizolācijai tiek nogrieztas loksnes platu-
mā, kas atbilst spāru montāžas solim plus 10–20 mm. 

- Nogrieztās loksnes tiek ieklātas starp spārēm, atkārtojot visus spā-
res izliekumus. 

-  Īstenot spāru iekares vai tiešās iekares montāžu saskaņā ar sausās 
būves sistēmas piegādātāja norādījumiem, kas tiek izmantoti pie-
karamo griestu montāžai (koka režģa izmantošanas gadījumā šis 
punkts jāizlaiž). 

-  Piekaramo griestu nesošā režģa montāža un režģis vienlaicīgi no-
saka telpu, kurā tiek uzstādīta siltumizolācijas otrā kārta – attālu-
mam no spāres pēc iespējas ir jābūt nemainīgam. 

- Uz nesošā režģa tiek uzklāta tvaiku izolācijas plēve Knauf Insula-
tion LDS 100 (vai tvaiku caurlaidīgā membrāna Knauf Insulation 
LDS 2 Silk), nostiprinot to ar divpusējo līmlenti (metāla karkass) vai 
ar skavu (koka karkass).

-  Plēve tiek uzstādīta ar 150 mm pārlaidumu savienojuma vietā, kā 
arī vietā, kur plēve stiprinās pie pieguļošajiem (frontons un ārsie-
na) un izvirzītajiem (kamīna caurule, bēniņu logs utt.) elementiem. 

-  Visas savienojuma un piekļaušanās vietas (sk. iepriekšējo punktu) 
hermētiski tiek salīmētas ar lentu Knauf Insulation LDS. 

- Uzstādot apšuvumu (ģipškartona vai ģipššķiedras) un apdarei iz-
mantojot koka dēļus, nepieciešams dubultot režģi, lai ļoti daudzās 
skrūves vai naglas nesamazinātu tvaiku izolācijas efektivitāti. 

Īpašību raksturojums

Siltumizolācijas kārtas izvietošana starp spārēm un zem spārēm ir standarta konstruktīvais risinājums, siltinot slīpo jumtu.

Siltuma caurlaidības koeficienta U orientējošie lielumi atkarībā no siltumizolācijas biezuma un tipa
Aprēķinam tiek ņemta tipiska konstrukcija ar spārēm platumā 100 mm un soli 900 mm. Uz režģa zem spārēm uzklāta tvaiku izolējošā 
plēve un apšuvums no ģipškartona 12,5 mm. 

-  Pārbaudiet mitrumizturīgo plēvi (izmantojot Knauf Insulation LDS 
0,04 sistēmas risinājumu) un pārliecinieties, ka plēve nostiprināta 
tādā veidā, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu no ēkas kontūra, 
kā arī pārbaudiet tās piekļaušanos no jumta plaknes izvirzītajiem 
elementiem (piemēram, kamīna caurulei). 

-  Ja netiek nodrošināts hidroizolācijas plēvju atsevišķu kārtu gai-
su necaurlaidīgs savienojums, iesakām tās papildus salīmēt no 
apakšas ar speciālas lentes palīdzību. 

Gaisa caurlaidīga 
plēve LDS 0,04

Iekšējais apdares 
materiāls

Starp spārēm Zem spārēm Siltuma caurlaidības  
koeficients U 

(W/m²K)Biezums (mm) Siltumizolācijas tips Biezums 
(mm) Siltumizolācijas tips

140

UNIFIT/CLASSIC 039

60

UNIFIT/CLASSIC 037 0,24
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,23
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 0,22

Naturboard 032/CLASSIC 032 UNIFIT/CLASSIC 035 0,21

160

UNIFIT/CLASSIC 039 UNIFIT/CLASSIC 037 0,22
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,21
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 0,20

Naturboard 032/CLASSIC 032 UNIFIT/CLASSIC 035 0,19

Starp spārēm Zem spārēm Siltuma caurlaidības  
koeficients U 

(W/m²K)Biezums (mm) Siltumizolācijas tips Biezums 
(mm) Siltumizolācijas tips

140

UNIFIT/CLASSIC 039

120

UNIFIT/CLASSIC 039 0,18
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,17*
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 0,17*

Naturboard 032/CLASSIC 032 Naturboard 032/CLASSIC 032 0,15

160

UNIFIT/CLASSIC 039 UNIFIT/CLASSIC 039 0,17
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,16*
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 0,16*

Naturboard 032/CLASSIC 032 Naturboard 032/CLASSIC 032 0,14

*	 Vienādie	lielumi,	kas	norādīti	vienāda	biezuma,	bet	dažāda	tipa	siltumizolācijai	ir	iegūti	noapaļošanas	rezultātā.	

		 Patiesībā	starp	šīm	konstrukcijām	var	būt	U	vērtību	starpība	līdz	0,009	W/m²K.

C  ZEMA

B  PIETIEKAMA

Siltināšana 
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Darbību kārtība, siltinot slīpo jumtu ar siltumizolācijas  
ieklāšanu starp spārēm un zem spārēm

1.  Materiāli Knauf Insulation slīpā jumta 
siltumizolācijas ieklāšanai

2.  Kontakta zemjumta plēves izmantošanas 
gadījumā (Knauf Insulation LDS 0,04) 
tiek piemeklēts tāda paša biezuma 
siltumizolācijas materiāls kā spāres 
augstums.

3.  Siltumizolācijas atsevišķas loksnes tiek 
nogrieztas par 1–2 cm platākas nekā 
attālums starp spārēm. Griezuma 
līnija ir perpendikulāra siltumizolācijas 
materiāla klātnei. 

4.  Pareizi nomērīts siltumizolācijas 
materiāls UNIFIT/CLASSIC viegli 
ieklājas starp spārēm un droši turas bez 
papildus fiksācijas. 

5.  Piekaramo griestu Knauf nesošās 
konstrukcijas montāža ar tiešo iekaru 
izmantošanu.

6.  Piekaramo griestu Knauf nesošās 
konstrukcijas montāža ar spāru iekaru 
izmantošanu.

7.  Siltumizolācijas materiāla kārta 
zem spārēm tiek ieklāta zem Knauf 
ģipškartona piekaramo griestu nesošā 
režģa.

8.  Tvaiku izolācijas plēve Knauf Insulation 
LDS 100 tiek stiprināta pie pieguļošām 
būvkonstrukcijām ar blīvēšanas lentes 
Knauf Insulation LDS Solifit vai LDS 
Soliplan, palīdzību. 

9.  Ģipškartona montāža. Augsti efektīva 
tvaiku izolācijas lente Knauf Insulation 
LDS  100 KLEBERAUPE samazina 
dehermetizācijas risku skrūvju 
stiprināšanas vietā. 
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Siltināšana starp spārēm un zem spārēm, izmantojot  
hermētisku tvaiku izolācijas slāni starp siltumizolācijas kārtām

A  AUGSTA

Siltumizolācija 

Siltināšanas variants, kad tvaiku izolācijas plēve vai tvaiku caurlaidīgā membrāna ieklāta starp siltumizolācijas materiāla kārtām zem 
spārēm, ļauj sasniegt daudz efektīvāku iestrādātās gaisa necaurlaidīgās kārtas funkcionālās drošības līmeni un iegūt siltuma raksturoju-
mus, kas atbilst prasībām, piemērojamām zema energopatēriņa un pasīvām ēkām. 
+  Mazāk stiprinājumu ar skrūvju palīdzību, jo tās samazina izolācijas kārtu hermētiskumu. 
+  Vadi un citi savienojumi tiek novietoti zem hermētiskā slāņa bez tā sabojāšanas riska.
+  Starpsienas konstrukciju var pabeigt virs griestiem, bet zemāk par hermētiskās kārtas plakni, kas tādējādi netiek sabojāta. 
+  Izolācijas materiāla biezuma palielināšana garantē lielāku enerģijas ekonomiju. 
+  Ļauj izveidot konstrukciju, kas var tikt izmantota zema energopatēriņa un pasīvām ēkām. 

tiešajām Knauf sistēmas iekarēm (piemēram, U skavām). Asu solis 
starp atsevišķiem elementiem sastāda ne vairāk par 800 mm, tel-
pa siltumizolācijas pirmās kārtas ieklāšanai zem spārēm (no spāru 
apakšējās daļas virzienā uz režģi) – 60–120 mm. Starp režģi klāj sil-
tumizolācijas pirmo slāni zem spārēm. Tādā pašā veidā nepieciešams 
rīkoties arī gadījumā, ja papildus režģis izgatavots no koka līstēm. 

-  Uz papildus nesošā režģa tiek uzklāta tvaiku izolācijas plēve Knauf In-
sulation LDS 100 (vai tvaiku caurlaidīgā membrāna Knauf Insulation 
LDS 2 Silk), un to nostiprina ar dubultās līmlentes (tērauda karkass) 
vai ar skavu (koka karkass) palīdzību.

-  Plēve tiek uzstādīta ar 150 mm pārlaidumu savienojuma vietā, kā arī 
vietā, kur plēve stiprinās pie pieguļošajiem (frontons un ārsiena) un 
izvirzītajiem (kamīna caurule, bēniņu logs utt.) elementiem. 

-  Visas savienojuma un piekļaušanās vietas (sk. iepriekšējo pun-
ktu) tiek hermētiski salīmētas ar lentu Knauf Insulation LDS, pie-
kļaušanās vietas kamīna konstrukcijām tiek hermetizētas ar Knauf  
Insulation LDS lentes palīdzību (sk. shēmu). 

-  Pie papildrežģa caur blīvēšanas lentu tiek stiprinātas tiešās iekares, 
uz kurām savukārt, tiek stiprināts ģipškartona piekaramo griestu ne-
sošais režģis. Nesošā režģa solis – 500 mm. Attālums siltumizolācijas 
kārtas ieklāšanai zem tvaiku izolācijas plēves (no palīgrežģa virzienā 
uz režģi zem tvaiku izolācijas) – 60 mm. 

-  Režģī ieklāj 60 mm siltumizolācijas materiāla, šajā kārtā tiek reko-
mendēts ieklāt vadus un citas komunikācijas. 

-  Uzstādīt apšuvumu (ģipškartona vai ģipššķiedras, bet izmantojot 
koka režģi – vagondēli). 

Tehnoloģiskais process:
-  Starpspāru telpas siltināšana tiek veikta tāpat kā vienkāršā siltināša-

na starp spārēm un zem spārēm. 
-  Siltumizolācijas pirmā kārta zem spārēm tiek ieklāta palīgrežģī, kas 

novietots perpendikulāri spārēm. Režģis tiek montēts uz spārēm vai 

Īpašību raksturojums

Siltuma caurlaidības koeficienta U orientējošie lielumi atkarībā no siltumizolācijas biezuma un tipa
Aprēķinam tiek ņemta vērā tipiska konstrukcija ar spārēm platumā 100 mm un soli 900 mm. Uz palīgrežģa zem spārēm (solis 800 mm) 
izklāta tvaiku izolācijas plēve, zem tvaiku izolācijas tiek stiprināts nesošais režģis ar soli 500 mm un ģipškartona apšuvums 12,5 mm. 

UNIFIT/CLASSIC  
siltumizolācija starp 
spārēm.

UNIFIT/CLASSIC siltumi-
zolācija zem spārēm.

Siltumizolācija virs 
frontona ierobežo 
termiskā tilta 
veidošanos šajā 
konstrukcijas daļā. 

Tvaiku izolācijas plēve LDS 100 vai  
tvaiku caurlaidīgā membrāna LDS 2 Silk.

Blīvēšanas lente LDS savieno tvaiku izolācijas plēvi vai tvaiku caur-
laidīgo membrānu ar būvkonstrukcijas pieguļošiem elementiem. 

UNIFIT/CLASSIC siltumizolācijas pēdējā 
kārta virs tvaiku izolācijas.

Spāru iekare.

Kontaktplēve LDS 0,04

Konstrukcija no Knauf CD profiliem uz tiešajām 
iekarēm. 

membrāna

Starp spārēm Zem spārēm Zem tvaiku izolācijas Siltuma  
caurlaidības 
koeficients U  

(W/m²K)
Biezums, 

mm Siltumizolācijas tips Biezums, 
mm Siltumizolācijas tips Biezums, 

mm
Siltumizolācijas 

tips

140

UNIFIT/CLASSIC 039

120

UNIFIT/CLASSIC 039

60

UNIFIT/ 
CLASSIC 037

0,15
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,14*
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/ 

CLASSIC 035
0,14*

Naturboard 032/CLASSIC 032 Naturboard 032/CLASSIC 032 0,13

160

UNIFIT/CLASSIC 039 UNIFIT/CLASSIC 039 UNIFIT/ 
CLASSIC 037

0,14
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,13*
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/ 

CLASSIC 035
0,13*

Naturboard 032/CLASSIC 032 Naturboard 032/CLASSIC 032 0,12

*		Vienādie	 lielumi,	 kas	 norādīti	 vienāda	 biezuma,	 bet	 dažādas	 kvalitātes	 siltumizolācijai	 ir	 iegūti	 noapaļošanas	 rezultātā.		
Patiesībā	starp	šīm	konstrukcijām	var	būt	U	vertību	starpība	līdz	0,009	W/m²K.
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1.  Pirms siltumizolācijas ieklāšanas starp 
spārēm nepieciešams uzstādīt  iekares 
palīgrežģa stiprināšanai. Darbību kār-
tība, nosiltinot starpspāru telpu, ir ap-
rakstīta 5. lpp..

2.  Palīgrežģis nosaka telpu, kurā ieklāj 
siltumizolācijas materiāla pirmo kārtu 
zem spārēm. Palīgrežģa profilu asu 
solis sastāda 800 mm.

3.  Siltumizolācijas pirmās kārtas 
klājumspalīgrežģī (attēlā – UNIFIT 120 
mm). Biezums atkarīgs no izvēlētās 
energoefektivitātes.

4.  Pirms tvaiku izolācijas plēves ieklāšanas 
pa visu perimetru tiek stiprināta 
blīvēšanas lente Knauf Insulation 
LDS KLEBERAUPE. Attēlā parādīta 
dubultā lente, kas garantē augstu 
hermētiskumu. 

5.  Tvaiku izolācijas membrāna Knauf 
Insulation LDS2  Silk ir kā gaisa 
necaurlaidīgs un daļēji tvaiku 
caurlaidīgs slānis.

6.  Plēves salaidumus hermētiski salīmē 
ar Knauf Insulation LDS Solifit vai LDS 
Soliplan lentes palīdzību. 

7.  Knauf ģipškartona piekaramo 
griestu nesošais režģis tiek stiprināts 
perpendikulāri uz palīgrežģa ar tiešo 
iekaru palīdzību. Zem tiešajām iekarēm 
tiek rekomendēts ieklāt putupolietilēna 
lentu vai blīvēšanas lentu Knauf 
Insulation LDS KLEBERAUPE.

8.  Pēdējā siltumizolācijas kārta Knauf 
nesošajā režģī zem tvaiku izolācijas. 
Šajā kārtā ieteicams veikt elektrisko 
vadu izbūvi, tādējādi nesabojājot 
hermētisko slāni. 

9.  Pēdējais solis ir Knauf ģipškartona 
montāža. Ieteicams Knauf Blue vienā 
kārtā vai Knauf Green divās kārtās un 
Knauf Red kā pēdējo.

Darbību kārtība, siltinot slīpo jumtu ar gaisa necaurlaidīgu 
un tvaika izolācijas slāni starp siltumizolācijas kārtām 
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Siltināšana virs spārēm

B  PIETIEKAMA

Siltumizolācija

Runa ir par siltināšanas variantu, kad siltumizolācijas materiāls tiek ieklāts virs spārēm. Tā kā siltumizolācijas galvenā kārta izvietota ārpus 
spāru plaknes, šis variants ļauj samazināt līdz minimumam termisko tiltu ietekmi uz būvkonstrukciju. Ar siltināšanas realizācijas dažādiem 
variantiem virs spārēm var iepazīties brošūrā „Slīpais jumts – Siltināšanas paņēmieni virs spārēm”, ko izlaidis uzņēmums «Knauf 
Insulation». Realizācijas varianti ir jāprojektē saskaņā ar standartu LVS EN 1991-1-3 “Sniega slodze”, katru atsevišķu risinājumu ir jāap-
stiprina inženierim–projektētājam. Siltināšanas vienkāršais variants, kam tika veikti siltuma caurlaidības koeficienta aprēķini šajā lappusē, 
ļauj iegūt siltuma caurlaidības koeficienta nepieciešamos lielumus ar lielu rezervi un turklāt sasniegt pieņemamu kompromisu starp darbu 
izmaksām (ņemot vērā darbietilpību) un iegūto rezultātu. 
Lielisks risinājums restaurējamām un arhitektūras pieminekļu kategorijas ēkām, lai ar siltinājumu neaizsegtu vēsturiskās koka konstrukcijas.

Jumts

Zemspāru telpas  
virsmas apdare

Tehnoloģiskais process: 
–  Virs spārēm tiek izklāts segums (klājums), kas apdarināts no iek-

šējās puses. Projektējot klājumu, nepieciešams paredzēt, lai pie 
nākamās tvaiku izolācijas vai tvaiku caurlaidīgās plēves ieklāša-
nas būtu nodrošināta tās hermētiska savienošana ar pieguļoša-
jām konstrukcijām (frontons un ārsiena utt.). 

–  Uz jumta klājuma tiek ieklāta pretvēja/tvaika izolācijas (KI LDS 2 
Silk) vai tvaika izolācijas (KI LDS-100) plēve.Plēves malas uzklāj 
ar pārlaidumu un hermētiski salīmē ar blīvēšanas lentu Knauf 
Insulation LDS. Tādā pašā veidā nepieciešams nodrošināt plē-
ves stiprinājuma vietu hermētiskumu pieguļošām vai izvirzītām 
konstrukcijām. 

–  Atkarībā no siltināšanas izvēlētā varianta veikt virsspāru sil-
tumizolācijas elementu montāžu. 

–  Papildus hidroizolācijas Knauf Insulation LDS 0,04 slāņa uzstā-
dīšanai, atsevišķas plātnes tiek salīmētas ar līmlentes palīdzību. 
Nodrošināt hermētisku piekļaušanos izvirzītām un pieguļošām 
konstrukcijām, ūdens necaurlaidīgai membrānai jābūt izklātai 
tādā veidā, lai visās vietās būtu nodrošināta brīva ūdens noteka. 

–  Šķērslatas, latas un jumta seguma montāža. 

Īpašību raksturojums

Siltuma caurlaidības koeficienta U orientējošie lielumi atkarībā no siltumizolācijas tipa
Aprēķinam tiek ņemta vērā tipiskā konstrukcija ar spāru platumu 100 mm un soli 900 mm. Virs spārēm klāj koka plātnes 18 mm un tvaiku 
izolācijas plēvi. Telpu siltumizolācijas izklāšanai nodrošina spāru koka brusa 60x100 mm un ekstrudētais putu polistirols 140x100 mm. 

Risinājumu varianti, siltinot virs spārēm

Izmantojot skrūves ar dubultvītni. Izmantojot spāru koka brusuIzmantojot vienkāršu koka karkasu

Tvaiku izolāci-
jas membrāna 
LDS 2 Silk

Spāres 

Siltināšanas nesošā 
konstrukcija virs 
spārēm ar papildus 
koka brusu

UNIFIT/CLASSIC 
siltumizolācijas 

kārta

Kontaktplēve
LDS 0,04

Virs spārēm Siltuma caurlaidības koeficients U* 
(W/m²K)Biezums, mm Siltumizolācijas tips

200

UNIFIT/CLASSIC 039 0,20
UNIFIT/CLASSIC 037 0,19
UNIFIT/CLASSIC 035 0,18

Naturboard 032/CLASSIC 032 0,17

*		Šīs	 vertības	 atbilst	 LBN	 002-01	 “Ēku	 norobežojošo	 konstrukciju	 siltumtehnika”	 nosacījumiem	 un	 nepārsniedz	 normatīvās	
vertības	URN.
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Kombinētā siltināšana starp, virs un zem spārēm

Dažos gadījumos nepieciešams izmantot kombinētu siltināšanu 
starp, virs un zem spārēm. Tāds lēmums palīdz sasniegt mazas 
siltuma caurlaidības koeficienta vērtības un vienlaikus nodrošināt 
maksimālu iekšējā gaisa necaurlaidīgās kārtas (tvaiku izolācijas 
vai tvaiku caurlaidīgās plēves) hermētiskumu.

UNIFIT/CLASSIC siltumizolācija zem spārēm un zem tvai-
ku izolācijas plēves
Dažos gadījumos atkarībā no virsspāru siltināšanas izvēlētā risi-
nājuma darbību kārtība var atšķirties: 
–  Virsspāru konstrukcijas siltināšanas elementu montāža.
–  Papildus hidroizolācijas Knauf Insulation LDS 0,04 montāža, 

atsevišķas plātnes tiek savienotas savā starpā ar līmlentes pa-
līdzību. Nepieciešams nodrošināt plēves piekļaušanās vietu her-
mētiskumu pie izvirzītām un pieguļošām konstrukcijām, hidroizo-
lācijai jābūt izklātai tādā veidā, lai visās vietās būtu nodrošināta 
brīva ūdens noteka. 

–  Šķērslatas, latas un jumta seguma montāža. 
–  Siltināšana starp spārēm un virs spārēm tiek īstenota no apakšas 

tāpat kā pie vienkāršās siltināšanas zem spārēm. 
–  Zem spārēm ar skavu palīdzību tiek stiprināta tvaiku izolācijas plēve 

Knauf Insulation LDS 100 vai tvaiku caurlaidīgā membrāna Knauf  
Insulation LDS 2 Silk.

–  Plēvi izklāj ar pārlaidumu 150 mm savienojuma vietā, kā arī vie-
tā, kur plēve stiprinās pie piegulošajiem (frontons un ārsiena) un 
izvirzītajiem (kamīna caurule, bērniņu logs utt.) elementiem. 

–  Visas savienojuma un piekļaušanās vietas (sk. iepriekšējo pun-
ktu) tiek hermētiski savienotas ar lentu Knauf Insulation LDS, 
piekļaušanās vietas kamīna konstrukcijām tiek hermetizētas ar 
blīvēšanas lentes Knauf Insulation LDS palīdzību. Lentes malas 
pie sienām un izvirzītām konstrukcijām tiek stiprinātas zem UD 
profiliem (sk. shēmu). 

–  Pie spārēm caur blīvēšanas lentu tiek stiprinātas tiešās iekares, 
uz kurām savukārt, tiek stiprināts nesošais ģipškartona piekara-
mo griestu režģis. Nesošā režģa solis – 500 mm. Attālums sil-
tumizolācijas kārtas ieklāšanai zem tvaiku izolācijas plēves (no 
palīgrežģa virzienā uz režģi zem tvaiku izolācijas) – 60 mm. 

–  Režģī tiek ieklāts 60 mm siltumizolācijas materiāls, šajā kārtā 
ieteicams iestrādāt vadus un citas komunikācijas. 

–  Uzstādot apšuvumu (ģipškartona vai ģipššķiedras, bet izmantojot 
koka režģi – vagondēli).

Virs spārēm Starp spārēm Zem spārēm un tvaiku 
izolācijas plēves

Siltuma 
caurlaidības 
koeficients U  

 (W/m2K)
Biezums, 

mm Siltumizolācijas tips Biezums, 
mm Siltumizolācijas tips Biezums, 

mm
Siltumizolācijas 

tips

200

UNIFIT/CLASSIC 039

140

UNIFIT/CLASSIC 039

60

UNIFIT/ 
CLASSIC 037

0,11
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,11*
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/ 

CLASSIC 035
0,11*

Naturboard 032/CLASSIC 032 Naturboard 032/CLASSIC 032 1,10*
UNIFIT/CLASSIC 039

160

UNIFIT/CLASSIC 039 UNIFIT/ 
CLASSIC 037

0,11*
UNIFIT/CLASSIC 037 UNIFIT/CLASSIC 037 0,11*
UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/CLASSIC 035 UNIFIT/ 

CLASSIC 035
0,10*

Naturboard 032/CLASSIC 032 Naturboard 032/CLASSIC 032 0,10*

*	 Vienādie	 lielumi,	 kas	 norādīti	 vienāda	 biezuma,	 bet	 dažādas	 kvalitātes	 siltumizolācijai	 ir	 iegūti	 noapaļošanas	 rezultātā.		
Patiesībā	starp	šīm	konstrukcijām	var	būt	U	vertību	starpība	līdz	0,009	W/m2K.

A  AUGSTA 

Siltumizolācija

Īpašību raksturojums

Siltuma caurlaidības koeficienta U orientējošie lielumi atkarībā no siltumizolācijas biezuma un tipa
Aprēķinam tiek ņemta vērā tipiska konstrukcija ar spārēm platumā 100 mm un soli 900 mm. Virs spārēm izklāta siltumizolācijas kārta 
200 mm. Virs spārēm izklāta tvaiku izolācijas plēve, virs tās stiprina nesošo režģi ar soli 500 mm un ģipškartona apdari 12,5 mm. 

Izolācija no 
frontona ārpuses 
samazina termiskā 
tilta rašanās risku 
šajā daļā 

Blīvēšanas lente LDS savieno tvaiku izolācijas 
vai tvaiku caurlaidīgās membrānas malas ar 
pieguļošām konstrukcijām 

UNIFIT/CLASSIC  
siltumizolācija virs spārēm 

UNIFIT/CLASSIC  
siltumizolācija starp spārēm

Koka  
brusa

Kontaktplēve LDS

UNIFIT/CLASSIC siltumizolācija zem 
spārēm un zem tvaiku izolācijas plēves

Konstrukcija no Knauf CD  
profiliem uz tiešajām iekarēm

Tvaiku izolācijas plēve LDS 100 vai  
tvaiku caurlaidīga membrāna LDS2 Silk
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Pareizi izstrādāts slīpā jumta siltināšanas projekts

Slīpais jumts ir būvkonstrukcija, kas tiek pakļauta laika apstākļu ietekmei. Tā tiek izvietota virs iekštelpām un tai jābūt izprojektētai tādā vei-
dā, lai maksimāli samazinātu siltuma zudumus, pasargātu konstrukciju no lietus ūdeņu negatīvās ietekmes un no iekštelpu tvaiku difūzijas. 

Jumta segums
Pasargā konstrukciju no ārējās iedarbības, tā galvenais uzdevums 
ir lietus ūdeņu novadīšana pa ēkas perimetru. Telpai zem jumta 
seguma ir labi jāvēdinās, nepieciešams izmantot tādus elementus, 
kas nodrošina brīvu gaisa kustību caur gaisa starpslāni (ventilācijas 
kanāli). 

Papildus jumta seguma hidroizolācija un ventilācija
Kalpo ūdens novadīšanai pa ēkas perimetru, kas nokļūst zem jumta 
telpā stipra lietus ar vētru gadījumā. Divkārtu konstrukcijas gadī-
jumā tai ir jābūt tvaiku caurlaidīgai, lai nodrošinātu ūdens tvaiku 
novadīšanu no ēkas iekšējām telpām.

Divkārtu konstrukcijā tiek rekomendēts nodrošināt ūdens necaurlai-
dīgās kārtas hermētiskumu tādā veidā, lai ierobežotu gaisa plūsmu 
pārvietošanos starp iekšējām telpām un gaisa starpslāni. 

Slīpā jumta divkārtu 
konstrukcija ar hidro-
izolācijas tvaiku caur-
laidīgo slāni. 

Trīskārtu slīpais jumts – 
papildus izolācijas, kas 
aizkavē ūdens tvaiku 
difūziju, vai OSB plākš-
ņu apdares, kas kavē 
mitruma difūziju, iz-
mantošanas gadījumā 
nepieciešams ventilē-
jams starpslānis.

Ventilācijas slāņa slīpuma leņķis Ventilācijas slāņa biezums, mm Ventilācijas kanālu laukums attiecībā pret jumta 
laukumu

< 5° 100 1 / 100

5°– 25° 60 1 / 200 

25°– 45° 40 1 / 300

> 45° 40 1 / 400

Aprēķinot ventilācijas kanālu izmērus, var izmantot vienkāršotu aprēķinu (tabulā norādīti dati spārēm garumā ne vairāk kā 10 m). Izplūdes 
kanālu laukums nedrīkst pārsniegt ieplūdes kanālu laukumu vairāk par 10%. Ja jumta segums pārsniedz norādītos izmērus, nepieciešams 
palielināt ventilācijas slāņa biezumu.

Siltumizolācijas kārta
Siltumizolācijas kārtas biezumam ir jābūt aprēķinātam tādā veidā, 
lai maksimāli novērstu siltuma zudumus caur jumtu. Izolācijas un 
elementu iekārtojumam, no kurām sastāv atsevišķās kārtas, ir jābūt 
projektētam tādā veidā, lai novērstu kondensāta uzkrāšanos kons-
trukcijas iekšpusē vai uz tās iekšējās virsmas. 
Jumta nesošā konstrukcija 
Jumts un tā galvenajiem struktūras elementiem, kas tiek izmantoti pārējo 
funkcionālo kārtu montāžai, ir jābūt projektētiem, ņemot vērā mehānis-
kās slodzes (statiskās un dinamiskās), vēja spiedienu (iesūkšanas vai iz-
grūšanas), ūdens un sniega masu slodzes. 
Gaisa necaurlaidīgā kārta  
(tvaiku izolācijas vai tvaiku caurlaidīgā)
Uz jumta iekšējās puses nepieciešams izveidot hermētisku kārtu, kas no-
vērsīs difūzā mitruma iekļūšanu jumta konstrukcijas iekšpusē. Šī kārta var 
būt tvaiku necaurlaidīga plēve (KI LDS 2 Silk vai LDS-100) vai esošas 
konstrukcijas dēļu klājums (vairumā gadījumu OSB vai finiera plāksnes) 
ar daudz zemāku, optimālu tvaika difūzo pretestību (tvaika caurlaidīgo 
kārtu).

Knauf piekaramie griesti 
Piekaramie griesti tiek apšūti ar ģipškartonu vai vagondēli. Projek-
tējot vai montējot Knauf piekaramos griestus un tā nesošo režģi, ir 
nepieciešams rūpīgi sekot tam, lai novērstu tvaiku izolācijas kārtas 
mehānisko sabojāšanos. 

Dažas atbilstošās tehniskās normas
LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika
LVS EN 1991-1 Slodze uz būvkonstrukcijām
LBN 201-07 Būvju ugunsdrošība
LBN 016-11 Būvakustika

Jumta sistēmas funkcionālās kārtas
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Pareizi izstrādāts slīpā jumta siltināšanas projekts

Ugunsizturība vienmēr tiek novērtēta visai būvkonstrukcijai kopumā. Prasības ēku ugunsdrošībai noteiktas normatīvā LBN 201-07 Būvju 
ugunsdrošība. Slīpiem jumtiem ieteicama pretestība REI 15. Iegūto ugunsdrošību klašu varianti, izmantojot dažādas sistēmas, doti brošū-
rā „Būvkonstrukciju aizsardzība pret ugunsgrēku ar sistēmas KNAUF ČSN EN palīdzību”, kas izdota SIA «Knauf Praha». Visi 
siltumizolācijas materiāli uz minerālvates Knauf Insulation bāzes paredzēti slīpo jumtu siltināšanai, tie ir nedegoši un ar uguns reakcijas 
klasi A1 (LVS EN 13501-1).

Slīpais jumts ir ēkas konstrukcijas daļa. Prasības ēkas norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijai noteiktas LBN 016-11 Būvakustika. 
Prasīto izolācijas līmeni nosaka uz akustiskā spiediena pamata konkrētā ēkas vietā. Nepieciešams precizēt, ka visi pēdējā laikā realizēja-
mie projekti ar normāla un palielināta biezuma siltumizolācijas kārtas ieklāšanu pilnīgi ir apmierinājuši akustiskās aizsardzības prasības. 
Skaņas izolācijas aprēķinu vērtības atsevišķiem realizētiem projektiem ar siltumizolācijas kārtas minimālo biezumu ir atrodami brošūrā 
«Knauf bēniņu telpas», izdevējs SIA «Knauf Praha». 

Paredzētā skaņas izolācija telpām ar augstu akustiskā spiediena līmeni Rw (dB) – skaņas izolācija

Iekšējās telpas tips
Akustiskā spiediena*  

ekvivalentā vērtība dienā  
no 7.00–19.00

Akustiskā spiediena*  
ekvivalentā vērtība vakarā  

no 19.00–23.00

Akustiskā spiediena*  
ekvivalentā vērtība naktī  

no 23.00–7.00

Dzīvojamās telpas un guļamtelpas 35 35 30

Viesnīcu un viesu māju numuri, moteļu 
numuri 35 35 30

Skatītāju/kalusītāju zāles un sakrālās telpas 30 30 30

Apspriežu telpas 35 35 35

*	Izvilkums	no	2004.	g.	MK	noteikumu	Nr.	508	“Noteikumi	par	akustiskā	trokšņa	normatīviem	dzīvojamo	un	publisko	ēku	telpās”	2.	pielikuma	tabulas.

Jumta seguma siltumfizikālais raksturojums

Gaisa necaurlaidība 

Ugunsizturība 

Aizsardzība pret trokšņiem

Iesakām nodrošināt ēkas apvalka maksimālo hermētiskuma līmeni, lai novērstu konstrukcijas bojājuma risku siltuma un mitruma masu 
pārvietošanās rezultātā. Maksimālā pieļaujamā gaisa caurlaidība pie spiedienu starpības 50 Pa dota LBN 002-01.

Siltuma caurlaidības koeficienta U vērtības 
Prasības, kas izvirzītas būvkonstrukciju siltumfizikālajiem raksturlielumiem, ir noteiktas normatīvā LBN 002-01. Jumta seguma pareizai 
funkcionēšanai ir nepieciešams, lai siltuma caurlaidības koeficients atbilstu tur paredzētajām vērtībām. Tomēr optimāli ekonomiski izde-
vīgs risinājums nosaka vērtības, kas ir mazākas par ieteicamajām. Lai pareizi noteiktu vajadzīgo siltuma caurlaidības koeficientu, nepie-
ciešams ņemt vērā būvkonstrukcijas visu elementu (termisko tiltu, siju, tērauda vai koka režģu, gaisa starpslāņa utt.) ietekmi. Orientējošos 
lielumus dažādiem konstruktīviem risinājumiem Jūs atradīsiet šajā katalogā.

Prasības

Siltuma caurlaidības koeficients U [W/(m2.K)]

Maksimālā vērtība 
URM** 

Normatīvā vērtība 
URN* 

Ieteicamā vērtība pasīvām 
mājām, Upas,20

Jumts vai pārsegums, kas ir saskarē ar āra gaisu 0,20** 0,15* 0,13 - 0,10

*	 atbilstoši	LBN	002-01	dzīvojamām	ēkām,	pansionātiem,	slimnīcām	un	bērnu	dārziem,	ja	temperatūras	faktors	Κ=1.	

**	atbilstoši	LBN	002-01	publiskām	ēkām,	izņemot	pansionātiem,	slimnīcām	un	bērnu	dārziem,	ja	temperatūras	faktors	Κ=1.

Mitruma balanss
Paredzētā ekspluatācijas termiņa nodrošināšanai un būvkonstrukcijas siltumizolācijas īpašību saglabāšanai nepieciešams, lai tiktu ievēro-
tas mitruma balansa nodrošināšanas prasības. Mitrums iekļūst ēkas struktūrā, galvenokārt, no iekšējām apkurināmām telpām, kustības 
virzienu nosaka ūdens tvaiku parciālā spiediena kritums (gradients). Mūsu klimatiskos apstākļos tiek rekomendēts projektēt slīpos jumtus 
tādā veidā, lai pilnībā izslēgtu kondensāta uzkrāšanos (novērtējuma aprēķinos) visa gada laikā. Novērtējumu īsteno aprēķinu ceļā saska-
ņā ar normatīvu LBN 002-01 vai standartu LVS EN ISO 13788. Jumta pareizai funkcionēšanai nepieciešams paredzēt tvaiku izolācijas un 
gaisa necaurlaidīgu kārtu (tvaikus izolējošo plēvi vai tvaikus necaurlaidīgu klājumu dēļi, OSB, finieris) no jumta iekšējās puses.
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Materiāli slīpo jumtu siltināšanai

CLASSIC 032  λD = 0,032 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 60, 80, 100, 120, 140, 160

Standarta platums (mm) 1200 

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-NE MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr10

Lieliskas siltumizolācijas īpašības.  
Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām ar augstāko sil-
tumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa un 
pasīvām mājām izvirzītām prasībām.

CLASSIC 035 λD = 0,035 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 
180, 200, 220, 240

Standarta platums (mm) 1200/625, ja biezums 220

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)- AFr5

Lieliskas siltumizolācijas īpašības. 
Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām ar augstāko sil-
tumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa un 
pasīvām mājām izvirzītām prasībām. 

CLASSIC 037 λD = 0,037 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 
220, 240

Standarta platums (mm) 1200 

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)- AFr5

Lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta 
konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst 
zema energopatēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām.

CLASSIC 039 λD = 0,039 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 
200, 220, 240, 260

Standarta platums (mm) 1200 

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-NE MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta 
konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst 
zema energopatēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām. 
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CLASSIC 040  λD = 0,040 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 
200, 220, 240

Standarta platums (mm) 1200/625, ja biezums 60, 80, 100

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-NE MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Labas siltumizolācijas īpašības.
Siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas 
līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa mājām izvirzītām 
prasībām.

CLASSIC 042 λD = 0,042 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 
220, 240

Standarta platums (mm) 1200

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-NE MW-EN 13162-T1

Labas siltumizolācijas īpašības.
Siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām; enerģiju taupošs lēmums, 
kas atbilst zema energopatēriņa mājām izvirzītām prasībām.

DECIBEL (TI140 DECIBEL) λD = 0,038 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 
200, 220, 240

Standarta platums (mm) 1200, 625, 610

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T2-AFr5

Lieliskas skaņas un siltumizolācijas īpašības. Ideāla skaņas un siltuma izolācija zem 
spārēm standarta jumta konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni; enerģiju tau-
pošs lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām. 

Akustik Board (TP115), Naturboard 037 (TP116) λD = 0,037 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, loksnēs

Biezums (mm) 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 150

Standarta platums (mm) 565, 600, 610, 625

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods
MW-EN 13162-T2-AFr5 (TP 115)
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5 (TP 116)

Lieliskas skaņas un siltumizolācijas īpašības. Ideāla skaņas un siltuma izolācija starp un 
zem spārēm standarta jumta konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni; enerģiju 
taupošs lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasī-
bām. 

Materiāli slīpo jumtu siltināšanai
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Naturboard 031 WB / Naturboard WB KD 031* λD = 0,031 W/mK

*Ar	pretvēja	stikla	šķiedras	auduma	pārklājumu

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, loksnēs

Biezums (mm) 30

Standarta platums (mm) 600 x 1200

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10

Lieliskas pretvēja aizsardzības un siltumizolācijas īpašības. Pielietojums starp spārēm 
standarta jumta konstrukcijām pretvēja aizsardzībai pirms pamatsiltinājuma montāžas. 
Augstākais vēja aizsardzības un siltumizolācijas līmenis, atbilst zema energopatēriņa, 
augstas vēja aizsardzības un pasīvām mājām izvirzītām prasībām.

UNIFIT 035 λD = 0,035 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 
220, 240

Standarta platums (mm) 1200

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T2-AFr5

Lieliskas siltumizolācijas īpašības. 
Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām ar augstāko sil-
tumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa un 
pasīvām mājām izvirzītām prasībām. 

UNIFIT 037 λD = 0,037 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 
220, 240

Standarta platums (mm) 1200 

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T2-AFr5

Lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta 
konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst 
zema energopatēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām.

UNIFIT 039 λD = 0,039 W/mK

Minerālvates izolācijas materiāls ar ECOSE® tehnoloģiju, ruļļos

Biezums (mm) 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 
240

Standarta platums (mm) 1200 

Ugunsdrošības klase A1

 sertifikāts – marķējuma kods MW-EN 13162-T2-AFr5

Lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta 
konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni; enerģiju taupošs lēmums, kas atbilst 
zema energopatēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām. 

Materiāli slīpo jumtu siltināšanai
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Knauf Insulation LDS gaisa necaurlaidīgas sistēmas komponentes

Difūzā plēve (PP) Knauf Insulation LDS 0,04

Difūzijai atvērta (PP) trīsslāņu hidroizolācijas, tvaika un pretvēja membrāna jumtam un 
ventilejamām fasādēm ar iestradātu līmlenti.

Platums 
(mm)

Garums 
rullī (m) m2 rullī

Ruļļu skaits 
uz paliktņa 

(gab.)

m2 uz 
paliktņa

Svars  
(g/m2)

Difūzijas  
pretestība (m)

1500 50 75 30 2250 150 0,04

Tvaiku necaurlaidīgā plēve (PE) Knauf Insulation LDS 100

Augsti efektīva tvaiku necaurlaidīga plēve (PE). Var tikt izmantota nepārvaramas barje-
ras izveidošanai ūdens tvaikiem ēkās ar augstu gaisa mitrumu.

Platums 
(mm)

Garums 
rullī (m) m2 rullī

Ruļļu skaits 
uz paliktņa 

(gab.)

m2 uz 
paliktņa

Svars  
(g/m2)

Difūzijas  
pretestība (m)

2000 50 100 46 4600 190 100

Tvaiku caurlaidīgā membrāna (PP) Knauf Insulation LDS 2 Silk

Tvaiku caurlaidīga divslāņu membrāna (PP) ar īpašām mehāniskām īpašībām. No 
apakšas ir kārta, kas nodrošina tās ideālu piekļaušanos neapstrādātiem koka elemen-
tiem. Plēve ļauj realizēt difūzijai atvērtus konstruktīvos risinājumus, kas palīdz uzturēt 
jumta seguma mitruma līdzsvaru. 

Platums 
(mm)

Garums 
rullī (m) m2 rullī

Ruļļu skaits 
uz paliktņa 

(gab.)

m2 uz 
paliktņa

Svars  
(g/m2)

Difūzijas  
pretestība 

(m)

1500 50 75 20 1500 110 2

Blīvēšanas lente (HDPE) Knauf Insulation LDS Solifit

Blīvēšanas lente (HDPE) kārtu hermetizācijai (saskaņā ar DIN 4108–7) tvaiku izolācijas 
plēves klājumu savienojuma vietās, vai vietās, kur plēve tiek uzklāta uz pieguļošām 
konstrukcijām ar gludu virsmu.

Platums  
(mm)

Garums rullī  
(m)

Skaits  
iepakojumā Iepakojumi uz paliktņa

60 40 10 60

Blīvēšanas lente (papīra) Knauf Insulation LDS Soliplan

Blīvēšanas lente (maispapīrs) kārtu hermetizācijai (saskaņā ar DIN 4108–7) tvaiku izolā-
cijas plēves plātnes savienojuma vietās, vai vietās, kur plēve tiek uzklāta uz pieguļošām 
konstrukcijām ar gludu virsmu. Lente viegli atraujas bez instrumentu izmantošanas, 
tāpēc tā ideāli piemērota gadījumos, kad nepieciešams aizlīmēt skavas vai uzplēstas 
vietas uz tvaiku izolācijas plēves virsmas. 

Platums  
(mm)

Garums rullī  
(m)

Skaits  
iepakojumā Iepakojumi uz paliktņa

60 40 8 48

Blīvēšanas lente (HDPE) Knauf Insulation LDS Solitwin

Blīvēšanas lente (HDPE), sadalīta pa vidu. Ideāli piemērota, kad nepieciešams izpildīt 
stūra savienojumus: izvirzīta sija, logs utt. Paredzēta hermētiska savienojuma nodroši-
nāšanai (saskaņā ar DIN 4108–7).

Platums  
(mm)

Garums rullī  
(m)

Skaits  
iepakojumā Iepakojumi uz paliktņa

60 25 10 60

Blīvēšanas lente Knauf Insulation LDS KLEBERAUPE

Blīvēšanas lente ilgtermiņa plēves elastīgam savienojumam pie rupjas, raupjas virsmas 
(apmetums utt.). 

Platums  
(mm)

Garums rullī  
(m)

Skaits  
iepakojumā Iepakojumi uz paliktņa

25 10 5 120
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Mansarda apšuvums - skaņas izolācija (Knauf D61)

Skaņas izolācija: aprēķinātie skaņas izolācijas rādītāji R w,R

Jumta slīpums

Dotie skaņas izolācijas rādītāji ir spēkā, ja jumta slīpums ir 87°. Plakanajiem 
jumtiem (jumta slīpums 0°) skaņas izolācijas rādītāji ir par 6 dB labāki. Pārējiem 
jumta slīpumiem skaņas izolācijas rādītājus aprēķina, izmantojot lineāro metodi. 
Iegūtie rezultāti ir aplūkojami blakus redzamajā tabulā.

Jumta slīpums 87° 60° 45° 30° 0°

Papildu dB - 2 3 4 6

Sistēma
Koka jumts ar skaidu plāksni / dēļu apšuvumu un/vai lato-
jumu un jumta segumu no māla vai betona dakstiņiem

Apšuvums Izolācijas kārta Skaņas 
izolācija

biezums, 
mm

veids biezums, 
mm

veids Rw,R 
dB

D610 Knauf mansarda apšuvums bez karkasa

20

Knauf pa-
neļelements 
masīvā 
plāksne

160
Knauf 
Insulation 
minerālvate

40

25 Knauf masī-
vā plāksne 39

D611 Knauf mansarda apšuvums uz koka karkasa

12,5

Knauf 
ģipškartona 
plāksne

160

Knauf 
Insulation 
minerālvate

41

2x12,5 42

12,5 polistirols 32

Pamatojums Knauf skaņas izolācijas pārbaudes D61

Katra 4 cm bieza papildus minerālvates izolācijas kārta skaņas izolāciju palielina par 1 dB.
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Mansarda apšuvums - skaņas izolācija(Knauf D61)

Skaņas izolācija: aprēķinātie skaņas izolācijas rādītāji R L,w,R

Piegulošās celtnes daļas

Montāžas piemēri Skaņas izolācija

Knauf Insulation minerālvate ≥ 100 mm  
uzklāta visā laukumā

Attēlotie griezumi ir bez siltumizolācijas un mitrumaizturēšanas rādītājiem. apšuvums, mm R LwR, dB

jumta konstrukcija

Bez šuves

Nepārtraukts gries-
tu segums

≥ 1x 12,5 53

≥ 2x 12,5 54

Ar šuvi

griestu segums 
vietā, kur atro-
das starpsiena, ir 
pārtraukts/atdalīts 
ar šuvi

≥ 1x 12,5 55

≥ 2x 12,5 57

griestu tukšās telpas 
atdalīšana

no augšpuses pār-
klāts ar koka dēļiem 
vai skaidu plāksnēm

apšūts vismaz vienā kārta ≥ 12,5 ≥ 65

no augšpuses nav 
pārklājuma

Ugunsdrošība: 
blakus esošās 
spāres atdalīt ar 
Knauf ģipškartona 
plāksnēm

Katra 4 cm bieza papildus minerālvates izolācijas kārta skaņas izolāciju palielina par 1 dB.
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Mansarda apšuvums - skaņas izolācija (Knauf D61)

Skaņas izolācija: aprēķinātie skaņas izolācijas rādītāji R w,R

Jumta slīpums

Dotie skaņas izolācijas rādītāji ir spēkā, ja jumta slīpums ir 87°. Plakanajiem 
jumtiem (jumta slīpums 0°) skaņas izolācijas rādītāji ir par 6 dB labāki. Pārējiem 
jumta slīpumiem skaņas izolācijas rādītājus aprēķina, izmantojot lineāro metodi. 
Iegūtie rezultāti ir aplūkojami blakus redzamajā tabulā.

Jumta slīpums 87° 60° 45° 30° 0°

Papildu dB - 2 3 4 6

Sistēma
Koka jumts ar skaidu plāksni / dēļu apšuvumu un/vai lato-
jumu un jumta segumu no māla vai betona dakstiņiem

Apšuvums Izolācijas kārta Skaņas 
izolācija

biezums, 
mm

veids biezums, 
mm

veids Rw,R 
dB

D612 Knauf mansarda apšuvums uz metāla karkasa

12,5 Knauf 
ģipškartona 

plāksne

160
Knauf 

Insulation 
minerālvate

45

18 48

25 masīvā 
plāksne 48

2x12,5
Knauf 

ģipškartona 
plāksne

48

25+12,5

masīvā 
plāksne/ 

Knauf 
ģipškartona 

plāksne

51

2x18
Knauf 

ģipškartona 
plāksne

52

D613 Knauf mansarda apšuvums uz metāla karkasa (atspersliede)

12,5 Knauf 
ģipškartona 

plāksne

160
Knauf 

Insulation 
minerālvate

45

2x12,5 48

12,5 Knauf masī-
vā plāksne 48

Pamatojums Knauf skaņas izolācijas pārbaudes D61

Katra 4 cm bieza papildus minerālvates izolācijas kārta skaņas izolāciju palielina par 1 dB.
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Mansarda apšuvums (Knauf D61)

Uguns no apakšas

Jumta konstrukcija Uguns-
dro-
šības 
klase

Knauf sistēmas konstrukcija Izolācija Jumta  
segums

Apšuvums Karkass  (nepieciešama 
no ugunsdrošības 
viedokļa)

Knauf sistēma

Veids /  
būvmateriālu 
klase

Min.  
biezums  

mm

maks. solis 
montā-

žas lata /
spāre b   

 mm
Min. biezums

mm

D610 Knauf mansarda apšuvums bez karkasa

F30

paneļelements / 
masīvā plāksne 
GKF, A2

20

800

bez vai ar  
minerālvati G

1)

masīvā plāksne 
GKF, A2 25

bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2

Knauf Insulation 
minerālvate 100 S  

nav prasību 2)

F60 Knauf Insulation 
minerālvate 100 S  

cietais jumta 
segums 1)

D611 Knauf mansarda apšuvums uz koka karkasa

F30

ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

12,5

500

Knauf Insulation 
minerālvate 100 G cietais jumta 

segums 1)
ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

15

bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2
Knauf Insulation 
minerālvate 100 S  

nav prasību 2)

paneļelements / 
masīvā plāksne 
GKF, A2

20
bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2ugunsdrošā ģipš-

kartona plāksne 
GKF, A2

2x 12,5

F60

masīvā plāksne 
GKF, A2 25 Knauf Insulation 

minerālvate 100 G
ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

18 + 15 bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2

F90

ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

2x18 *)

400

Knauf Insulation 
minerālvate 120 G

cietais jumta 
segums 1)masīvā + uguns-

drošā ģipškartona 
plāksne GKF, A2

25 + 
12,5 *)

Knauf Insulation 
minerālvate 120 G

*)	pieļaujams	arī	metāla	karkass	

Minerālvates izolācija atbilstoši 
EN 13162, 3.1.1. nodaļai Vertikālā brusa Jumta segums Pārbaude

S
būvmateriālu klase A, kušanas punkts  
≥ 1000° C, iekšējais blīvums  
≥ 30 kg/m3, atbilstoši DIN 4102-17 
Knauf Insulation akmens vate

maksimālie karkasa attālumi
625 mm, izmantojot Knauf ģipškar-
tona plāksni GKF ≤18 mm
800 mm, izmantojot Knauf ģipškar-
tona plāksni GKF ≥ 20 mm
(masīvā plāksne / paneļelements)

1)  betona dakstiņi, 
dakstiņi, šīferis, 
cementa plāksne

ABP P-3080/8361

G
būvmateriālu klase A vai B1  
Knauf Insulation Classic 
040/039/037/035, TP 115/116,  
TI 140 Decibel, Naturboard 035

2)  piem., skaidu 
jumti, niedru jumti
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Mansarda apšuvums (Knauf D61)

Uguns no apakšas

Jumta konstrukcija Uguns-
dro-
šības 
klase

Knauf sistēmas konstrukcija Izolācija Jumta  
segums

Apšuvums Karkass (nepieciešama no 
ugunsdrošības 
viedokļa)

Knauf sistēma
Veids /  
būvmateriālu 
klase

Min.  
bie-
zums  
mm

maks. ass 
attālums 

montāžas 
profils /
atspers-

liede 
 b   
 mm

Min. biezums
mm

D612 / D613 Knauf mansarda apšuvums uz metāla karkasa / atspersliedes

F30

ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

12,5

500

Knauf Insulation 
minerālvate 100 G cietais jumta 

segums 1)

ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

15

bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2

Knauf Insulation 
akmens vate 100 S

nav prasību 2)

paneļelements / 
masīvā plāksne 
GKF, A2

20

bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2

ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

2x12,5

F60

masīvā plāksne 
GKF, A2 25

Knauf Insulation 
minerālvate 100 G

ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

18 +  
15 *)

bez vai ar izolācijas 
materiālu vismaz B2

F90

masīvā plāksne 
GKF, A2 25

Knauf Insulation 
akmens vate 100 S

cietais jumta 
segums 1)

masīvā + uguns-
drošā ģipškartona 
plāksne GKF, A2

25 + 
12,5*)

Knauf Insulation 
akmens vate 100 S nav prasību 2)

*)	tikai	atbilstoši	D612	(CD	profils)	 	

Jumta izvirzījumu ugunsdrošs apšuvums  Shēma Horizontālais griezums M 1:10

piem., F30 atbilstoši D610 piem., F30 atbilstoši D612

mm 008 ≤

masīvā plāksne 25 mm apšuvums
jumta segums

Knauf Insulation 
minerālvate

mm 0001 ≤

Knauf Insulation
minerālvate

masīvā plāksne
25 mm +

GKF 12,5 mm

CD 60x27
profilu solis
≤ 500 mm

apšuvums
jumta segums S
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Mansarda apšuvums (Knauf D61)

Uguns no apakšas

Jumta konstrukcija Uguns-
dro-
šības 
klase

Knauf sistēmas konstrukcija Izolācija Jumta  
segums

Apšuvums Karkass (nepieciešama no 
ugunsdrošības 
viedokļa)

Knauf sistēma
Veids /  
būvmateriālu 
klase

Min.  
bie-
zums  
mm

maks. ass 
attālums 
montā-

žas lata /
montāžas

profils 
b   

 mm

D611 / D612 / D613 Knauf mansarda apšuvums

F30

apšuvums no 
ugunsdrošajām 
ģipškartona 
plāksnēm GKF, A2, 
laidums ≤ 800 mm

12,5

500
Knauf Insulation 
minerālvate  
vismaz B2

cietais jumta
segums 1)

+
ugunsdrošā ģipš-
kartona plāksne 
GKF, A2

12,5

F60

apšuvums no 
ugunsdrošajām 
ģipškartona 
plāksnēm GKF, A2, 
laidums ≤ 800 mm

12,5

+
paneļelements / 
masīvā plāksne 
GKF, A2

20

F90

apšuvums no 
ugunsdrošajām 
ģipškartona 
plāksnēm GKF, A2, 
laidums ≤ 800 mm

12,5

+  
masīvā plāksne 
GKF, A2

25

Vertikālā brusa (maksimālie karkasa attālumi) Jumta segums Pārbaude

625 mm Knauf plāksne GKF ≤ 18 mm
800 mm Knauf plāksne GKF ≥ 20 mm
 (masīvās plāksnes / paneļelements)

1)  betona dakstiņi, 
dakstiņi, šīferis, 
cementa plāksne

ABP P-3080/8361

Ugunsdrošām konstrukcijām nepieciešamie apšuvuma un izolācijas kārtu biezumi attiecas uz:

1

F30-F90

2

F30-F90

3

F30-F90

• apšūtām jumta konstrukcijām no koka 
/ slīpo daļu, b ≥ 40 mm

• vertikālo brusu kopā ar aiz tās esošo 
jumta konstrukciju

• horizontālo brusu (bez augšējā seguma) 
kopā ar virs tās esošo jumta konstrukci-
ju

Piezīme Ja telpām virs horizontālās brusas un aiz vertikālās brusas var piekļūt, tad spēkā ir koka griestiem (atsevišķi klasificēti 
koka griesti ar augšējo segumu) vai starpsienām izvirzītās prasības un noteiktās konstrukcijas.
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Mansarda apšuvums - ugunsdroši savienojumi ar sienām 

Izolācija zem spārēm, instalācijas, ugunsdroši savienojumi ar sienām

Zemspāru izolācija līdz 100 mm  Griezums M 1:5m

maks. 12,5 cm gara

Garenmalu savienojumsD612-SO3

apšuvums  Knauf Insulation papildu izolācija

Horizontālā brusa/spāreD612-SO2

U veida skava profilam CD 60x27
maksimāli 12,5 cm gara

lokāma stāra lente
papira šuvju lente

Knauf Insulation papildu
izolācijas kārta

profilam CD 60x27
U veida skava

montāžas profils CD 60x27tvaika izolācija,
ja nepieciešams

tvaika izolācija,
 ja nepieciešams

Instalācijas atbilstoši ugunsdrošības prasībām  Horizontālais griezums 1:5

  Savienojums ar sienu

Piezīme

  Savienojums ar sienuD612-SO4 D612-SO5

UD 28x27

 ≤
 10

0 m
m

Špakteļmasa
+ atdalošā
lente vai
Trenn-Fix 65

Knauf ugunsdrošā ģipškartona plāksne
GKF kā gaisu necaurlaidīgs slānis

Gaisu necaurlaidīgs savienojums
atbilstoši DIN 4108-7

Gaisu necaurlaidīgs savienojums
atbilstoši DIN 4108-7

Špakteļmasa + atdalošā
lente vai Trenn-Fix 65

Knauf ugunsdrošā 
ģipškartona plāksne
GKF kā gaisu 
necaurlaidīgs slānis

Ja zem spārēm, horizontālajām brusām veido gaisa necaurlaidīgu kārtu, pie nesošajiem profiliem,
izmantojot U veida vai stiprinājuma skavas, ir iespējams atstāt vietu instalācijām.

Ugunsdroši savienojumi ar sienu  Montāžas piemērs - shēma

Ģipškartona plākšņu
sleja

Ugunsdrošā ģipškartona plāksne
Špakteļmasa

Sienas pamatnei savienojuma vietā jābūt līdzenai. Vajadzības gadījumā tā ir jāizlīdzina.
“Melnie griesti” ir blīvi jāsavieno un savienojuma vietā jānostiprina.Piezīme

Informāciju par gaisu
necaurlaidīgo savienojumu
skatīt DIN 4108-7

Ugunsdrošā ģipškartona
plāksne

Ugunsdrošā ģipškartona plāksne

Ugunsdrošā ģipškartona 
plāksne

Ugunsdrošā ģipškartona 
plāksne

Ģipškartona plākšņu sleja

Špakteļmasa Špakteļmasa Špakteļmasa

Ugunsdrošā 
ģipškartona plāksne

Minerālvate
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Mansarda apšuvums uz koka karkasa(Knauf D611)

Tieši stiprināta montāžas lata

montāžas latu solis
b

a

stiprinājumu attālums

Karkasa asu attālumi

• nesošā un montāžas lata (50x30 mm)  visi izmēri mm • tikai montāžas lata (50x30 mm) visi izmēri mm

Nesošās 
latas solis

Stiprinājumu attālumi a Montāžas 
latas solis

Stiprinājumu attālumi a

Slodze kN/m2 (skat. Knauf D61) Slodze kN/m2 (skat. Knauf D61)

c līdz 0,15 līdz 0,30 līdz 0,50 1)
b līdz 0,15 līdz 0,30 līdz 0,50 1)

500 1200 50 800

≤ 500 1200 950 800600 1150 900 750

700 1050 850 7002)

800 1050 800 --

625 -- 900 750900 1000 8002) --

1000 950 -- --

1100 900 -- --
800 -- 800 700

1200 900 -- --

1) jāizmanto 0,40 kN nestspējas klases stiprinājums
2) nav spēkā, ja nesošās latas solis ir 800 mm 1) jāizmanto 0,40 kN nestspējas klases stiprinājums

b

Montāžas latu solis: skatīt Knauf D61
 
Ugunsdrošības prasības:
montāžas latu solis atkarībā no apšuvuma  
veida. Piezīme Pēc pieprasījuma iespējams iegūt diferencētus 

karkasa mērījumus.
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Mansarda apšuvums uz koka karkasa (Knauf D611)

Vertikālais griezums M 1:5

montāžas virziens

D611-KS1

D611-KS2

Horizontālā brusa/spāre

Horizontālā brusa/spāre

2
1

montāžas lata stiprināta  ar U veida skavu

tieši stiprināta montāžas lata

sausā grīda

vertikālā brusa

papīra šuvju lente
montāžas lata

Knauf skrūve
TN 4,5x70

apšuvums

Knauf skrūve
TN

papīra šuvju lente

skrūve TN 3,5x25

papīra šuvju lente

paneļelements 20 mm
vai masīvā plāksne

25 mm

montāžas virziens

tvaika izolācija,
ja nepieciešams

tvaika izolācija,
ja nepieciešams

Knauf skrūve
TN 3,5x25

Spāre/vertikālā brusa
Pārsegums/vertikālā brusaD611-SD2 / -FD2

U veida skava,  sastiprināta
ar Knauf skrūvi (ar plakanu galviņu)
FN 5,1x35 pa vidu vai ar Knauf srūvi

2x TN 3,5x35 sānā

U veida skava,
sastiprināta

ar Knauf skrūvi 
(ar plakanu galviņu)

FN 5,1x35 pa vidu vai 
ar Knauf srūvi

2x TN 3,5x35 sānā

Savienojuma blīvējums,
piem.,Knauf

blīvēšanas mastika,
ja nepieciešama 
ugunsdrošība —

špakteļmasa

D611-SD1 / -FD1 Spāre/vertikālā brusa
Pārsegums/vertikālā brusa
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Mansarda apšuvums uz metāla karkasa(Knauf D612)

Montāžas profils ar stiprinājuma skavu

montāžas profila solis
b

a

iekares/stiprinājumu

attālums

Maksimālie karkasa asu attālumi

• nesošajam un montāžas profilam  visi izmēri mm

Nesošā 
profila  
solis

Stiprinājumu attālumi a

Slodze kN/m2 (skat. Knauf D61)

c līdz 0,15 līdz 0,30 līdz 0,50 1)

500 1200 950 800

600 1150 900 750

700 1100 850 700 2)

800 1050 800 700 2)

900 1000 800 -

1000 950 750 -

1100 900 750 2) -

1200 900 - -

1) jāizmanto 0,40 kN nestspējas klases iekare / stiprinājums
2) nav spēkā, ja montāžas profila solis ir 800 mm

b

Montāžas profilu solis: skat Knauf D61.
 
Ugunsdrošības prasības:
montāžas profilu solis atkarībā no apšuvuma 
veida.

• montāžas profilam visi izmēri mm

Montāžas 
profila solis

Stiprinājumu attālumi a

Slodze kN/m2 (skat. Knauf D61)

b līdz 0,15 līdz 0,30 līdz 0,50 1)

≤ 500 1500 1200 1000

625 - 1150 800

800 - 1000 600

1) jāizmanto 0,40 kN nestspējas klases iekare / stiprinājums

• montāžas profils ar stiprinājuma skavu 0,15 kN  visi 
izmēri mm

Montāžas 
profila solis

Stiprinājumu attālumi a

Slodze kN/m2 (skat. Knauf D61)

b līdz 0,15 līdz 0,30 līdz 0,50 1)

≤500 1500 1000 600

625 - 800 450

800 - 600 -

1) jāizmanto 0,40 kN nestspējas klases iekare / stiprinājums

Piezīme Pēc pieprasījuma iespējams iegūt diferencētus 
karkasa mērījumus.
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Mansarda apšuvums uz metāla karkasa (Knauf D612)

Vertikālais griezums M 1:5

montāžas virziens

Horizontālā 
brusa/spāre

paneļelements 20 mm
vai masīvā plāksne

25 mm

Spāre/vertikālais profils
Pārsegums/vertikālais profilsD611-SD3 / -FD2

U veida skava profilam
CD 60x27, nostiprināta 

ar Knauf skrūvi 
(ar plakanu galviņu)

FN 5,1x35 pa vidu vai 
ar divām Knauf skrūvēm

TN 3,5x35 sānos

2
1

D612-KS1

D612-SD2

profila CD 60x27
savienotājleņķis

CD profils
60x27

sausā grīda

skrūve TN
skrūve metālam

LN 3,5x9 mm

apšuvums

Knauf skrūve
TN 3,5x35

montāžas profils
CD 60x27

stiprinājuma skava 60x27

papīra šuvju lente

U veida skava
CD 60x27 profilam

montāžas virziens

montāžas profils
CD 60x27

skrūve metālam
LN 3,5x9 mm

UD profils 28x27
savienojuma blīvējums
piem., Knauf - blīvēšanas mastika

CD profils 60x27

montāžas un pamatprofils 
CD 60x27,stiprināts ar 
U veida skavu

CD profils 60x27

UD profils 28x27

U veida skava
profilam CD 60x27

100 vai 200 mm

lokāma stūra lente

lokāma stūra lente,
stiprināta ar metāla

skrūvi LB 3,5x9,5
uz UD profila

papīra šuvju lente

papīra šuvju lente

tvaika izolācija,
ja nepieciešams

tvaika izolācija,
ja nepieciešams

Spāre/vertikālais profils
Pārsegums/vertikālais profilsD612-SD5 / -FD1

tvaika izolācija,
ja nepieciešamspapīra šuvju lente

Knauf skrūve
TN 3,5x35

montāžas profils
CD 60x27

montāžas profils
CD 60x27

Spāre/vertikālais profils

montāžas profils CD 60x27, stiprināts ar
U veida skavu vai stiprinājuma skavu
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Knauf apšuvuma risinājumi termisko tiltu vietās(Knauf W61)

Ieteicamie risinājumi optimizētiem savienojumiem termisko tiltu vietās

Detalizācija M 1:5 Izmēri, mm

W623-V11 Savienojums ar slīpo jumtu W623-V12 Savienojums ar slīpo jumtu

Stiprinot iekšējās izolācijas plāksnes jumta apšuvumam, salaiduma 
zonā ar jumtu tās ir jāpiespiež
Ja nepieciešams, esošo jumta izolācijas plēvi spāru apakšpusē 
perforē jumta zemsijas zonā (speciālista vērtējums)

Esošā tvaika izolācija

piem., D612

piem., Knauf sistēma W623

Knauf plāksne 
12,5 mm

Armējošā šuvju lente

Knauf Insulation izolācija MW

Stiprinot iekšējās izolācijas plāksnes jumta apšuvumam, 
salaiduma zonā ar jumtu tās ir jāpiespiež

piem., D612

piem., Knauf sistēma 
W623

Armējošā šuvju lente

Knauf Insulation izolācija MW

Savienojums ar esošo tvaika izolāciju Papildu pievienota tvaika izolācija

Knauf plāksne 
12,5 mm

LDS pašlīmejoša lente

Tvaika izolācijas josla 
LDS 2 Silk / LDS 100

Tvaika izolācijas josla 
LDS 2 Silk / LDS 100

W625-V11 Savienojums ar mansardu W625-V12 Savienojums ar žalūziju kasti

Knauf termoizolācijas plāksnes 
In Therm

piem., D612

Trenn-Fix 
vai armējošā 
šuvju lente

Knauf plāksne 12,5 mm
Knauf Insulation izolācija MW

piem., Knauf sistēma W625

Mansarda apšuvumu savienojuma zonā ar jumtu / zelmiņa sienu 
piestiprina vienlaidu apšuvuma plāksnei

Tvaika izolācija

Vienmērīgi pielīmē šaurās sloksnēs,
ar universālo montāžas līmi

Loga izolāciju izveido ar Knauf termoizolācijas plāksnēm, lai izvairītos 
no ūdens un kondensāta veidošanās

10

 40

10

LDS 
pašlīmējoša 
lente

Tvaika izolācijas joslas 
LDS 2 Silk / LDS 100

LDS 
pašlīmējoša 
lente

LDS līmes josla

Vāja ventilācija

Knauf Insulation 
izolācija MW



Knauf Insulation Latvia
Daugavas iela 4, Saurieši
Stopiņu novads, LV-2118
Tel. +371 29 473 846
E-mail: santis.girnius@knaufinsulation.com
WEB: http://www.knaufinsulation.lv

Knauf Insulation risinājumiIzmantojamās Knauf sistēmas

Mazumtirgotāji Projektu tirdzniecība

• A/S „DIĀNA” veikalu tīkls „Mājai un Dārzam”, Andreja 
iela 5, Ventspils, LV-3601, diana@diana.lv, www.diana.lv, 
tālr.: 63 622 991,  
fakss: 63 622 672

• SIA „DOMO” veikalu tīkls, Cepurīšu iela 5, Kuldīga, 
LV-3301, info@veikalsdomo.lv, www.veikalsdomo.lv, tālr.: 
63 350 330, fakss: 63 350 331 

• SIA „BAU24” un tirdzniecības partneri, Ganību dambis 
7a, Rīga, LV-1045, buve@agande.lv, www.agande.net, 
tālr.: 67 187 503, 29 342 967

• SIA „RĪGAS BŪVSERVISS” un tirdzniecības partneri, 
Bērzaunes iela 12, Rīga, LV-1006, veikals@buvserviss.lv, 
www.buvserviss.lv, tālr.: 67 553 927, fakss: 67 553 928

• SIA „MATEOS” un tirdzniecības partneri, Katlakalna 
iela 11, Rīga, LV-1035, mateos@mateos.lv, www.mateos.
lv,  
tālr.: 28 815 275, fakss: 67 138 666

• SIA “Nodus”, Piebalgas iela 85, Vaives pag., Cēsu nov.,  
LV-4136, info@nodus.lv, www.nodus.lv, tālr.: 64 161 
990,  
fakss: 64 161 998

• SIA “O.Bāres būvmateriāli”, Rīgas iela 25, Talsi, LV-3201,  
tālr.: 63 291 135

• SIA "Iļģuciems", Katlakalna iela 11-B, Rīga, LV-1073, 
info@ilguciems.lv, www.ilguciems.lv, tālr.: 67 149 816,  
fakss: 67 149 814

• SIA "Optimera Latvia" veikalu tīkls, Pērnavas iela 
27/29, Rīga, LV-1009, info@buvniecibas-abc.lv, www.
buvniecibas-abc.lv,  
tālr.: 28 305 0151

• AS "Siguldas Būvmeistars", Gāles iela 27, Sigulda, LV-
2150, info@buvmeistars.lv, www.buvmeistars.lv, tālr.: 67 
973 896, fakss: 67 970 133

• un citi sadarbības partneri

• A/S RAUTAKESKO veikalu tīkls „K-Rauta”, Lucavsalas iela 3, Rīga, LV-
1004, rautakesko@rautakesko.lv, www.k-rauta.lv, tālr.: 67 109 274, 
fakss: 67 109 285

• Būvniecības Nama „KURŠI” veikalu tīkls un tirdzniecības partneri, 
Brīvības gatve 301, Rīga, LV-1006, kurshi@kurshi.lv, www.kurshi.lv, 
tālr.: 67 801 858, fakss: 67 542 055

• SIA „KRŪZA” veikalu tīkls un tirdzniecības partneri, Jūrmalas gatve 
89, Rīga, LV-1029, tirdznieciba@kruza.lv, k1@kruza.lv, www.kruza.lv, 
tālr.: 26 007 994, 26 002 008, fakss: 67 860 441

• SIA "Optimera Latvia" veikalu tīkls, Pērnavas iela 27/29, Rīga, 
LV-1009,  
info@buvniecibas-abc.lv, www.buvniecibas-abc.lv, tālr.: 28 305 0151

• SIA “OK Būvmateriāli”, Piedrujas iela 3d, Rīga, LV-1073, okbuv@
okbuv.lv, www.okbuv.lv, tālr.: 67 365 636, fakss: 67 365 626

• SIA “EBS” vairumtirdzniecības bāzes un tirdzniecības partneri, 
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV — 1046, info@ebs.lv, www.ebs.lv, 
tālr.: 26 137 960,  
fakss: 67 607 959

• SIA „VIDES TEHNIKA” vairumtirdzniecības bāze un tirdzniecības 
partneri, Maskavas iela 322d, Rīga, LV-1063, info@videstehnika.lv,  
www.videstehnika.lv, tālr.: 26 404 142

• SIA „LATROOF LTD” vairumtirdzniecības bāzes un tirdzniecības 
partneri, Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, latroof@latroof.lv, www.
latroof.lv,  
tālr.: 67 517 818, fakss: 67 341 151

• SIA „MATEOS” un tirdzniecības partneri, Katlakalna iela 11, Rīga, 
LV-1035, mateos@mateos.lv, www.mateos.lv, tālr.: 28 815 275, 
fakss: 67 138 666

• SIA "Iļģuciems", Katlakalna iela 11-B, Rīga, LV-1073, info@ilguciems.lv,  
www.ilguciems.lv, tālr.: 67 149 816, fakss: 67 149 814

• AS "Siguldas Būvmeistars", Gāles iela 27, Sigulda, LV-2150, info@
buvmeistars.lv, www.buvmeistars.lv, tālr.: 67 973 896, fakss: 67 970 
133

• un citi sadarbības partneri

Vairumtirdzniecība

• SIA „VIDES TEHNIKA” vairumtirdzniecības bāze un tirdzniecības 
partneri, Maskavas iela 322d, Rīga, LV-1063, info@videstehnika.lv, 
www.videstehnika.lv, tālr.: 26 404 142

• SIA „LATROOF LTD” vairumtirdzniecības bāzes un tirdzniecības 
partneri, Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, latroof@latroof.lv, www.
latroof.lv,  
tālr.: 67 517 818, fakss: 67 341 151

• SIA „RĪGAS BŪVSERVISS” un tirdzniecības partneri, Bērzaunes iela 
12, Rīga, LV-1006, veikals@buvserviss.lv, www.buvserviss.lv, tālr.: 67 
553 927,  
fakss: 67 553 928

• SIA „BAU24” un tirdzniecības partneri, Ganību dambis 7a, Rīga, 
LV-1045, buve@agande.lv, www.agande.net, tālr.: 67 187 503, 
29 342 967

• SIA "Iļģuciems", Katlakalna iela 11-B, Rīga, LV-1073, info@ilguciems.lv, 
www.ilguciems.lv, tālr.: 67 149 816, fakss: 67 149 814

• SIA "Optimera Latvia" veikalu tīkls, Pērnavas iela 27/29, Rīga, 
LV-1009, info@buvniecibas-abc.lv, www.buvniecibas-abc.lv, tālr.: 28 
305 0151


